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 A legújabb autók, taxiórák, fóliák
 Érdekes és izgalmas témák, előadások
 A BKIK szakmai elismerések és díjak ünnepélyes átadása 
 Büfé

Az előzetesen (november 4-ig) regisztrált taxisok értékes nyeremények sorso-
lásán részt vehetnek, amennyiben a sorsolás ideje alatt személyesen a helyszí-
nen tartózkodnak.
A belépés  és a parkolás a park területén ingyenes

Regisztráció:

www.taxiexpo.hu
Ha nyerni is  szeretnél, akkor regisztrálj  most!

Ismét

2019.  november 6. szerda 10-16 óra
Vasúttörténeti Park (Budapest XIII. Tatai út 95.)

s  szeretnél, akkor regisz

www.facebook.com/taxiszovetseg
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A városi légszennyezés a többi hiva-
tásos autóvezetőhöz képest a taxiso-
főröket veszélyezteti leginkább, ame-
lyen a felhúzott ablak és a légkondi-
cionáló is csak enyhít, de nem semle-
gesít – derül ki egy friss kutatásból.

A hivatásos sofőrök átlagosan harma-
dával több fekete szenet szív-
nak be vezetés közben, mint
amit egy forgalmas út mellett
mérni lehet – derült ki egy
felmérésből. A szakemberek
azt is megállapították, a futá-
rokkal, teherautósofőrökkel
és mentősökkel összehason-
lítva a taxisofőrök vannak ki-
téve a legnagyobb mértékben a
fekete szénnek (BC), amely jellemzően a
dízelmotorok füstjéből származik. A tanul-
mány szerzői szerint a sofőröknek csu-
kott ablakkal kellene közlekedniük,
hogy védekezzenek a szennyezés ellen.   
„Nagyon sokat tudunk a közlekedési lég-
szennyezettség veszélyeiről, azonban
meglepően kevés kutatást végeztünk a hi-
vatásos járművezetők szennyezésnek való
kitettségéről és annak egészségre gyako-
rolt hatásáról. Úgy gondoljuk, hogy körül-
belül egymillióan dolgoznak ilyen
munkakörben csak az Egyesült Ki-
rályságban, tehát ez egy nagyon széles
kört érintő és ehhez képest alulértékelt
kérdés” – fogalmaztak a kutatók.

A felmérés során 140 hivatásos jármű-
vezetőt toboroztak London belvárosából.
Felkérték őket, hogy 96 órán át vigyenek
magukkal egy feketeszén-szintet mérő
eszközt, amit összekapcsoltak az autók
GPS-ével. A műszer percenként egyszer
rögzítette a mért szintet. A járművek típu-
sát és a sofőrök munkaidejét is feljegyez-
ték, valamint azt, hogy nyitott ablakokkal
vagy szellőzőnyílással vezetnek-e.

Az eredmények azt mutatták, hogy a hi-
vatásos járművezetők vezetés közben lég-

köbméterenként átlagosan 4,1 mikro-
gramm fekete szénnek vannak kité-
ve, ami körülbelül négyszerese az ottho-
nukban és az irodai levegőben lévő átla-
gos szennyezettségnek. A sofőrök fekete
szénnek való kitettségében azonban rend-

kívül magas ki-
ugrásokat is tapasztaltak, gyakran akár fél
órán át is több mint 100 mikro-
gramm/köbméteres értéket mértek.
Ugyanekkor a forgalmas londoni Maryle-
bone Road mentén a szennyezés szintje
átlagosan 3,1 mikrogramm/köbméter volt,
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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. 10. 14-én hatályos állapo-
tot tükrözik. Nem zárható ki azon-
ban, hogy a lap megjelenéséig
ezek bármelyike kiegészítésre,
módosításra vagy törlésre kerül.
Nagyobb változás esetén arról
azonnal hírt adunk weboldalunkon
(taxisokvilaga.hu), illetve a Taxi-
sok Világa facebook profilján.
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London levegőjében pedig 0,9 mikro-
gramm/köbméter volt a fekete szén átla-
gos koncentrációja A mentősök átlagosan
a fekete szén 2,8 mikrogramm/köb-
méteres koncentrációjának voltak kitéve.

Mivel a hivatásos járművezetők maga-
sabb légszennyezettségnek vannak kité-
ve, mint amit a forgalmas út mellett mér-
tek, ez arra utal, hogy a jármű belseje
nem feltétlenül nyújt védelmet, mert

a szennyezett levegő hosszabb ideig
megrekedhet ott. Azt egyelőre nem tud-
ják biztosan, miért a taxisok helyzete a leg-
rosszabb, ám a szakemberek szerint való-
színűleg azért, mert a város legforgalma-
sabb és legszennyezettebb részein mű-
ködnek, ahol nincs levegőmozgás. A men-
tősök pedig azért lehetnek jobb helyzet-
ben, mert elkerülhetik a torlódásokat, ami-
kor a helyszínekre sietnek.

A kutatás azt is kimutatta, hogyha a so-
főr az ablakokat bezárva tartotta munka
közben, a felére csökkent a belélegzett fe-
kete szén koncentrációja. A jármű típusa
és az útvonal megválasztása szintén csök-
kentheti a légszennyezettségnek való ki-
tettségét. A tervek szerint a kutatók a jövő-
ben – többi között – a légszűrők hatékony-
ságát is megvizsgálják majd.

Cash

4

Az innováció az élet minden területén dübörög, ez alól a
közösségi személyszállítás sem kivétel. Az alternatív esz-
közök tervezésén már rég túlhaladott a világ, íme néhány
kitekintés a nemzetközi helyzetre. 

Az elektromos autók mellett már a gyakorlatban is bizonyí-
tott a hidrogénhajtású gépjárműpark. Túl van a kétmillió ki-
lométeren a világ legnagyobb Toyota Mirai-flottája. Az au-

tók két éve álltak szolgálatba
féltucat német városban. A német államvasutak érde-
keltségi köreibe tartozó CleverShuttle gyűjtőtaxi-szol-
gáltatást nyújt Németország kilenc városában. Kizáró-
lag zéró CO2-kibocsátású modellekkel dolgoznak; az
akkumulátoros villanyautók mellé két évvel ezelőtt,
2017 szeptemberében vették fel a flottába a Toyota
hidrogén-üzemanyagcellás szedánját, a Mirait.

A 45 darab, hidrogénnel hajtott személyautóval az
elmúlt 24 hónap során 2,2 millió kilométert tettek
meg, 525 ezer utast szállítottak. A kilenc város közül
egyelőre csupán háromban: Hamburgban, München-
ben és Stuttgartban biztosított a H2-tankolás lehető-
sége, így csak itt működnek a Miraik, de a cég szeret-
né kiterjeszteni a szolgáltatást más területekre is.

Ez a 2,2 millió kilométer világcsúcsnak számít az
FCEV-k történetében: eddig egyetlen üzemanyagcel-
lás flotta sem futott ennyit.

A közúthálózat túlterheltségén próbál enyhíteni egy
francia próbálkozás. Itt a személyszállításban, a vízi köz-
lekedés lehetőségét vizsgálják.

Az úgynevezett Sea Bubble nevű járművek egyelőre
tesztüzemben száguldoznak a Szajnán, majd tavasztól
válhatnak rendszeresen bevethetővé. A Sea Bubble-
flotta tagjai fehér, zárt kis hajók, amelyek a vezető mellett négy
utas szállítására alkalmasak. Mintegy fél méterrel a víz felett su-

hannak a hajótest vízvonal alatti részén kialakított hidrodinamikai
szárnyprofilok segítségével, és akár az óránkénti 30 kilométeres
sebességet is elérhetik. Elektromos motorjaiknak köszönhetően
hangtalanok. Üzemeltetőik szerint „lárma nélkül, hullámok nélkül,

szén-dioxid-kibocsátás nélkül” közlekednek.

Egy Sea Bubble-tesztelés során már 2017-ben ki-
próbálhatta a járművet a Szajnán Anne Hidalgo párizsi polgár-
mester is, aki a kezdetektől támogatta az újszerű vízitaxik ötletét.

Utasszállítás földön, vízen és levegőben

Tapasztalatok, tesztek és tervek
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Megalkotói szerint a hajók iránt érdeklődik már Genf, Zürich,
Rotterdam és Amszterdam városa is. Óriási lehetőséget vélnek a
légtér további meghódításában a tervezők. Igaz, talán e területen
a legnehezebb az előre haladás.

Több, egyelőre kísérleti szakaszban lévő városi légiforgalmi
járművet tesztelnek azzal a céllal, hogy légitaxi-szolgáltatóként
működhessenek a jövőben. A járművek függőlegesen szállnak
fel- és le, és több kisebb propellert használnak. A két- és három-
üléses változatok 30 és 60 kilométer közötti távolság megtételé-
re képesek, 100 és 200 km/óra közötti sebességgel.

A Farnborough városában tartott első globális városi légifor-
galmi kiállításon közel 200 kiállító jelent meg a világ különböző
pontjairól a fejlesztés különböző szakaszaiban lévő gépekkel.
Néhány prototípus már a tesztrepüléseken is túl van, és a készí-
tők azt remélik, hogy néhány év múlva megkezdődhet a széles kö-
rű szolgáltatás bevezetése. 

Néhány ország azonban gyorsabban halad előre a kérdésben,
mint a többi. Például Ruandában már szállítanak vért drónok se-
gítségével, míg ez Amerikában egyelőre nem lehetséges. Tim
Johnson, a brit Polgári Repülési Hatóság szabályozási igazgató-
ja szerint a vállalatokkal való együttműködés és informá-
ciómegosztás a legjobb módja a globális szabványok kialakításá-
nak.

A hatóságnak több mint 20 csoportja végzi Anglia-szerte a re-
pülő taxik tesztrepüléseit. Japánban pedig azt tervezik, hogy elő-
ször vidéki térségekben tesztelik a gépeket, ahol kevésbé zsúfolt
a légtér, mielőtt a városi környezetbe engednék őket.

Mindeközben az Uber próbálja fejleszteni a légi személyszállí-
tást, és ezért megkezdték a szolgáltatást egy hagyományos heli-
kopterrel Manhattan és a New York-i JFK reptér között. Az egyik

levont tanulság, hogy az üzemeltetőket elkerülhetetlenül be kell
vonni az ingatlan- és infrastrukturális projektekbe.

Ez azt jelenti, hogy ki kell építeni a járművek számára az úgyne-
vezett vertiportokat, leszállóval, utaskiszolgáló szolgáltatásokkal,
parkolókkal a repülő taxik számára, és elektromos töltőállomás-
sal az akkumulátorok újratöltéséhez.

A tervek megvalósításának azonban még egy további akadálya
is van. Néhány városban a helikopterleszállók tervezési engedé-
lyének megszerzése igencsak nehézkes, a zajszennyezés miatt. 

A repülő taxik sokkal halkabbak a hagyományos helikopterek-
nél, köszönhetően az elektromos motornak, de ugyanúgy züm-
mögő hangot adnak ki, mint a drónok. Néhány város, mint Dubai,
Guangzhou és Szingapúr vezetői ezt úgy fogják fel, mint a fejlő-
dés hangja. Mások azonban nem biztos, hogy így fognak véle-
kedni. A múltban már több repülési fejlesztési ambíciónak is út-
ját állta a zajtényező. Többek között a szuperszonikus utazás is
ezért hiúsult meg.

Itt tartunk napjainkban. Ahogy látható a legmerészebb ötletek
és elképzelések is megvalósíthatók, ami viszont a korábbi tech-
nológiák visszaszorulását és megszűnését eredményezi hosszú
távon.

k.z.t. 
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Méregdrága, modern
technika. De minek?

A budapesti taxizás rendbetételekor új információs berendezést he-
lyeztek el nagyon sok taxiállomáson. Ezeken keresztül – többek kö-
zött – kapcsolatot lehetett volna teremteni a rendőrséggel, vagy köz-
vetlenül lehetett volna taxit rendelni.

De mindez csak álom maradt, a méregdrága, modern technika az-
óta sincs beüzemelve. Persze, ezt – is – a taxisokkal fizetették ki,
ugyanúgy, mint a taxiállomásokkal kapcsolatos matricákat, vagy a mű-
anyag kártyákat.

Ebben a számítógépes világban már nem kell matrica az autópálya
használatához. Sok helyen az ingyenes lakossági parkolás is matrica
nélkül működik. 

De a taxis szakma az más. 
Itt a taxisokkal mindent ki lehet fizettetni. Akkor is, ha soha nem

használják a méregdrága modern technikát, vagy a matricákat, vagy a
műanyag kártyákat. 

Mészáros Szabolcs 

Méregdrága, nem működő techni-
ka, amit velünk fizettettek ki
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Utasszállítás földön, vízen és levegőben

Tapasztalatok, tesztek és tervek
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2019. október 1-jén a Budapesti Corvinus Egyetemen beje-
lentették a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Iparpolitikai Kutatóközpontja
együttműködésével létrehozott Kandó Klub megalakulását. 

A Kandó Klub célja, hogy a budapesti vállalatok, vállalko-
zók, egyetemi hallgatók és a kamara tisztségviselői számára
fórumot biztosítson, ahol lehetőség nyílik a szakmai elképzelé-
sek megvitatására és sze-
mélyes kapcsolatok kiala-
kítására. A Klub törekvé-
se egyúttal az is, hogy a
budapesti egyetemi hall-
gatók bevonásával Buda-
pest versenyképességé-
nek fejlesztésére vonat-
kozó kutatásokat, szak-
mai vitákat kezdemé-
nyezzen.

A Klub első megvá-
lasztott elnöke Zsabka
Zsolt, a BKIK Ipari Tago-
zatának elnöke a beje-
lentés kapcsán felidéz-
te: megválasztásakor
ígéretet tett arra, hogy a
kamarát közelebb hozza a
felsőoktatásban tanuló fi-
atalokhoz. A kamara és a Budapesti Corvinus Egyetem már
2018-ban kutatásokat és rendezvénysorozatot indított annak
érdekében, hogy segítse a budapesti vállalatok és a budapes-
ti felsőoktatás közötti együttműködés fejlődését, 19 corvinu-
sos hallgató pedig a BKIK közreműködésével készíthette el
szakdolgozatát. Az együttműködés következő lépcsőfoka a
Kandó Klub megalapítása.

A Klub elnökségi tagjai a BKIK tagozati elnökei (Zsabka
Zsolt – Ipari Tagozat, Szatmáry-Jähl Angéla – BKIK Kereske-
delmi Tagozat, László Sándor – Kézműipari Tagozat, Balogh
Sándor – Gazdasági Szolgálatások Tagozat); Nagy Sándor, a
BKIK Ellenőrző Bizottságának tagja; Nánásy Csaba BKIK ta-
gozati alelnök, a Klub egyik ötletgazdája; Nádai László, az
Óbudai Egyetem KVK dékánja; Trautmann László, a BCE
egyetemi docense; valamint 6 diák, akiket a közeljövőben,
ajánlás útján fognak kiválasztani. A Kandó Klub titkára Bara-
nyai Dániel. A Klub elnökét 1 évre választják. Az elnökség fel-
állása után fogadják majd el a Klub munkatervét, amelynek
előkészítése már megkezdődött a BKIK-ban és a Corvinus
Egyetemen. A hallgatói tagságot 100 főben maximalizálták, a
tagságra pályázni lehet majd.

A Kandó Klub – azon túl, hogy a hallgatókat megismerteti a
BKIK tevékenységével –, segítséget nyújt abban, hogy akár
vállalkozóként, akár alkalmazottként könnyebben boldogulja-
nak. Nem csupán a kamara által készített kutatási anyagokhoz

kapnak majd hozzáférést, de könnyebben kapcsolatba léphet-
nek a BKIK tagvállalataival is.

A klub havi gyakorisággal megtartott rendezvényeinek a
Corvinus Egyetem ad otthont, a hátérmunka a BKIK-ban folyik
majd.

Nagy Elek, a BKIK elnöke köszöntőbeszédében elmondta:
örömmel tapasztalja, hogy az egyetemek is elindultak a gya-

korlatiasabb képzés irányába, és ebben a
legjobb partnerek a kamarák, hiszen ott
tömörülnek azok a vállalatok, amelyeknél
később a hallgatók dolgozni fognak
majd. Kitért arra, hogy a kezdeményezés-
hez az Óbudai Egyetem és a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem is csatlakozott. Mint mondta, az
együttműködés annál erősebb, minél szé-
lesebb körű, de valódi tartalommal majd a
résztvevők fogják megtölteni.

Kerekasztal-beszélgetés a budapesti
felsőfokú műszaki képzés és a budapes-
ti ipar kapcsolatáról
A bejelentést követő kerekasztal-beszélge-
tésen, melyen Trautmann László, az Ipar-
politikai Kutatóközpont vezetője moderálá-

sával Nádai László, Zsabka Zsolt, valamint a
Műegyetem oktatási igazgatója, dr. Bihari

Péter cseréltek eszmét, elhangzott, hogy a napjainkban zajló,
ún. negyedik ipari forradalom ugyan még most formálódik, de
az igényei egyre inkább átszűrődnek az oktatásba is. A mérnö-
köknek már olyan „konzervatív” karokon, mint a gépészet vagy
az építőmérnöki kar, is meg kell ismerkedniük az automatizá-
lással, a dolgok internetével vagy épp a nagy adattömegek
elemzésével. Ugyanakkor a mérnökhallgatóktól egyre több
gazdasági tudást, üzleties gondolkodást várnak el, mellyel pár-
huzamosan a közgazdászoktól is megkövetelik a műszaki is-
mereteket. A szociális készségek és a multidiszciplináris gon-
dolkodás pedig a szaktudással egyenrangú követelménnyé
vált a munkaadók szemében, akiknek az igényeit és visszajel-
zéseit az oktatási intézmények rendszeresen szondázzák a
képzési program finomhangolása érdekében.

A gyakorló oktatók tapasztalata szerint mérnökhallgatók el-
sősorban a stabil, kiszámítható munkahelyeket részesítik
előnyben, pályakezdőként ritkán gondolkodnak saját vállalko-
zásban, de még a magyar tulajdonú vállalatok is hátrébb he-
lyezkednek el preferencialistáikon. Ezzel kapcsolatban
Zsabka Zsolt kifejtette, hogy a BKIK tervei között szerepel a
vállalkozói kultúra oktatásának támogatása, valamint felada-
tuknak tekintik azt is, hogy a hazai tulajdonú, adott esetben
családi vállalkozások nyújtotta lehetőségeket megismertessék
a pályaválasztókkal.

Zsabka Zsolt, a BKIK Ipari Tagozat elnöke
bejelenti a Kandó Klub megalakulását

Megalakult a Kandó Klub
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Sziasztok!
Megint eltelt egy év, ám az idén szeptember 12.-én is meg-
rendezésre került a TaxiPlus Szőrős kupa és a Németh
Ferenc emlék horgászverseny.

Idén sajnos meghalt a BARÁTOM, Herczeg István.
Ezért az Ő emlékére indítottuk el a legnagyobb halat fogó verseny-
zőnek járó Vándorserleget.

Sajnos az eredetileg 42 jelentkező kolléga közül csak 35 volt,
aki eljött. Viszont aki megérkezett, az már jó hangulatban kezdett
horgászni. 

Reggel fél nyolckor ismertettem a szabályokat, majd 1 perces
néma csenddel emlékeztünk elhunyt barátomra.

Ezt követően kezdtünk bele a horgászhelyek sorsolásába, eldön-
tendő, ki melyik részére ül a tónak. Majd mindenki elindult a helyé-
re és megkezdte a felkészülést. 

Idén a tó jobb oldalára került a választás. A kezdést 9-kor duda-
szóval jeleztem. Az idő előre haladtával kezdték jelezni a sporttár-
sak, hogy fogtak és menjek mérni. 

Mint eddig minden évben, sajnos idén is voltunk páran, akik
nem fogtunk semmit. 

Délután kettőkor duda jelez-
te a verseny végét. Míg a kollégák mentek ebédelni a finom gu-
lyást, én mértem…

Ebéd után került sor az eredményhirdetésre. Az első hat he-
lyezett kapott ajándékot, illetve serleget. 

Nézzük az eredményeket: 
1. helyezett: Lajtán István (6x6 Taxi)                  18.4 kg.
2. helyezett: Denhoffer András (City Taxi)         14.2 kg.
3. helyezett Szkenlár Ferenc (Főtaxi)                13.20 kg.
4. helyezett Gruber Attila (Főtaxi)                     11.40 kg.
5. helyezett Juhász Balázs (Bolt Taxi)                9.08 kg.
6. helyezett Király Attila                                      5.95 kg.

A Németh Ferenc horgászversenyt Kocsis Barna Tamás nyer-
te: 52 darab hallal

Többen jelezték, annak ellenére jól érezték magukat, hogy
nem fogtak semmit, vagy csak keveset.

Remélem, jövőre megint lesz lehetőségem megren-
dezni a versenyt, és még többen jelentkeznek majd!

Ezúton szeretném megköszönni a TaxiPlus tulajdonosának,
Zengő Zoltán úrnak, hogy támogatta, szponzorálta a ver-
senyt! Neki köszönhettük, hogy ennyi jó minőségű ajándékot
tudtunk adni.

Szőrös kupa 2019

A helyszín, a Joker tó

Reggel, még a verseny előtt

Gyülekezés

Voltak székek is, de legtöbben állva tervezgettek
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felsőoktatásban tanuló fi-
atalokhoz. A kamara és a Budapesti Corvinus Egyetem már
2018-ban kutatásokat és rendezvénysorozatot indított annak
érdekében, hogy segítse a budapesti vállalatok és a budapes-
ti felsőoktatás közötti együttműködés fejlődését, 19 corvinu-
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szakdolgozatát. Az együttműködés következő lépcsőfoka a
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A Klub elnökségi tagjai a BKIK tagozati elnökei (Zsabka
Zsolt – Ipari Tagozat, Szatmáry-Jähl Angéla – BKIK Kereske-
delmi Tagozat, László Sándor – Kézműipari Tagozat, Balogh
Sándor – Gazdasági Szolgálatások Tagozat); Nagy Sándor, a
BKIK Ellenőrző Bizottságának tagja; Nánásy Csaba BKIK ta-
gozati alelnök, a Klub egyik ötletgazdája; Nádai László, az
Óbudai Egyetem KVK dékánja; Trautmann László, a BCE
egyetemi docense; valamint 6 diák, akiket a közeljövőben,
ajánlás útján fognak kiválasztani. A Kandó Klub titkára Bara-
nyai Dániel. A Klub elnökét 1 évre választják. Az elnökség fel-
állása után fogadják majd el a Klub munkatervét, amelynek
előkészítése már megkezdődött a BKIK-ban és a Corvinus
Egyetemen. A hallgatói tagságot 100 főben maximalizálták, a
tagságra pályázni lehet majd.

A Kandó Klub – azon túl, hogy a hallgatókat megismerteti a
BKIK tevékenységével –, segítséget nyújt abban, hogy akár
vállalkozóként, akár alkalmazottként könnyebben boldogulja-
nak. Nem csupán a kamara által készített kutatási anyagokhoz

kapnak majd hozzáférést, de könnyebben kapcsolatba léphet-
nek a BKIK tagvállalataival is.

A klub havi gyakorisággal megtartott rendezvényeinek a
Corvinus Egyetem ad otthont, a hátérmunka a BKIK-ban folyik
majd.

Nagy Elek, a BKIK elnöke köszöntőbeszédében elmondta:
örömmel tapasztalja, hogy az egyetemek is elindultak a gya-

korlatiasabb képzés irányába, és ebben a
legjobb partnerek a kamarák, hiszen ott
tömörülnek azok a vállalatok, amelyeknél
később a hallgatók dolgozni fognak
majd. Kitért arra, hogy a kezdeményezés-
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tem is csatlakozott. Mint mondta, az
együttműködés annál erősebb, minél szé-
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ti ipar kapcsolatáról
A bejelentést követő kerekasztal-beszélge-
tésen, melyen Trautmann László, az Ipar-
politikai Kutatóközpont vezetője moderálá-

sával Nádai László, Zsabka Zsolt, valamint a
Műegyetem oktatási igazgatója, dr. Bihari

Péter cseréltek eszmét, elhangzott, hogy a napjainkban zajló,
ún. negyedik ipari forradalom ugyan még most formálódik, de
az igényei egyre inkább átszűrődnek az oktatásba is. A mérnö-
köknek már olyan „konzervatív” karokon, mint a gépészet vagy
az építőmérnöki kar, is meg kell ismerkedniük az automatizá-
lással, a dolgok internetével vagy épp a nagy adattömegek
elemzésével. Ugyanakkor a mérnökhallgatóktól egyre több
gazdasági tudást, üzleties gondolkodást várnak el, mellyel pár-
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zéseit az oktatási intézmények rendszeresen szondázzák a
képzési program finomhangolása érdekében.
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sősorban a stabil, kiszámítható munkahelyeket részesítik
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zásban, de még a magyar tulajdonú vállalatok is hátrébb he-
lyezkednek el preferencialistáikon. Ezzel kapcsolatban
Zsabka Zsolt kifejtette, hogy a BKIK tervei között szerepel a
vállalkozói kultúra oktatásának támogatása, valamint felada-
tuknak tekintik azt is, hogy a hazai tulajdonú, adott esetben
családi vállalkozások nyújtotta lehetőségeket megismertessék
a pályaválasztókkal.

Zsabka Zsolt, a BKIK Ipari Tagozat elnöke
bejelenti a Kandó Klub megalakulását

Megalakult a Kandó Klub

ujtaxi.qxd  10/16/19 08:52  Page 6

7

Sziasztok!
Megint eltelt egy év, ám az idén szeptember 12.-én is meg-
rendezésre került a TaxiPlus Szőrős kupa és a Németh
Ferenc emlék horgászverseny.

Idén sajnos meghalt a BARÁTOM, Herczeg István.
Ezért az Ő emlékére indítottuk el a legnagyobb halat fogó verseny-
zőnek járó Vándorserleget.

Sajnos az eredetileg 42 jelentkező kolléga közül csak 35 volt,
aki eljött. Viszont aki megérkezett, az már jó hangulatban kezdett
horgászni. 

Reggel fél nyolckor ismertettem a szabályokat, majd 1 perces
néma csenddel emlékeztünk elhunyt barátomra.

Ezt követően kezdtünk bele a horgászhelyek sorsolásába, eldön-
tendő, ki melyik részére ül a tónak. Majd mindenki elindult a helyé-
re és megkezdte a felkészülést. 

Idén a tó jobb oldalára került a választás. A kezdést 9-kor duda-
szóval jeleztem. Az idő előre haladtával kezdték jelezni a sporttár-
sak, hogy fogtak és menjek mérni. 

Mint eddig minden évben, sajnos idén is voltunk páran, akik
nem fogtunk semmit. 

Délután kettőkor duda jelez-
te a verseny végét. Míg a kollégák mentek ebédelni a finom gu-
lyást, én mértem…

Ebéd után került sor az eredményhirdetésre. Az első hat he-
lyezett kapott ajándékot, illetve serleget. 

Nézzük az eredményeket: 
1. helyezett: Lajtán István (6x6 Taxi)                  18.4 kg.
2. helyezett: Denhoffer András (City Taxi)         14.2 kg.
3. helyezett Szkenlár Ferenc (Főtaxi)                13.20 kg.
4. helyezett Gruber Attila (Főtaxi)                     11.40 kg.
5. helyezett Juhász Balázs (Bolt Taxi)                9.08 kg.
6. helyezett Király Attila                                      5.95 kg.

A Németh Ferenc horgászversenyt Kocsis Barna Tamás nyer-
te: 52 darab hallal

Többen jelezték, annak ellenére jól érezték magukat, hogy
nem fogtak semmit, vagy csak keveset.

Remélem, jövőre megint lesz lehetőségem megren-
dezni a versenyt, és még többen jelentkeznek majd!

Ezúton szeretném megköszönni a TaxiPlus tulajdonosának,
Zengő Zoltán úrnak, hogy támogatta, szponzorálta a ver-
senyt! Neki köszönhettük, hogy ennyi jó minőségű ajándékot
tudtunk adni.

Szőrös kupa 2019

A helyszín, a Joker tó

Reggel, még a verseny előtt

Gyülekezés

Voltak székek is, de legtöbben állva tervezgettek
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Szeretném továbbá meg-
köszönni a City Taxi Sport
Egyesület elnökének, hogy
a Németh Ferenc kupát
szponzorálta!

Ezúton köszönöm min-
denkinek, aki eljött és je-
lenlétével emelte a ver-
seny színvonalát!

Sok sikert kívánok min-
denkinek a munkához, és
a következő versenyünkig
is: 

minél többet GÖR-
BÜLJÖN A BOT!

Tisztelettel:
Ferbert 
István 

TaxiPlus 626

A büfének is volt forgalma

A legnagyobb halat fogó
Denhoffer András 8.7 kg

A legtöbb halat fo-
gó Kocsis Barna
Tamás 52 db

Az első helyezett Laj-
tán István, 6x6 Taxi

Serlegek, ajándékok.
Ezek délutánra a győz-
tesekhez kerültek

Ahogy már jeleztük, folyamatosan adják
át Budapesten az új szállodákat.

STORIES HOTEL
A VI. kerületi Király utca 26. szám alatt
nyílt meg a 4 csillagos, 30 szobás szál-

loda egy régi bérházban. A szál-

loda mellett irodákat is találunk az épület-
ben. 

T 62 HOTEL
Szintén a Terézvárosban, a Teréz körút
62. szám alatt nyitott a 3 csillagos, 142
szobás szálloda. 
Folyamatosan közöljük az újabb szálloda-
avatásokat. 

KéKét új szállodat új szálloda
BudapesBudapesttenen

– Régebben csak úgy futot-
tak utánam a nõk, de ma már
nem lopok retikült…

* * *
Ha egy cica elszökik otthon-

ról, a nõk azt gondolják, hogy
biztos kevés szeretetet kapott
otthon.

Ha egy kutya elszökik ott-
honról, a nõk azt gondolják,
hogy biztos kevés szeretetet
kapott otthon.

Ha egy férj elszökik otthon-
ról, a nõk azt gondolják, hogy
a férfiak mind mocskos szemét
disznók…
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A City Taxi
Fuvarszervező

Szövetkezet

angol nyelvtudással és
gyakorlattal rendelkező

DISZPÉCSEREK 

jelentkezését várja.

Szakmai önéletrajzukat
kérjük a dkv@citytaxi.hu

címre szíveskedjenek
eljuttatni.

Köszönjük az érdeklődők jelentkezését.
Tisztelettel a City Taxi vezetősége
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VI. Bajcsy-Zsilinszky út 35. 

• Egy oszlophoz rögzítették a jelzőtáblaoszlopot, az oszlop el-
dőlt, kérjük megfelelő módon rögzíteni. 
• Felhívtuk a jelzőtábla megfelelő rögzítésére az ideiglenes taxi-
állomás áthelyezését végző kivitelező figyelmét. 

VII. Baross tér 13.

• Rendszeresen várakoznak taxik a Bethlen Gábor utca sarok-
nál, senkit sem zavarnak. Jó lenne itt egy hivatalos taxiállomás.
• A területen taxiállomást forgalomtechnikai okokból kialakítani
nem lehet, mert a tömegközlekedési járművek megállóhelyeiről
történő elindulását akadályoznák. A környéken lévő taxiállomás-
ok a Keleti pályaudvar érkezési és indulási oldalán és a
Rottenbiller utcában a jelentkező igényeket megfelelően kielé-
gítik. 

V. Ferenciek tere
• Köszön-
jük a taxiál-
lomást a
S z a b a d
Sajtó úton,
az Erzsé-
bet hídra
vezető  ol-
dalon. Jó
lenne egy
droszt a
m á s i k
i rányban
is, az au-
t ó b u s z -
megálló-
hely előtt,
hely len-
ne rá bő-
ven. Ré-
gebben
is volt itt
taxiál lo-
más. 
• A taxi-
állomás
a Déli
Klotild Palota átépítését kö-
vetően a tervek szerint az épület előtt lesz kialakítva. 

Agócs István Halász Gyula
igazgató taxiközlekedési osztályvezető 

BUDAPEST KÖZÚT
Közlekedési  Igazgatóság

10

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

Október 1-től…
… nem kell az autóban izzókészletet tartani. Vagyis a rendőr –
ha nem talál hibát – ezzel a korábban szokásos zárókérdéssel
nem piszkálódhat. Az is igaz, hogy ettől még a lámpáknak vilá-
gítaniuk kell…

1999. október 25.
A taxisblokád kilencedik évfordulójára korabeli fotókkal emlé-
keztünk. 

A mai taxisok közül akkor jó néhányan még az iskolapadot
koptatták (vagy még meg sem születtek), csak elbeszélések-
ből ismerik, hogy mi az az egypártrendszer, hogy milyen eufó-
rikus, csodaváró hangulatban éltük meg a rendszerváltást, és
milyen nagy pofon volt, amikor az új, demokratikusan válasz-
tott kormány olyan rendelkezést hozott, ami azután a taxisblo-
kádhoz vezetett. 

Mi még emlékszünk, nosztalgiázunk, a fényképeken keres-
sük magunkat, gyermekeink és unokáink pedig már a történe-
lemórán tanulnak erről az eseményről…

Erről írt a Taxisok Világa 2009 októberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1999 októberében

20 éve történt

VII. Baross tér: Lehetne taxiállomás a
Bethlen Gábor utca saroknál

V. Ferenciek tere: Régebben
is volt itt taxiállomás

VI. Bajcsy-Zsilinszky út: Meg-
dőlt a taxiállomás jelzőtábla
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Utat mutatunk
2019-ben is.

Utat mutatunk
2019-ben is.

Tarts velünk!Tarts velünk!

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

A jelentkező minőségi
szolgáltatókat

várólista alapján
értesítjük.



VI. Bajcsy-Zsilinszky út 35. 

• Egy oszlophoz rögzítették a jelzőtáblaoszlopot, az oszlop el-
dőlt, kérjük megfelelő módon rögzíteni. 
• Felhívtuk a jelzőtábla megfelelő rögzítésére az ideiglenes taxi-
állomás áthelyezését végző kivitelező figyelmét. 

VII. Baross tér 13.

• Rendszeresen várakoznak taxik a Bethlen Gábor utca sarok-
nál, senkit sem zavarnak. Jó lenne itt egy hivatalos taxiállomás.
• A területen taxiállomást forgalomtechnikai okokból kialakítani
nem lehet, mert a tömegközlekedési járművek megállóhelyeiről
történő elindulását akadályoznák. A környéken lévő taxiállomás-
ok a Keleti pályaudvar érkezési és indulási oldalán és a
Rottenbiller utcában a jelentkező igényeket megfelelően kielé-
gítik. 

V. Ferenciek tere
• Köszön-
jük a taxiál-
lomást a
S z a b a d
Sajtó úton,
az Erzsé-
bet hídra
vezető  ol-
dalon. Jó
lenne egy
droszt a
m á s i k
i rányban
is, az au-
t ó b u s z -
megálló-
hely előtt,
hely len-
ne rá bő-
ven. Ré-
gebben
is volt itt
taxiál lo-
más. 
• A taxi-
állomás
a Déli
Klotild Palota átépítését kö-
vetően a tervek szerint az épület előtt lesz kialakítva. 

Agócs István Halász Gyula
igazgató taxiközlekedési osztályvezető 

BUDAPEST KÖZÚT
Közlekedési  Igazgatóság

10

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

Október 1-től…
… nem kell az autóban izzókészletet tartani. Vagyis a rendőr –
ha nem talál hibát – ezzel a korábban szokásos zárókérdéssel
nem piszkálódhat. Az is igaz, hogy ettől még a lámpáknak vilá-
gítaniuk kell…

1999. október 25.
A taxisblokád kilencedik évfordulójára korabeli fotókkal emlé-
keztünk. 

A mai taxisok közül akkor jó néhányan még az iskolapadot
koptatták (vagy még meg sem születtek), csak elbeszélések-
ből ismerik, hogy mi az az egypártrendszer, hogy milyen eufó-
rikus, csodaváró hangulatban éltük meg a rendszerváltást, és
milyen nagy pofon volt, amikor az új, demokratikusan válasz-
tott kormány olyan rendelkezést hozott, ami azután a taxisblo-
kádhoz vezetett. 

Mi még emlékszünk, nosztalgiázunk, a fényképeken keres-
sük magunkat, gyermekeink és unokáink pedig már a történe-
lemórán tanulnak erről az eseményről…

Erről írt a Taxisok Világa 2009 októberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1999 októberében

20 éve történt

VII. Baross tér: Lehetne taxiállomás a
Bethlen Gábor utca saroknál

V. Ferenciek tere: Régebben
is volt itt taxiállomás

VI. Bajcsy-Zsilinszky út: Meg-
dőlt a taxiállomás jelzőtábla

ujtaxi.qxd  10/16/19 08:53  Page 10

Utat mutatunk
2019-ben is.

Utat mutatunk
2019-ben is.

Tarts velünk!Tarts velünk!

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

A jelentkező minőségi
szolgáltatókat

várólista alapján
értesítjük.



A TAXI 4 képzési partnere a Szerviz Oktatási Központ Kft. Nyilvántartási szám: 00092-2013

Érdeklődni: 06-20-297-9389 számon

A SZOK (SZERVIZ OKTATÁSI KÖZPONT ) SZERVEZÉSÉBEN
 TAXIS, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ÉS VÁLLALKOZÓI TANFOLYAMOK KÉTHETENTE.
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• Kezdjük a nyilvánosságra
hozott adatokkal. Igaz lehet,
hogy a fővárosban tevékenyke-
dő és ellenőrzött taxisok 70
százaléka valamilyen módon
jogot sért? Ez így elég ijesztő-
en hangzik. 
• Ez így, ebben a formában
komoly csúsztatás, de arra bő-
ven alkalmas, hogy a média
egy pillanat alatt vezető hírként
kezelje, és egyben – a BKK-ra
hivatkozva – sugallja a taxisok
állítólagos jogsértéseit.
De akkor elemezzük együtt a
statisztikai adatokat!
Az elmúlt 10 hónapban 2000
ellenőrzést tartott a BKK,
melyből 1400 esetben állapí-
tott meg különböző jogsérté-
seket. Mivel a BKK-nak tovább-
ra sincs a meglévő jogszabályi
környezetben lehetősége a
jogsértés megállapítása után a
mérlegelésre, ezért – vélhető-
en – minden jegyzőkönyvezett
jogsértés megállapítása után,
eljárást kezdeményeztek a ta-
xissal szemben. Azaz, azokban
az esetekben is ezt történhe-
tett, amikor hiányzott valame-
lyik matrica, utastájékoztató,
vagy bármelyikünk 5-10 perc
időtartamra magára hagyta a
taxiját a taxiállomáson (kávé,
kisdolog stb.), és ez a statiszti-
ka szerint máris jogsértésnek
minősült. 

Nem szeretném a BKK sze-
repét sem megkérdőjelezni,
sem a BKK statisztikáját deg-
radálni, de az is kiderül a szá-
mok tükrében, hogy ebből a
2000 ellenőrzésből végül is
csupán 80 esetben valósult
meg konkrétan a droszt-
használati engedély visszavo-
nása, azaz az ellenőrzött taxik
4%-a lehetett jogsértő.

• Tudomásod szerint a meg-
nevezett ellenőrzések kiterjed-
tek a fővárosban egyre na-
gyobb számban megtalálható
illegális fuvarozóra is? Az ő ve-
lük szemben hozott szankciók
benne vannak a negatív sta-
tisztikában? Ha vizsgálták
őket, miként lehet, hogy évek
óta itt lehetnek? 
• Mivel egyetlen ellenőrzést
szervező szervezet sem diszk-

riminálhat, ezért a célirányos
ellenőrzések főképpen azokra
a területekre fókuszáltak, ahol
a turisták nagyobb számban
előfordulnak. Akik már talál-
koztak ún. „próbavásárlóval”
azok között sokan vannak, akik
vagy a reptérről vagy a reptér-
re utaztak. Vannak olyan ellen-
őrzések, amelyek véletlensze-
rűen, utcai leintéssel, vagy taxi-
állomáson történő beüléssel

zajlanak. Éppen a napokban
jelezte egy munkatársam az
URH-n, hogy fuvarszervező
applikáción rendelt utasai el-
lenőrök voltak. A társasági taxi-
sok úgy érzékelik, hogy csak
őket ellenőrzik folyamatosan,
míg a függetlenek azt fogal-
mazzák meg, hogy csak ők
vannak a hatóságok célke-
resztjében.
• Visszatérek az előző kérdé-
semhez: azokra a csoportokra,
melyek évtizedek óta lefoglal-
ják a frekventált drosztokat, és
nem engedik beállni az enge-
déllyel rendelkező taxikat, mi-
lyen jogszabályok vonatkoz-
nak? Őket is feljelentik a taxiál-
lomásokon való parkolásért,
mint azokat, akik néhány perc-
re valamilyen „sürgős dolog”
miatt elhagyták a taxijukat? Ha-
sonló kérdés merül fel a civil
autókkal kapcsolatban is, ve-
lük szemben sem intézkedik a
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A taxisok 70 százaléka jogot sért?
Október 8-án jelent meg a sajtóban, hogy a
BKK ellenőrzései során 2000 vizsgált taxi-
ból 1400-nál találtak hiányosságot. Ezek kö-
zött – a Világgazdaságnak adott adatok
szerint – a kisebb kihágások és a nagyobb
jogsértések is megtalálhatók voltak. Majd a
hivatalos információk önálló életet kezdtek,
és bejárták szinte a teljes magyar sajtót.
Természetesen negatív színben feltüntetve
a fővárosi taxisokat. Sajnos ehhez már hoz-
zászokhattunk. 

Így megy ez időtlen idők óta. Arról, hogy

miért tűri a BKK évek óta, hogy bizonyos
csoportok lefoglalhassanak drosztokat vá-
rosszerte, miért lehet engedély nélkül, min-
denféle következmény nélkül fuvarozni a
fővárosban, vagy például miért lehet olyan
szabadjelzővel dolgozni, amely nem felel
meg az előírásoknak, nem esett szó a saj-
tóhoz eljuttatott anyagban. Metál Zoltánt,
az OTSZ elnökét arról kérdeztük, gyakorló
taxisként miképpen látja a napvilágra került
adatokat, illetve a szőnyeg alá söpört prob-
lémákat.

Melléklet:

Prof. Dr. Palkovics László úr
Innovációs és Technológiai miniszter 

Tisztelt Miniszter Úr!
Az utóbbi hónapokban komoly mértékben meg-
növekedett az előjegyzési/bejelentkezési idő a
taxi-gépjárművek időszakos műszaki vizsgáztatá-
sára a kijelölt műszaki vizsgaállomásokon.

A Fővárosban hosszú évek óta mindössze két
műszaki vizsgaállomáson (III. Mozaik. u. illetve
XIX. Vas Gereben u.) történik a budapesti enge-
déllyel rendelkező taxik műszaki megfelelőségé-
nek hatósági műszaki szemléje a 176/2015.
Korm. Rend. értelmében, évenkénti rendszeres-
séggel.

A fővárosi engedéllyel rendelkező taxik száma
az utóbbi 2-3 év alatt közel 20%-kal emelkedett,
jelenleg már meghaladja a 6.700 db. járművet.

A megnövekedett gépjárműszámot a két kije-
lölt hatósági műszaki állomás – vélhetően kapa-
citás hiányában – jelenleg 40-50 nap (!) előjegy-
zéssel fogadja.

Hasonlóan elszomorító a helyzet vidéken is.
Ott ugyanilyen okok miatt szintén 30-40 nappal
előre kell időpontot foglalni, majdnem minden
megyében. 

A taxi-gépjárművet cserélők (totálkár, a jármű
életkorának lejárta miatt, komolyabb műszaki
meghibásodás stb.) esetében természetesen az
előjegyzés ugyan így működik, azaz, ha egy vál-
lalkozó új taxit kíván beüzemelni, akkor kalkulál-
nia kell azzal, hogy a kijelölt hatósági műszaki
vizsgaállomások kapacitási gondjai miatt a vállal-

kozását – önhibáján kívül – akár 2-3 hónapig
nem folytathatja.

Ezen időszak alatt persze minden adóterhet,
megemelt KGFB díjat, Cascót, stb. ugyanúgy
kell fizetnie, mint minden hasonló tevékenysé-
get gyakorló vállalkozásnak Magyarországon. 

Érthetetlen számunkra, hogy egy taxi-gépjár-
mű műszaki megfelelőségének vizsgálatát miért
ne tudná kezelni más egyéb műszaki vizsgaállo-
más, ahol szintén a műszaki paramétereket vizs-
gálják a járművek műszaki megfelelőségének
megállapítására kapott felhatalmazás alapján és
hatósági jogkörben.

Mivel a taxi-műszaki vizsgán, a fenti rendelet-
ben előírt (előzetesen más Hatóságoktól koráb-
ban már beszerzett) okmányok és egyéb igazo-
lásokat bemutatása egyidejűleg szükséges,
ezért ténylegesen a műszaki vizsga alkalmával
csak a gépjármű műszaki állapotának felülvizs-
gálata és annak megállapítása történik.

Tisztelt Miniszter Úr!
Kérem szíves segítségét és közbenjárását,

hogy azok a személyszállító vállalkozások (taxik,
személygépkocsis személyszállítók), akik éven-
kénti rendszeresen kénytelenek megjelenni
gépjárműveikkel a műszaki vizsgákon, a jövő-
ben ne kerüljenek önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe, és tervezhető módon akár 1-2 nap
alatt vizsgaidőponthoz juthassanak, mint más
gépjárművet üzemeltető állampolgár hazánk-
ban.

Köszönettel és Tisztelettel
Metál Zoltán

elnök
Országos Taxis Szövetség
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• Kezdjük a nyilvánosságra
hozott adatokkal. Igaz lehet,
hogy a fővárosban tevékenyke-
dő és ellenőrzött taxisok 70
százaléka valamilyen módon
jogot sért? Ez így elég ijesztő-
en hangzik. 
• Ez így, ebben a formában
komoly csúsztatás, de arra bő-
ven alkalmas, hogy a média
egy pillanat alatt vezető hírként
kezelje, és egyben – a BKK-ra
hivatkozva – sugallja a taxisok
állítólagos jogsértéseit.
De akkor elemezzük együtt a
statisztikai adatokat!
Az elmúlt 10 hónapban 2000
ellenőrzést tartott a BKK,
melyből 1400 esetben állapí-
tott meg különböző jogsérté-
seket. Mivel a BKK-nak tovább-
ra sincs a meglévő jogszabályi
környezetben lehetősége a
jogsértés megállapítása után a
mérlegelésre, ezért – vélhető-
en – minden jegyzőkönyvezett
jogsértés megállapítása után,
eljárást kezdeményeztek a ta-
xissal szemben. Azaz, azokban
az esetekben is ezt történhe-
tett, amikor hiányzott valame-
lyik matrica, utastájékoztató,
vagy bármelyikünk 5-10 perc
időtartamra magára hagyta a
taxiját a taxiállomáson (kávé,
kisdolog stb.), és ez a statiszti-
ka szerint máris jogsértésnek
minősült. 

Nem szeretném a BKK sze-
repét sem megkérdőjelezni,
sem a BKK statisztikáját deg-
radálni, de az is kiderül a szá-
mok tükrében, hogy ebből a
2000 ellenőrzésből végül is
csupán 80 esetben valósult
meg konkrétan a droszt-
használati engedély visszavo-
nása, azaz az ellenőrzött taxik
4%-a lehetett jogsértő.

• Tudomásod szerint a meg-
nevezett ellenőrzések kiterjed-
tek a fővárosban egyre na-
gyobb számban megtalálható
illegális fuvarozóra is? Az ő ve-
lük szemben hozott szankciók
benne vannak a negatív sta-
tisztikában? Ha vizsgálták
őket, miként lehet, hogy évek
óta itt lehetnek? 
• Mivel egyetlen ellenőrzést
szervező szervezet sem diszk-

riminálhat, ezért a célirányos
ellenőrzések főképpen azokra
a területekre fókuszáltak, ahol
a turisták nagyobb számban
előfordulnak. Akik már talál-
koztak ún. „próbavásárlóval”
azok között sokan vannak, akik
vagy a reptérről vagy a reptér-
re utaztak. Vannak olyan ellen-
őrzések, amelyek véletlensze-
rűen, utcai leintéssel, vagy taxi-
állomáson történő beüléssel

zajlanak. Éppen a napokban
jelezte egy munkatársam az
URH-n, hogy fuvarszervező
applikáción rendelt utasai el-
lenőrök voltak. A társasági taxi-
sok úgy érzékelik, hogy csak
őket ellenőrzik folyamatosan,
míg a függetlenek azt fogal-
mazzák meg, hogy csak ők
vannak a hatóságok célke-
resztjében.
• Visszatérek az előző kérdé-
semhez: azokra a csoportokra,
melyek évtizedek óta lefoglal-
ják a frekventált drosztokat, és
nem engedik beállni az enge-
déllyel rendelkező taxikat, mi-
lyen jogszabályok vonatkoz-
nak? Őket is feljelentik a taxiál-
lomásokon való parkolásért,
mint azokat, akik néhány perc-
re valamilyen „sürgős dolog”
miatt elhagyták a taxijukat? Ha-
sonló kérdés merül fel a civil
autókkal kapcsolatban is, ve-
lük szemben sem intézkedik a
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A taxisok 70 százaléka jogot sért?
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és bejárták szinte a teljes magyar sajtót.
Természetesen negatív színben feltüntetve
a fővárosi taxisokat. Sajnos ehhez már hoz-
zászokhattunk. 

Így megy ez időtlen idők óta. Arról, hogy

miért tűri a BKK évek óta, hogy bizonyos
csoportok lefoglalhassanak drosztokat vá-
rosszerte, miért lehet engedély nélkül, min-
denféle következmény nélkül fuvarozni a
fővárosban, vagy például miért lehet olyan
szabadjelzővel dolgozni, amely nem felel
meg az előírásoknak, nem esett szó a saj-
tóhoz eljuttatott anyagban. Metál Zoltánt,
az OTSZ elnökét arról kérdeztük, gyakorló
taxisként miképpen látja a napvilágra került
adatokat, illetve a szőnyeg alá söpört prob-
lémákat.

Melléklet:

Prof. Dr. Palkovics László úr
Innovációs és Technológiai miniszter 

Tisztelt Miniszter Úr!
Az utóbbi hónapokban komoly mértékben meg-
növekedett az előjegyzési/bejelentkezési idő a
taxi-gépjárművek időszakos műszaki vizsgáztatá-
sára a kijelölt műszaki vizsgaállomásokon.

A Fővárosban hosszú évek óta mindössze két
műszaki vizsgaállomáson (III. Mozaik. u. illetve
XIX. Vas Gereben u.) történik a budapesti enge-
déllyel rendelkező taxik műszaki megfelelőségé-
nek hatósági műszaki szemléje a 176/2015.
Korm. Rend. értelmében, évenkénti rendszeres-
séggel.

A fővárosi engedéllyel rendelkező taxik száma
az utóbbi 2-3 év alatt közel 20%-kal emelkedett,
jelenleg már meghaladja a 6.700 db. járművet.

A megnövekedett gépjárműszámot a két kije-
lölt hatósági műszaki állomás – vélhetően kapa-
citás hiányában – jelenleg 40-50 nap (!) előjegy-
zéssel fogadja.

Hasonlóan elszomorító a helyzet vidéken is.
Ott ugyanilyen okok miatt szintén 30-40 nappal
előre kell időpontot foglalni, majdnem minden
megyében. 

A taxi-gépjárművet cserélők (totálkár, a jármű
életkorának lejárta miatt, komolyabb műszaki
meghibásodás stb.) esetében természetesen az
előjegyzés ugyan így működik, azaz, ha egy vál-
lalkozó új taxit kíván beüzemelni, akkor kalkulál-
nia kell azzal, hogy a kijelölt hatósági műszaki
vizsgaállomások kapacitási gondjai miatt a vállal-

kozását – önhibáján kívül – akár 2-3 hónapig
nem folytathatja.

Ezen időszak alatt persze minden adóterhet,
megemelt KGFB díjat, Cascót, stb. ugyanúgy
kell fizetnie, mint minden hasonló tevékenysé-
get gyakorló vállalkozásnak Magyarországon. 

Érthetetlen számunkra, hogy egy taxi-gépjár-
mű műszaki megfelelőségének vizsgálatát miért
ne tudná kezelni más egyéb műszaki vizsgaállo-
más, ahol szintén a műszaki paramétereket vizs-
gálják a járművek műszaki megfelelőségének
megállapítására kapott felhatalmazás alapján és
hatósági jogkörben.

Mivel a taxi-műszaki vizsgán, a fenti rendelet-
ben előírt (előzetesen más Hatóságoktól koráb-
ban már beszerzett) okmányok és egyéb igazo-
lásokat bemutatása egyidejűleg szükséges,
ezért ténylegesen a műszaki vizsga alkalmával
csak a gépjármű műszaki állapotának felülvizs-
gálata és annak megállapítása történik.

Tisztelt Miniszter Úr!
Kérem szíves segítségét és közbenjárását,

hogy azok a személyszállító vállalkozások (taxik,
személygépkocsis személyszállítók), akik éven-
kénti rendszeresen kénytelenek megjelenni
gépjárműveikkel a műszaki vizsgákon, a jövő-
ben ne kerüljenek önhibájukon kívül hátrányos
helyzetbe, és tervezhető módon akár 1-2 nap
alatt vizsgaidőponthoz juthassanak, mint más
gépjárművet üzemeltető állampolgár hazánk-
ban.
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elnök
Országos Taxis Szövetség
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többek között drosztdíjakból
fenntartott szervezet.
• Értem a kérdést, és a benne
szereplő állításokat cáfolni
sem tudom. A problémákkal
gyakorló taxisként naponta ta-
lálkozom és engem is felhábo-
rít a tehetetlenség. Ennek elle-
nére a válaszokat nem tőlem,
hanem a BKK illetékeseitől
kellene kérned…
• Ha már ellenőrzésről beszé-
lünk, szóba kell hozni a taxik
vizsgáztatását, mert ez is egy
szempont az ellenőrzéseknél.
Lejárt engedéllyel ugyanis
nem lehet taxizni. Ugyanakkor
a jelenleg közel 60 napos vá-
rakozás, méghozzá évente, el-
fogadhatatlan. Tudomásom
szerint több illetékest is meg-
kerestél, majd levelet írtál
Palkovics miniszter úrnak is a
taxik vizsgáztatásával kapcso-
latban. /lásd a mellékletet. A
szerk./ Történt ebben az ügy-
ben változás?
• Körülbelül egy hónapja több
hatóságot is megkerestem ez-
zel a problémával. A főváros-
ban a legsúlyosabb a kialakult
helyzet, hiszen a közel 7000

taxira csak két kije-
lölt műszaki hatósági
vizsgaállomás jut.
Máshol ugyanis a ta-
xik jelenleg nem vizs-
gáztathatók. A túlzot-
tan hosszú 60-70
nap várakozási idő
nem csak azoknak
jelent nagyon ko-
moly bevételkiesést,
idegeskedést, akik
már meglévő taxit
üzemeltetnek, ha-
nem azok a vállalko-
zások is komoly hát-
rányt szenvednek, akik épp
gépjárművet cserélnek. Ők is
kénytelek erre az időre „kény-
szerpihenőt” beiktatni a Ható-
ságok kapacitáshiánya miatt.
Mi úgy gondoljuk, hogy a Kor-
mányhivatalok átszervezése,
és azok működtetésével ösz-
szefüggő esetleges munka-
erő-problémák nem befolyá-
solhatják a továbbiakban a vál-
lalkozásaink működését. 
Biztosan emlékeztek még arra
az időszakra, amikor Budapes-
ten hosszú évekig csak egyet-
len egy helyen, a Visegrádi ut-

cában lehetett taxirend-
számhoz jutni. Ma már nem ti-
tok, hogy a központi okmány-
iroda monopolhelyzetét dr.
György István Fővárosi Kor-
mánymegbízott szüntette meg,
1-2 hónap leforgása alatt. 
Most hasonló, szinte minden
kollégát érintő problémát érzé-
kelünk. A taxik számára jelen-
leg kijelölt műszaki vizsgahe-
lyeken elfogadhatatlanul hosz-
szú várakozásra kényszerítik
kollégáinkat, akiknek ez a mun-
kaeszközük, mellyel kenyerü-
ket keresik. Azokat a döntésho-

zókat kívánjuk érvekkel meg-
győzni, akiknek lehetősége van
ezeken az állapotokon változ-
tatni.  Szeretnénk elérni, hogy
mielőbb bővítsék a kijelölt vizs-
gaállomások számát és kapaci-
tását. Munkatársaimmal, vala-
mint a kamarák hathatós segít-
ségével remélhetően ezt a
problémát mielőbb meg tudjuk
oldani. Nagyon bízunk a meg-
keresett hatóságok pozitív hoz-
záállásában. A többi nem raj-
tunk múlik.
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-

Időközben megérkezett a kományhivatal biztató válasza is, íme:
„Amennyiben egy taxi üzemeltető a műszaki vizsgára jelentkezés
időpontjában még rendelkezik érvényes műszaki vizsgával, és az elő-
jegyzés időpontja a műszaki vizsga érvényességének idején kívülre
esik, Budapest Főváros Kormányhivatalának közlekedési hatósága
igazolást bocsát ki részére, amely a vizsga időpontjáig meghosszab-
bítja a műszaki vizsga érvényességét, így a fővárosi taxi üzembentar-
tókat a cikkben szereplő hátrányok nem érik. Emellett új gépjármű
taxi üzembe állítás esetén a vizsgaidőpont kiadásakor a kormányhi-
vatal különös figyelmet fordít a várakozási idő minimalizálására, töb-
bek között azzal, hogy a vizsgaidőpontot lemondók helyére biztosítja
az új jármű vizsgáztatásának lehetőségét, amire így jellemzően 1-2
héten belül sor kerül.”
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• Gazdasági totálkár esetén nem kizáró
ok, hogy az ügyfél Casco-t kössön, ennek
feltétele, hogy kijavított állapotú legyen az
autó. Ezt a biztosítók általában ellenőrzik
is a Casco kötési szemle alkalmával. Ter-
mészetesen minél jobban dokumentált a
helyreállítás (számlák, fotók), a későbbiek-
ben annál könnyebb lesz alátámasztani a
szakszerű helyreállítást. Egy káreset ese-
tén a kijavított autó árát nézi a biztosító, és
mivel a totálkár egy igen jelentős kárese-
mény, ennek nyilvánvalóan értékcsökken-
tő hatása van. A műszaki szakértői gyakor-
latban egy korábbi totálkár az autó értékét
(Eurotax érték) 5-20%-kal csökkenti. A
csökkenés mértéke több paramétertől
függ (helyreállítás szakszerűsége, szerke-
zeti elemek mennyire károsodtak koráb-

ban, milyen márkájú és évjáratú az autó
stb..).

Figyeljünk tehát arra, hogy a helyreállí-
tás minden részletét dokumentáljuk, a
számlákat kérjük el és jól őrizzük meg,
mert ezekre egy nem várt újabb kárese-
ménynél elengedhetetlenül szükség lesz.

Nos, az mindenkinek (pénztárcafüggő)
egyéni döntése, hogy milyen megoldást
választ. Javíttat, vagy cserél? Mindeneset-
re előtte érdemes alaposan számolni,
megéri-e rákölteni egy roncsnak nyilvání-
tott autóra vagy sem. Esetleg érdemes
szakember segítségét kérni egy ilyen ko-
moly kiadás előtt. 
• Még egy kérdés, melyre sokan nem
gondolnak, amikor autójukat ilyen-olyan
okból ideiglenesen kivonják a forgalom-

ból. Meddig lehet ezt díjfizetés nélkül
megtenni?
• Tévhitek keringenek e kérdéskörről is a
taxisok között. Sokan nincsenek tisztában
hogyan szűnik meg egy kötelező gépjármű-
felelősség biztosítás alapesetben? Például
megszűnhet évfordulós felmondással
(ennek az évforduló előtt 30 nappal be kell
érkeznie igazoltan az adott Biztosítóhoz),
eladással (adás-vételi szerződést mellékel-
ni kell, sok esetben okmányirodában le-
adott, visszaigazolást adás-vételit kérnek)
üzembentartó váltással (amennyiben a
tulajdonos mellé új üzembentartó lép be),
forgalomból való végleges kivonással,
illetve totálkár vagy gazdasági totálkár
esetén, amelynél a végleges forgalomból
való kivonás a megoldás.

Felhívnám a figyelmet, hogy az ideigle-
nes forgalomból való kivonás nem végle-
ges megoldás, az egy 6 hónapra szóló
átmeneti állapotot idéz elő, amikor az
adott KGFB Biztosító felfüggeszti a díjfi-
zetést – szünetelteti a szerződést – majd
6 hónap múlva, ha és amennyiben a tulaj-
donos vagy üzembentartó másképpen
nem rendelkezik, automatikusan ismét
forgalomba helyezi az autót, azaz megin-
dul ismét a biztosítási díjfizetési kötele-
zettség.

Ha az ideiglenes forgalomból való kivo-
nást elfelejtjük meghosszabbítani – ez
újabb 6 hónappal lehetséges még – ak-
kor, ha a biztosítási díjat nem fizetjük
meg, a 60. napon automatikusan DNF-el,

Csere vagy javítás 

Mit tehetünk a totálkáros autóval?
Az utóbbi hetekben több olyan kollégával találkoztam, akiknek autója az „ellenfél
hibájából” totálkárosra tört. Abból a pénzből viszont, melyet a biztosítótól kéz-
hez kaptak - avultatás, kárkori érték, önrész, roncsérték, stb. – nem futná új autó-
ra, ezért kivétel nélkül úgy döntöttek, megcsináltatják a totálkáros autót. Viszont
arra a kérdésre, hogy a megújított roncsra lehet-e például casco-t kötni és az mit
fizet az esetleges újabb eseménykor nem tudták a választ. Az is felmerült, ha
más hibájából következik be ismét egy baleset, ez esetben károsultként mit ad-
nak a megcsináltatott járműért? Magyarul: megéri az újjáépítés, vagy sem?

Tekintettel arra, hogy ez akár több milliós – esetleg feleslegesen kiadott - költ-
ség is lehet, szakemberhez fordultunk kérdéseinkkel. A válaszra Illés Jánost, a
Traffic-Control Balesetelemző és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjét, független biztosítá-
si alkuszt kértük fel. 
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– azaz díj-nemfizetéssel – megszűnik a
biztosítás, és ketyeg a fedezetlenségi díj. 

Sajnos van erre egy konkrét negatív
példám is. Egy taxis vállalkozó, amikor au-
tót cserélt, megtartotta a korábbit. Ezt
ugyan 6 hónapra kivonta a forgalomból,
de elfelejtkezett róla. Majd most, amikor
eladás miatt újra forgalomba szerette vol-
na helyeztetni a korábban forgalomból ki-
vont járművet, majdnem 2 év és 6 hónap
fedezetlenségi díjat kell neki megfizetnie
a MABISZ-nak, és az elmaradt KGFB biz-
tosítási díjat a korábbi biztosítójának. Ez
az összeg meghaladja a gépjármű eladá-

si értékét is. Megoldás pedig nincs, mert
vagy a forgalomba helyezést követően,
vagy a végleges forgalomból való kivonás
után, behajtják rajta az elmaradt KGFB,
továbbá a fedezetlenségi díjat is.

Nagyon figyeljünk tehát oda, és ameny-
nyiben bizonytalanok abban, mit tehetnek
jogszerűen, egyeztessenek üzletkötőjük-
kel, vagy velem. 

Köszönjük a felvilágosítás! - B -
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* * *
1995-óta látunk el kivonuló baleseti helyszínelői feladatokat, ezernél több

gépjárművet felügyelünk Budapesten és közvetlen vonzáskörzetében, és lá-
tunk el helyszíni képviseletet, majd utána szaktanácsadással állunk Ügyfele-
ink rendelkezésére. Többet a www.traffic-control.hu honlapon lehet megtud-
ni, vagy akit biztosítási sorsa is érdekli, és szeretne meggyőződni arról, van-e
jobb díja, tudok-e bármilyen „kiskaput”, mint független biztosítási alkusz már
8 éves TAXI-s gyakorlattal is, az a www.illesjanos.hu oldalamon is tájékozód-

hat erről. 

50, vagy 75?
Melyik katát válasszam?

Mostanában egyre többször kapjuk a kérdést: érdemes-e
a 75 ezres katát választani. A válasz nem lehet egyszerű
igen vagy nem, sok szempontot kell figyelembe venni.

Kata-adózást 2013 óta válaszhatunk. A havi fizetendő
összege főállásúaknál 50 ezer, másodosoknál és nyugdí-
jasoknál 25 ezer forint. Ennyi volt a bevezetésnél, és eny-
nyi most is. 

A kata elsősorban annak ajánlható, aki több helyről sze-
rez bevételt, és annak együttes összege évente a 12 millió
Ft-ot nem haladja meg. A taxis tipikusan ilyen vállalkozó. 

A kata-adózásnak persze vannak hátrányai, például a
társadalombiztosítási ellátások terén. A katás kevesebb
táppénzt kap betegállomány esetén, és a nyugdíja is ala-
csonyabb lesz. Ennek kompenzálására néhány évvel ez-
előtt bevezették a szabadon választható 75 ezres katát a
főállású vállalkozóknak. (A nyugdíj melletti és másodos –
25 ezres – katában nincs társadalombiztosítási ellátás.)

Érdemes-e a 75 ezres katát választani? Sok mindentől
függ. Elsősorban az életkortól. Ha már csak néhány év
van hátra a nyugdíjig, meggondolandó a magasabb ösz-
szeg fizetése, mert ez kissé emelheti a majdani nyugdíjat.
Aki sokat betegeskedik, szintén fizesse a magasabb díjat,
mert így kapott táppénze is emelkedik. Mindenki más ma-
ga döntse el, hogy a magasabb nyugdíj reményében töb-
bet fizet, vagy az így megtakarított pénzt tartalékolja. 

A minimálbér 2019-ben 149.000 Ft. A főállású tételes,
vagy átalányadós vállalkozók legalább ezen összeg alap-
ján fizetik a nyugdíjjárulékot, nyugdíjuk megállapításakor
is ezt veszik – többek között – figyelembe. Az 50 ezres
katásoknál ennek alig kétharmada, 98.100 Ft az idősza-
kos nyugdíjalap.

Más a helyzet, ha valaki a 75 ezres katát fizeti. Így már
akár a minimálbérnél is magasabb lehet az erre az idő-
szakra eső nyugdíjalapja (149 ezer helyett 164 ezer).

A társadalombiztosítási ellátások tekintetében (táp-
pénz, gyes stb.) még nagyobb a különbség. Míg a téte-
les és átalányadózók a minimálbér másfélszerese,
223.500 Ft után fizetik a járulékot, és kapják a juttatáso-
kat, addig az 50 ezres katások 98.100 Ft, míg az emelt,
75 ezret fizető katások is csak 164.000 Ft után számít-
hatnak az ellátásokra. 

Visszatérve a címben feltett kérdésre: melyiket válasz-
szam? – nem lehet egyértelmű, mindenkire érvényes vá-
laszt adni. Körülményektől, életkortól, anyagi helyzettől
függően kell mindenkinek döntenie.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal mos-
tanára jutott el oda, hogy ellenőriz-
ze, a katások túllépték-e a
kataalanyiság feltételéül meghatá-
rozott, legfeljebb 100 000 forintnyi
adótartozást a december 31-i fordu-
lónapon. Vélhetően idén a NAV ka-
pacitáshiánnyal küzdött ezen a te-
rületen, de most elkezdte a törlő
határozatok tömeges kiküldését.

Azok a katások, akiknek 100.000 forintot
meghaladó köztartozásuk van (illetve de-
cember 31-én volt), felszólító levelet fog-
nak kapni, és ha nem rendezik, kiesnek a
kata hatálya alól. Ennek következtében a
taxis szakmában legkedvezőtlenebb – té-
teles – adózásba kerülhetnek át.

A felszólító levél megérkezése után
még van lehetőség megfizetni a tarto-
zást. Ha az átvett határozat alapján ren-
dezik a tartozást, tovább katázhatnak.
Amennyiben viszont nem, a határozat
jogerőssé (véglegessé) válik, és a továb-
biakban a vállalkozó nem jogosult a kata
szerinti adózásra. 

A jogszabályi háttér a kisadózó vállal-
kozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló 5. § (1) j) pontja: 

„a kisadózó vállalkozások tételes adó-
ja szerinti adóalanyiság megszűnik az
adóalanyiság megszűnéséről rendelke-
ző határozat véglegessé válása hónapjá-
nak utolsó napjával, ha a kisadózó vállal-
kozás állami adó- és vámhatóságnál nyil-
vántartott, végrehajtható, nettó módon
számított adótartozása a naptári év utol-
só napján meghaladja a 100 ezer forin-
tot, azzal, hogy az állami adóhatóság
visszavonja az adóalanyiság megszűné-
séről rendelkező határozatát, ha a kis-
adózó vállalkozás az adótartozását az
adóalanyiság megszűnéséről rendelke-
ző határozat véglegessé válásáig megfi-
zeti.”

Az év végi tartozástól függetlenül te-
hát a kataalanyiság megmenthető, ha
odafigyelünk. Sajnos az a tapasztalat,
hogy a legtöbb adóalany nem ellenőrzi
rendszeresen az adófolyószámláját. Pe-
dig fontos! Kérjünk le most egy adó-
számlát! Adófolyószámlát a mag-

yarorszag.hu-ra  (röviden is működik:
mo.hu) bejelentkezve az „eBEV-szolgál-
tatások” alatt lehet lekérdezni. Itt a „Szol-
gáltatások” menüpont után az „Adó-
számla és pótlékadat” pontot kell válasz-
tani, azután az „Adószámla” fület. Itt in-
díthatunk „Új lekérdezés”-t (aki nem bol-
dogul vele, zaklassa könyvelőjét). 

Fontos, hogy időpontnak a tavaly év
végi (2018.12.31.) dátumot jelöljük meg!
Ekkor fogjuk látni az azon a napon aktu-
ális egyenlegünket. Amennyiben ez
100.000 forintot meghaladó tartozást
mutat, lehetőség szerint még a törlő ha-
tározat megérkezése előtt fizessük be.

Mindig figyeljük az ügyfélkapu tárhe-
lyünket! Az oda érkező dokumentumok-
ról minden esetben email értesítést ka-
punk. Tapasztalataim szerint a vállalko-
zók nem fordítanak kellő figyelmet tárhe-
lyük ellenőrzésére. Sokan azt sem tud-
ják, hol kell ezt megtenni, és egyáltalán
mi a jelentősége.

Röviden: ma már az elektronikus tár-
helyünkre érkezik valamennyi NAV ira-
tunk. Postai utat a hatóság csak a legrit-
kább esetben választ. Ha a tárhelyre ér-
kezett dokumentumot nem vesszük át a
második értesítéstől számított 5. napon
belül, azt kézbesítettnek fogják tekinte-
ni. Tehát, ha az ügyfélkapu tárhelyre
megkaptuk a kataalanyiság törlését ki-
mondó határozatot, de azt nem vettük
át, ettől függetlenül idővel véglegessé
válik (átvételnek számít az is, ha rákattin-
tunk és mentjük).

A tárhelyre a tarhely.gov.hu címen le-
het bejelentkezni. Az iratok 30 napig őr-
ződnek meg itt. Ezen az időszakon belül
lehet törölni, vagy ha fontosnak tartjuk a
megőrzését, a tartós tárba áttenni. Ha
kiestünk a kata hatálya alól, akkor nagy
valószínűséggel komoly adófizetési és
teljesen más bevallási kötelezettség fog-
ja terhelni vállalkozásunkat. Ebben az
egyéni vállalkozásnál az Szja-törvény ha-
tálya alá fogunk tartozni, ahol, ha a kata
vállalkozását főállásban végeztük, már
csak járulékszempontból is sokkal rosz-
szabbul fogunk járni. Úgyhogy előzzük
meg a bajt, és mihamarabb teljesítsük a
kataalanyiság feltételeit!

Kata Ellátások alapja
50 ezres kata 98.100,-
75 ezres kata 164.000,-

Kata-adózás és adótartozás

Talán még nem késő rendezni…
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többek között drosztdíjakból
fenntartott szervezet.
• Értem a kérdést, és a benne
szereplő állításokat cáfolni
sem tudom. A problémákkal
gyakorló taxisként naponta ta-
lálkozom és engem is felhábo-
rít a tehetetlenség. Ennek elle-
nére a válaszokat nem tőlem,
hanem a BKK illetékeseitől
kellene kérned…
• Ha már ellenőrzésről beszé-
lünk, szóba kell hozni a taxik
vizsgáztatását, mert ez is egy
szempont az ellenőrzéseknél.
Lejárt engedéllyel ugyanis
nem lehet taxizni. Ugyanakkor
a jelenleg közel 60 napos vá-
rakozás, méghozzá évente, el-
fogadhatatlan. Tudomásom
szerint több illetékest is meg-
kerestél, majd levelet írtál
Palkovics miniszter úrnak is a
taxik vizsgáztatásával kapcso-
latban. /lásd a mellékletet. A
szerk./ Történt ebben az ügy-
ben változás?
• Körülbelül egy hónapja több
hatóságot is megkerestem ez-
zel a problémával. A főváros-
ban a legsúlyosabb a kialakult
helyzet, hiszen a közel 7000

taxira csak két kije-
lölt műszaki hatósági
vizsgaállomás jut.
Máshol ugyanis a ta-
xik jelenleg nem vizs-
gáztathatók. A túlzot-
tan hosszú 60-70
nap várakozási idő
nem csak azoknak
jelent nagyon ko-
moly bevételkiesést,
idegeskedést, akik
már meglévő taxit
üzemeltetnek, ha-
nem azok a vállalko-
zások is komoly hát-
rányt szenvednek, akik épp
gépjárművet cserélnek. Ők is
kénytelek erre az időre „kény-
szerpihenőt” beiktatni a Ható-
ságok kapacitáshiánya miatt.
Mi úgy gondoljuk, hogy a Kor-
mányhivatalok átszervezése,
és azok működtetésével ösz-
szefüggő esetleges munka-
erő-problémák nem befolyá-
solhatják a továbbiakban a vál-
lalkozásaink működését. 
Biztosan emlékeztek még arra
az időszakra, amikor Budapes-
ten hosszú évekig csak egyet-
len egy helyen, a Visegrádi ut-

cában lehetett taxirend-
számhoz jutni. Ma már nem ti-
tok, hogy a központi okmány-
iroda monopolhelyzetét dr.
György István Fővárosi Kor-
mánymegbízott szüntette meg,
1-2 hónap leforgása alatt. 
Most hasonló, szinte minden
kollégát érintő problémát érzé-
kelünk. A taxik számára jelen-
leg kijelölt műszaki vizsgahe-
lyeken elfogadhatatlanul hosz-
szú várakozásra kényszerítik
kollégáinkat, akiknek ez a mun-
kaeszközük, mellyel kenyerü-
ket keresik. Azokat a döntésho-

zókat kívánjuk érvekkel meg-
győzni, akiknek lehetősége van
ezeken az állapotokon változ-
tatni.  Szeretnénk elérni, hogy
mielőbb bővítsék a kijelölt vizs-
gaállomások számát és kapaci-
tását. Munkatársaimmal, vala-
mint a kamarák hathatós segít-
ségével remélhetően ezt a
problémát mielőbb meg tudjuk
oldani. Nagyon bízunk a meg-
keresett hatóságok pozitív hoz-
záállásában. A többi nem raj-
tunk múlik.
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-

Időközben megérkezett a kományhivatal biztató válasza is, íme:
„Amennyiben egy taxi üzemeltető a műszaki vizsgára jelentkezés
időpontjában még rendelkezik érvényes műszaki vizsgával, és az elő-
jegyzés időpontja a műszaki vizsga érvényességének idején kívülre
esik, Budapest Főváros Kormányhivatalának közlekedési hatósága
igazolást bocsát ki részére, amely a vizsga időpontjáig meghosszab-
bítja a műszaki vizsga érvényességét, így a fővárosi taxi üzembentar-
tókat a cikkben szereplő hátrányok nem érik. Emellett új gépjármű
taxi üzembe állítás esetén a vizsgaidőpont kiadásakor a kormányhi-
vatal különös figyelmet fordít a várakozási idő minimalizálására, töb-
bek között azzal, hogy a vizsgaidőpontot lemondók helyére biztosítja
az új jármű vizsgáztatásának lehetőségét, amire így jellemzően 1-2
héten belül sor kerül.”
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• Gazdasági totálkár esetén nem kizáró
ok, hogy az ügyfél Casco-t kössön, ennek
feltétele, hogy kijavított állapotú legyen az
autó. Ezt a biztosítók általában ellenőrzik
is a Casco kötési szemle alkalmával. Ter-
mészetesen minél jobban dokumentált a
helyreállítás (számlák, fotók), a későbbiek-
ben annál könnyebb lesz alátámasztani a
szakszerű helyreállítást. Egy káreset ese-
tén a kijavított autó árát nézi a biztosító, és
mivel a totálkár egy igen jelentős kárese-
mény, ennek nyilvánvalóan értékcsökken-
tő hatása van. A műszaki szakértői gyakor-
latban egy korábbi totálkár az autó értékét
(Eurotax érték) 5-20%-kal csökkenti. A
csökkenés mértéke több paramétertől
függ (helyreállítás szakszerűsége, szerke-
zeti elemek mennyire károsodtak koráb-

ban, milyen márkájú és évjáratú az autó
stb..).

Figyeljünk tehát arra, hogy a helyreállí-
tás minden részletét dokumentáljuk, a
számlákat kérjük el és jól őrizzük meg,
mert ezekre egy nem várt újabb kárese-
ménynél elengedhetetlenül szükség lesz.

Nos, az mindenkinek (pénztárcafüggő)
egyéni döntése, hogy milyen megoldást
választ. Javíttat, vagy cserél? Mindeneset-
re előtte érdemes alaposan számolni,
megéri-e rákölteni egy roncsnak nyilvání-
tott autóra vagy sem. Esetleg érdemes
szakember segítségét kérni egy ilyen ko-
moly kiadás előtt. 
• Még egy kérdés, melyre sokan nem
gondolnak, amikor autójukat ilyen-olyan
okból ideiglenesen kivonják a forgalom-

ból. Meddig lehet ezt díjfizetés nélkül
megtenni?
• Tévhitek keringenek e kérdéskörről is a
taxisok között. Sokan nincsenek tisztában
hogyan szűnik meg egy kötelező gépjármű-
felelősség biztosítás alapesetben? Például
megszűnhet évfordulós felmondással
(ennek az évforduló előtt 30 nappal be kell
érkeznie igazoltan az adott Biztosítóhoz),
eladással (adás-vételi szerződést mellékel-
ni kell, sok esetben okmányirodában le-
adott, visszaigazolást adás-vételit kérnek)
üzembentartó váltással (amennyiben a
tulajdonos mellé új üzembentartó lép be),
forgalomból való végleges kivonással,
illetve totálkár vagy gazdasági totálkár
esetén, amelynél a végleges forgalomból
való kivonás a megoldás.

Felhívnám a figyelmet, hogy az ideigle-
nes forgalomból való kivonás nem végle-
ges megoldás, az egy 6 hónapra szóló
átmeneti állapotot idéz elő, amikor az
adott KGFB Biztosító felfüggeszti a díjfi-
zetést – szünetelteti a szerződést – majd
6 hónap múlva, ha és amennyiben a tulaj-
donos vagy üzembentartó másképpen
nem rendelkezik, automatikusan ismét
forgalomba helyezi az autót, azaz megin-
dul ismét a biztosítási díjfizetési kötele-
zettség.

Ha az ideiglenes forgalomból való kivo-
nást elfelejtjük meghosszabbítani – ez
újabb 6 hónappal lehetséges még – ak-
kor, ha a biztosítási díjat nem fizetjük
meg, a 60. napon automatikusan DNF-el,

Csere vagy javítás 

Mit tehetünk a totálkáros autóval?
Az utóbbi hetekben több olyan kollégával találkoztam, akiknek autója az „ellenfél
hibájából” totálkárosra tört. Abból a pénzből viszont, melyet a biztosítótól kéz-
hez kaptak - avultatás, kárkori érték, önrész, roncsérték, stb. – nem futná új autó-
ra, ezért kivétel nélkül úgy döntöttek, megcsináltatják a totálkáros autót. Viszont
arra a kérdésre, hogy a megújított roncsra lehet-e például casco-t kötni és az mit
fizet az esetleges újabb eseménykor nem tudták a választ. Az is felmerült, ha
más hibájából következik be ismét egy baleset, ez esetben károsultként mit ad-
nak a megcsináltatott járműért? Magyarul: megéri az újjáépítés, vagy sem?

Tekintettel arra, hogy ez akár több milliós – esetleg feleslegesen kiadott - költ-
ség is lehet, szakemberhez fordultunk kérdéseinkkel. A válaszra Illés Jánost, a
Traffic-Control Balesetelemző és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjét, független biztosítá-
si alkuszt kértük fel. 
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– azaz díj-nemfizetéssel – megszűnik a
biztosítás, és ketyeg a fedezetlenségi díj. 

Sajnos van erre egy konkrét negatív
példám is. Egy taxis vállalkozó, amikor au-
tót cserélt, megtartotta a korábbit. Ezt
ugyan 6 hónapra kivonta a forgalomból,
de elfelejtkezett róla. Majd most, amikor
eladás miatt újra forgalomba szerette vol-
na helyeztetni a korábban forgalomból ki-
vont járművet, majdnem 2 év és 6 hónap
fedezetlenségi díjat kell neki megfizetnie
a MABISZ-nak, és az elmaradt KGFB biz-
tosítási díjat a korábbi biztosítójának. Ez
az összeg meghaladja a gépjármű eladá-

si értékét is. Megoldás pedig nincs, mert
vagy a forgalomba helyezést követően,
vagy a végleges forgalomból való kivonás
után, behajtják rajta az elmaradt KGFB,
továbbá a fedezetlenségi díjat is.

Nagyon figyeljünk tehát oda, és ameny-
nyiben bizonytalanok abban, mit tehetnek
jogszerűen, egyeztessenek üzletkötőjük-
kel, vagy velem. 

Köszönjük a felvilágosítás! - B -
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* * *
1995-óta látunk el kivonuló baleseti helyszínelői feladatokat, ezernél több

gépjárművet felügyelünk Budapesten és közvetlen vonzáskörzetében, és lá-
tunk el helyszíni képviseletet, majd utána szaktanácsadással állunk Ügyfele-
ink rendelkezésére. Többet a www.traffic-control.hu honlapon lehet megtud-
ni, vagy akit biztosítási sorsa is érdekli, és szeretne meggyőződni arról, van-e
jobb díja, tudok-e bármilyen „kiskaput”, mint független biztosítási alkusz már
8 éves TAXI-s gyakorlattal is, az a www.illesjanos.hu oldalamon is tájékozód-

hat erről. 

50, vagy 75?
Melyik katát válasszam?

Mostanában egyre többször kapjuk a kérdést: érdemes-e
a 75 ezres katát választani. A válasz nem lehet egyszerű
igen vagy nem, sok szempontot kell figyelembe venni.

Kata-adózást 2013 óta válaszhatunk. A havi fizetendő
összege főállásúaknál 50 ezer, másodosoknál és nyugdí-
jasoknál 25 ezer forint. Ennyi volt a bevezetésnél, és eny-
nyi most is. 

A kata elsősorban annak ajánlható, aki több helyről sze-
rez bevételt, és annak együttes összege évente a 12 millió
Ft-ot nem haladja meg. A taxis tipikusan ilyen vállalkozó. 

A kata-adózásnak persze vannak hátrányai, például a
társadalombiztosítási ellátások terén. A katás kevesebb
táppénzt kap betegállomány esetén, és a nyugdíja is ala-
csonyabb lesz. Ennek kompenzálására néhány évvel ez-
előtt bevezették a szabadon választható 75 ezres katát a
főállású vállalkozóknak. (A nyugdíj melletti és másodos –
25 ezres – katában nincs társadalombiztosítási ellátás.)

Érdemes-e a 75 ezres katát választani? Sok mindentől
függ. Elsősorban az életkortól. Ha már csak néhány év
van hátra a nyugdíjig, meggondolandó a magasabb ösz-
szeg fizetése, mert ez kissé emelheti a majdani nyugdíjat.
Aki sokat betegeskedik, szintén fizesse a magasabb díjat,
mert így kapott táppénze is emelkedik. Mindenki más ma-
ga döntse el, hogy a magasabb nyugdíj reményében töb-
bet fizet, vagy az így megtakarított pénzt tartalékolja. 

A minimálbér 2019-ben 149.000 Ft. A főállású tételes,
vagy átalányadós vállalkozók legalább ezen összeg alap-
ján fizetik a nyugdíjjárulékot, nyugdíjuk megállapításakor
is ezt veszik – többek között – figyelembe. Az 50 ezres
katásoknál ennek alig kétharmada, 98.100 Ft az idősza-
kos nyugdíjalap.

Más a helyzet, ha valaki a 75 ezres katát fizeti. Így már
akár a minimálbérnél is magasabb lehet az erre az idő-
szakra eső nyugdíjalapja (149 ezer helyett 164 ezer).

A társadalombiztosítási ellátások tekintetében (táp-
pénz, gyes stb.) még nagyobb a különbség. Míg a téte-
les és átalányadózók a minimálbér másfélszerese,
223.500 Ft után fizetik a járulékot, és kapják a juttatáso-
kat, addig az 50 ezres katások 98.100 Ft, míg az emelt,
75 ezret fizető katások is csak 164.000 Ft után számít-
hatnak az ellátásokra. 

Visszatérve a címben feltett kérdésre: melyiket válasz-
szam? – nem lehet egyértelmű, mindenkire érvényes vá-
laszt adni. Körülményektől, életkortól, anyagi helyzettől
függően kell mindenkinek döntenie.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal mos-
tanára jutott el oda, hogy ellenőriz-
ze, a katások túllépték-e a
kataalanyiság feltételéül meghatá-
rozott, legfeljebb 100 000 forintnyi
adótartozást a december 31-i fordu-
lónapon. Vélhetően idén a NAV ka-
pacitáshiánnyal küzdött ezen a te-
rületen, de most elkezdte a törlő
határozatok tömeges kiküldését.

Azok a katások, akiknek 100.000 forintot
meghaladó köztartozásuk van (illetve de-
cember 31-én volt), felszólító levelet fog-
nak kapni, és ha nem rendezik, kiesnek a
kata hatálya alól. Ennek következtében a
taxis szakmában legkedvezőtlenebb – té-
teles – adózásba kerülhetnek át.

A felszólító levél megérkezése után
még van lehetőség megfizetni a tarto-
zást. Ha az átvett határozat alapján ren-
dezik a tartozást, tovább katázhatnak.
Amennyiben viszont nem, a határozat
jogerőssé (véglegessé) válik, és a továb-
biakban a vállalkozó nem jogosult a kata
szerinti adózásra. 

A jogszabályi háttér a kisadózó vállal-
kozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló 5. § (1) j) pontja: 

„a kisadózó vállalkozások tételes adó-
ja szerinti adóalanyiság megszűnik az
adóalanyiság megszűnéséről rendelke-
ző határozat véglegessé válása hónapjá-
nak utolsó napjával, ha a kisadózó vállal-
kozás állami adó- és vámhatóságnál nyil-
vántartott, végrehajtható, nettó módon
számított adótartozása a naptári év utol-
só napján meghaladja a 100 ezer forin-
tot, azzal, hogy az állami adóhatóság
visszavonja az adóalanyiság megszűné-
séről rendelkező határozatát, ha a kis-
adózó vállalkozás az adótartozását az
adóalanyiság megszűnéséről rendelke-
ző határozat véglegessé válásáig megfi-
zeti.”

Az év végi tartozástól függetlenül te-
hát a kataalanyiság megmenthető, ha
odafigyelünk. Sajnos az a tapasztalat,
hogy a legtöbb adóalany nem ellenőrzi
rendszeresen az adófolyószámláját. Pe-
dig fontos! Kérjünk le most egy adó-
számlát! Adófolyószámlát a mag-

yarorszag.hu-ra  (röviden is működik:
mo.hu) bejelentkezve az „eBEV-szolgál-
tatások” alatt lehet lekérdezni. Itt a „Szol-
gáltatások” menüpont után az „Adó-
számla és pótlékadat” pontot kell válasz-
tani, azután az „Adószámla” fület. Itt in-
díthatunk „Új lekérdezés”-t (aki nem bol-
dogul vele, zaklassa könyvelőjét). 

Fontos, hogy időpontnak a tavaly év
végi (2018.12.31.) dátumot jelöljük meg!
Ekkor fogjuk látni az azon a napon aktu-
ális egyenlegünket. Amennyiben ez
100.000 forintot meghaladó tartozást
mutat, lehetőség szerint még a törlő ha-
tározat megérkezése előtt fizessük be.

Mindig figyeljük az ügyfélkapu tárhe-
lyünket! Az oda érkező dokumentumok-
ról minden esetben email értesítést ka-
punk. Tapasztalataim szerint a vállalko-
zók nem fordítanak kellő figyelmet tárhe-
lyük ellenőrzésére. Sokan azt sem tud-
ják, hol kell ezt megtenni, és egyáltalán
mi a jelentősége.

Röviden: ma már az elektronikus tár-
helyünkre érkezik valamennyi NAV ira-
tunk. Postai utat a hatóság csak a legrit-
kább esetben választ. Ha a tárhelyre ér-
kezett dokumentumot nem vesszük át a
második értesítéstől számított 5. napon
belül, azt kézbesítettnek fogják tekinte-
ni. Tehát, ha az ügyfélkapu tárhelyre
megkaptuk a kataalanyiság törlését ki-
mondó határozatot, de azt nem vettük
át, ettől függetlenül idővel véglegessé
válik (átvételnek számít az is, ha rákattin-
tunk és mentjük).

A tárhelyre a tarhely.gov.hu címen le-
het bejelentkezni. Az iratok 30 napig őr-
ződnek meg itt. Ezen az időszakon belül
lehet törölni, vagy ha fontosnak tartjuk a
megőrzését, a tartós tárba áttenni. Ha
kiestünk a kata hatálya alól, akkor nagy
valószínűséggel komoly adófizetési és
teljesen más bevallási kötelezettség fog-
ja terhelni vállalkozásunkat. Ebben az
egyéni vállalkozásnál az Szja-törvény ha-
tálya alá fogunk tartozni, ahol, ha a kata
vállalkozását főállásban végeztük, már
csak járulékszempontból is sokkal rosz-
szabbul fogunk járni. Úgyhogy előzzük
meg a bajt, és mihamarabb teljesítsük a
kataalanyiság feltételeit!

Kata Ellátások alapja
50 ezres kata 98.100,-
75 ezres kata 164.000,-

Kata-adózás és adótartozás

Talán még nem késő rendezni…
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A NAV október 31-éig értesíti azokat
az adózókat, akiknek adó-, illetve
vámtartozása vagy túlfizetése van,
továbbá késedelmi pótlékértesítőt is
küld.

Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek
legalább egy adónemben ötezer forintnál
több tartozása, vagy túlfizetése van. A ki-
vonat mellett az adózó a késedelmi pót-
lékról is értesítőt kap, amennyiben fizeté-
si kötelezettségét nem teljesítette, vagy
csak késedelmesen, és emiatt ötezer fo-
rintot elérő késedelmi pótléka keletke-
zett.

Tekintve, hogy a gazdálkodó szerveze-
teknek, személyeknek (gazdasági társa-
ság, egyéni vállalkozó stb.) elektroni-
kus kapcsolattartást ír elő a törvény, az
adószámlával összefüggésben számuk-
ra papíralapú értesítés nem érkezik.

Ha az adózónak adótartozása nincs,
és bevallási kötelezettségeinek eleget
tett, rendelkezhet a számlán mutatkozó
túlfizetés visszatérítéséről. Rendelkezés
hiányában az adóhatóság a túlfizetést a
később esedékes adó kiegyenlítésére
számolja el. A tényleges túlfizetés az adó-
tartozáshoz hasonlóan öt év alatt elévül,
ez után már nem vezethető át, nem kér-
hető vissza.

Az adóhatóság a fennmaradó összeget
csak akkor térítheti vissza, ha a befizető-
nek nincs általa nyilvántartott, adók mód-
jára behajtandó köztartozása. Abban az
esetben, ha túlfizetés mutatkozik, akkor
az a 1917-es nyomtatvány kitöltésével igé-
nyelhető vissza, vagy átvezetés kérhető
másik adónemre, amennyiben ott tarto-
zás van.

Azt az összeget, amelyet adózó adó-
előleg címén fizetett be a 2019. évre vo-
natkozóan, nem kell visszakérni, mert bár
pillanatnyilag túlfizetésként jelenik meg,
de az adóbevallással majd a helyére ke-
rül. 

A kivonatot a kézhezvételkor/megtekin-
téskor érdemes összevetni a bevallási
adatokkal és a befizetésekkel. Ha eltérés
mutatkozik, akkor észrevétel tehető, mely
a NAV honlapjáról letölthető. Ebben kell
jelezni azt, ha adózó nyilvántartása nem
egyezik meg a közölt adatokkal.

A fennálló tartozás befizetése esetén
nagyon fontos, hogy az adószám feltünte-
tésre kerüljön, mert csak ebben az eset-
ben van mód a befizetett összeg haladék-
talan lekönyvelésére.

Tartozás esetén a hallgatás helyett cél-
szerűbb az adóhatósággal felvenni a
kapcsolatot és részletfizetést vagy fizeté-
si halasztást kérni. E kérelmeket a NAV
által rendszeresített nyomtatványon

(FAM01) lehet benyújtani. E kilencolda-
las nyomtatvány kitöltése nem egyszerű,
rengeteg adatot kér be a hatóság. Ki-
sebb összegű hátralék esetén ezért ér-
demes inkább önként megkezdeni a tör-
lesztést. 

Figyelembe kell venni, hogy az adó-
számlára kerülő adatok feldolgozása,
könyvelése időt vesz igénybe. Ezért elő-
fordulhat, hogy a kivonaton még nem
szerepel olyan tétel, amelyet a kivonat ké-
szítését megelőző néhány nappal koráb-
ban fizetett meg az adózó. Célszerű ban-
ki átutalást választani a csekkes fizetés
helyett, így meggyorsítható az eljárás.

A NAV az adószámlákat adózóként ve-
zeti. Minden adózó kizárólag egy adó-
számlával rendelkezik. Ezt a hivatal az
egyéni vállalkozók esetében az adóazo-
nosító jelen és az adószámon tartja nyil-
ván.

Ha valamely adóra az előírtnál keve-
sebbet fizettek be, akkor a befizetést
mindig az esedékesség sorrendje szerint
kell elszámolni, tehát mindig a legkorábbi
tartozásra. 

Az adószámlákat évenkénti nyilvántar-
tás szerint vezeti a NAV. Az évenkénti zá-
rás-nyitás során a lezárt időszak kötele-

zettségeit és pénzforgalmát adónemen-
ként összesítik. Az egyenleg az aktuális
időszak nyitóegyenlegeként jelenik meg
január 1-jei dátummal. Ezzel biztosítható,
hogy a megelőző időszakok tételeinek
összesített egyenlege mindenkor megje-
lenjen az aktuális adószámla-egyenleg-
ben.

A késedelmes megfizetéseket a
NAV a jegybanki alapkamathoz igazodó
késedelmi pótlékkal szankcionálja (je-
lenleg 5,9%). A pótlékot mindig az
adott évet követő évben számítja fel és
írja elő.

Mind a tartozás, mind a túlfizetés öt év
elteltével elévül (ennek részletes szabá-
lyairól korábbi számainkban írtunk). Az
elévült tételeket az adóhatóság általában
évente egyszer, július elsejei dátummal
tünteti fel.

Új információs táblák a repülőtéren
Új, elektronikus információs táblákat helyeztek ki a repülőtéren, úgy az indulási, mint az
érkezési oldalon, a repülőgépek indulásáról. Így információs tábla található – többek kö-
zött – a taxiállomás mellett, az érkezési oldalon is. Tóth Tibor

A pszichiáter azt mondta,
hogy kettõs személyiségem
van. Elkért 16.000 forintot. Ad-
tam neki nyolcezret, és azt
mondtam, hogy a másik felét
hajtsa be a másik hülyétõl…
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Adótartozás, vagy – túlfizetés
– Mi a teendő? –
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Vagy egy évvel ezelőtt három fiatalember
úgy döntött, övék Budapesten, a XIV. kerü-
leti Róna utcai Uzsoki kórház előtti taxiállo-
más első helye. Az egyik „harcos” betola-
tott a droszt első helyén álló elé, a többiek
az út másik oldalán várakoztak. Amikor az
első „elkelt”, a második tolatott be a
droszt elé. Ha őt is elvitték, jött a harma-
dik.

Természetesen a taxiállomásokon vára-
kozók ezt nem nézték jó szemmel, több-
ször hangos szóváltás kerekedett ki. Saj-
nos a BKK-ellenőrök és a többi ellenőrök
hónapokon keresztül nem jártak arra… Így,
a kollégák saját kezükbe vették a dolgo-

kat. Rendszeresen jelezték a problémát a
közterület-felügyeletnek. Ugyanis ezek a
„kollégák” nemcsak a budapesti taxirende-
letet sértették meg, hanem a közlekedés
szabályait is! 

A taxiállomás öt méterrel egy gyalogát-
kelőhely előtt van, így aki betolat a droszt
elé, az nyilvánvalóan sérti a közlekedés
szabályait! A közterület-felügyelők – a taxi-
sok kérésére – rendszeresen visszatértek
és büntették a közlekedés szabályainak
megsértőit. 

Végre a három fiatalember megunta a
dolgot, és eltolta a biciklit. A doszt felsza-
badult! 

Jó lenne ilyen örömittas jelentést tolmá-
csolni például a XIII. kerületi Pap Károly
utcai, az V. kerületi Deák téri, a XIV. kerüle-
ti Hősök terei taxiállomásról…

Tasnádi Áron

– Képzeld, ismerek egy embert, aki-
nek az egyik lába fából van, úgy hívják,
hogy Smith. 

– Aha, érdekes. És a másik lábát hogy
hívják?

* * *
– Az anyósomnak idejében ki kell ér-

nie a vasútállomásra – mondja a võ a
taxisnak.

– Bízza csak rám, uram! Úgy fogok si-
etni, mintha a saját anyósom lenne.
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A NAV október 31-éig értesíti azokat
az adózókat, akiknek adó-, illetve
vámtartozása vagy túlfizetése van,
továbbá késedelmi pótlékértesítőt is
küld.

Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek
legalább egy adónemben ötezer forintnál
több tartozása, vagy túlfizetése van. A ki-
vonat mellett az adózó a késedelmi pót-
lékról is értesítőt kap, amennyiben fizeté-
si kötelezettségét nem teljesítette, vagy
csak késedelmesen, és emiatt ötezer fo-
rintot elérő késedelmi pótléka keletke-
zett.

Tekintve, hogy a gazdálkodó szerveze-
teknek, személyeknek (gazdasági társa-
ság, egyéni vállalkozó stb.) elektroni-
kus kapcsolattartást ír elő a törvény, az
adószámlával összefüggésben számuk-
ra papíralapú értesítés nem érkezik.

Ha az adózónak adótartozása nincs,
és bevallási kötelezettségeinek eleget
tett, rendelkezhet a számlán mutatkozó
túlfizetés visszatérítéséről. Rendelkezés
hiányában az adóhatóság a túlfizetést a
később esedékes adó kiegyenlítésére
számolja el. A tényleges túlfizetés az adó-
tartozáshoz hasonlóan öt év alatt elévül,
ez után már nem vezethető át, nem kér-
hető vissza.

Az adóhatóság a fennmaradó összeget
csak akkor térítheti vissza, ha a befizető-
nek nincs általa nyilvántartott, adók mód-
jára behajtandó köztartozása. Abban az
esetben, ha túlfizetés mutatkozik, akkor
az a 1917-es nyomtatvány kitöltésével igé-
nyelhető vissza, vagy átvezetés kérhető
másik adónemre, amennyiben ott tarto-
zás van.

Azt az összeget, amelyet adózó adó-
előleg címén fizetett be a 2019. évre vo-
natkozóan, nem kell visszakérni, mert bár
pillanatnyilag túlfizetésként jelenik meg,
de az adóbevallással majd a helyére ke-
rül. 

A kivonatot a kézhezvételkor/megtekin-
téskor érdemes összevetni a bevallási
adatokkal és a befizetésekkel. Ha eltérés
mutatkozik, akkor észrevétel tehető, mely
a NAV honlapjáról letölthető. Ebben kell
jelezni azt, ha adózó nyilvántartása nem
egyezik meg a közölt adatokkal.

A fennálló tartozás befizetése esetén
nagyon fontos, hogy az adószám feltünte-
tésre kerüljön, mert csak ebben az eset-
ben van mód a befizetett összeg haladék-
talan lekönyvelésére.

Tartozás esetén a hallgatás helyett cél-
szerűbb az adóhatósággal felvenni a
kapcsolatot és részletfizetést vagy fizeté-
si halasztást kérni. E kérelmeket a NAV
által rendszeresített nyomtatványon

(FAM01) lehet benyújtani. E kilencolda-
las nyomtatvány kitöltése nem egyszerű,
rengeteg adatot kér be a hatóság. Ki-
sebb összegű hátralék esetén ezért ér-
demes inkább önként megkezdeni a tör-
lesztést. 

Figyelembe kell venni, hogy az adó-
számlára kerülő adatok feldolgozása,
könyvelése időt vesz igénybe. Ezért elő-
fordulhat, hogy a kivonaton még nem
szerepel olyan tétel, amelyet a kivonat ké-
szítését megelőző néhány nappal koráb-
ban fizetett meg az adózó. Célszerű ban-
ki átutalást választani a csekkes fizetés
helyett, így meggyorsítható az eljárás.

A NAV az adószámlákat adózóként ve-
zeti. Minden adózó kizárólag egy adó-
számlával rendelkezik. Ezt a hivatal az
egyéni vállalkozók esetében az adóazo-
nosító jelen és az adószámon tartja nyil-
ván.

Ha valamely adóra az előírtnál keve-
sebbet fizettek be, akkor a befizetést
mindig az esedékesség sorrendje szerint
kell elszámolni, tehát mindig a legkorábbi
tartozásra. 

Az adószámlákat évenkénti nyilvántar-
tás szerint vezeti a NAV. Az évenkénti zá-
rás-nyitás során a lezárt időszak kötele-

zettségeit és pénzforgalmát adónemen-
ként összesítik. Az egyenleg az aktuális
időszak nyitóegyenlegeként jelenik meg
január 1-jei dátummal. Ezzel biztosítható,
hogy a megelőző időszakok tételeinek
összesített egyenlege mindenkor megje-
lenjen az aktuális adószámla-egyenleg-
ben.

A késedelmes megfizetéseket a
NAV a jegybanki alapkamathoz igazodó
késedelmi pótlékkal szankcionálja (je-
lenleg 5,9%). A pótlékot mindig az
adott évet követő évben számítja fel és
írja elő.

Mind a tartozás, mind a túlfizetés öt év
elteltével elévül (ennek részletes szabá-
lyairól korábbi számainkban írtunk). Az
elévült tételeket az adóhatóság általában
évente egyszer, július elsejei dátummal
tünteti fel.

Új információs táblák a repülőtéren
Új, elektronikus információs táblákat helyeztek ki a repülőtéren, úgy az indulási, mint az
érkezési oldalon, a repülőgépek indulásáról. Így információs tábla található – többek kö-
zött – a taxiállomás mellett, az érkezési oldalon is. Tóth Tibor
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dolgot, és eltolta a biciklit. A doszt felsza-
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Jó lenne ilyen örömittas jelentést tolmá-
csolni például a XIII. kerületi Pap Károly
utcai, az V. kerületi Deák téri, a XIV. kerüle-
ti Hősök terei taxiállomásról…

Tasnádi Áron

– Képzeld, ismerek egy embert, aki-
nek az egyik lába fából van, úgy hívják,
hogy Smith. 

– Aha, érdekes. És a másik lábát hogy
hívják?

* * *
– Az anyósomnak idejében ki kell ér-

nie a vasútállomásra – mondja a võ a
taxisnak.

– Bízza csak rám, uram! Úgy fogok si-
etni, mintha a saját anyósom lenne.
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A személyi szállítás a világ minden
pontján fellelhető szolgáltatás. Hogy
mennyire jövedelmező vállalkozás,
az már eltérő, de meg lehet belőle él-
ni. Van ahol nem is rosszul. Itt van
például Kuba, ahol akár egyetlen fu-
varral annyi pénzt kereshet egy taxis
vállalkozó, mint amennyiért a hivatal-
nok egy hónapot dolgozik.

Fidel Castro haláláig a kubai magánszek-
tor nem létező fogalomnak számított,
2008 óta viszont már testvére, Raul irányí-
tása óta fontos változások indultak el az
országban. Ennek ellenére a kubai gazda-
ság továbbra is gyengén teljesít, az embe-
rek többsége pedig viszonylagos sze-
génységben él. A magángazdaság bein-
dulásával ugyanakkor érdekes jelenségek
figyelhetők meg, mivel az állami alkalma-
zottak annyira keveset keresnek, hogy az
orvosok, mérnökök és könyvelők inkább

fodrászüzletet nyitnak, vagy beállnak sza-
kácsnak egy magánétterembe, taxis vállal-
kozást indítanak, mert így akár az állami
bérük harmincszorosát is megkereshetik.
Kubában a reformok ellenére is csupán az
emberek 13 százaléka dolgozik a magán-
szektorban, ők adják az ország teljes
GDP-jének 12 százalékát. A magánszek-
torbeli tevékenység azonban rendkívül szi-
gorú szabályokhoz kötött. A cégek annak
alapján adóznak, hogy hány alkalmazott-
juk van, néhány üzleti tevékenységhez pe-
dig nem lehet állami engedélyt kapni, és a
munkavállalók száma is maximalizált.

Erre azért van szükség, hogy ne kerül-
hessen nagyobb vagyon egy ember, vagy
bizonyos csoportok kezébe.

A kubai gazdaságnak némi segítséget
valóban jelentett a beindult turizmus, de
az igazi változást Raul Castro hozta el
2008 után, amikor arra biztatta a kubaia-
kat, hogy indítsanak saját vállalkozást. En-

nek köszönhetően fodrászok, taxisofőrök
és vendéglősök népes csoportja kezdett
kialakulni.

Az emberek még mindig jegyre kapják
a legalapvetőbb élelmiszereket, az állami
szektorban dolgozó orvosok keresete, át-
számítva, 17 és 30 dollár között van, egy
gyári munkás pedig ennek a felét viszi ha-
za, havonta.

Ezzel szemben egy taxisofőr, aki a ma-
gánszférában dolgozik, egy átlagos na-
pon 40 dollárt is megkereshet, vagyis töb-
bet, mint egy orvos egész hónapban. En-
nek pedig az az oka, hogy a magánszektor
árait nem az állam, hanem a kereslet és kí-
nálat határozza meg. Például egy fuvar a
reptérről Havannába 25 dollárba kerül
egy turistának, miközben a kubai átlagfize-
tés 20 dollár körül mozog havonta.

Mindennek negatív hatása is van, hi-
szen az alulfizetett, de jól képzett állami al-
kalmazottak tömegével hagyják ott állásai-
kat, és próbálnak szerencsét sok esetben
fodrászként, szakácsként vagy éppen ta-
xisként – olvasható a hírügynökségi jelen-
tésben. Cash

A nagy vadász meséli:
– Egy alkalomban a szavannán letelepedtem egy da-

tolyafa árnyékában, amikor megjelent mögöttem egy
oroszlán. Én nyugodtan tovább üldögéltem, õ egyre
közelebb jött. Végül már a nyakamon éreztem a lehele-
tét, és ez nagyon idegesített.

– Szent ég! És mit csináltál?
– Felhajtottam a galléromat…

* * *
Különös szokás van nálunk az irodában. Az emberek

neveket írnak a frigóban lévõ kajákra. Ma például et-
tem egy nagyon finom „Józsi” feliratú szendvicset…
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Egy fuvar az állami alkalmazott havi bére

Megéri taxizni Kubában

Hiába a millió ígérgetés, a komoly ellenőrzésekkel
kapcsolatos figyelmeztetések, a „Hiénák”
köszönik, jól vannak és serényen dolgoznak. 

Pedig milyen egyszerű lenne őket megfogni.
Az éjszakában világító szabadjelzővel közleked-

nek fehér rendszámos „taxik”. Hol a rendőrség? A
járművek világítására nagyon komoly szabályok
vannak. Nem lehet világítós szabadjelzőt feltenni
egy civil autóra! Ha ilyet lát a rendőr, rögtön
ellenőrzés alá kellene vonni a járművet és a jár-
művezetőt, de valamilyen okból nem teszik. 

Mit kellene tenni az ellenőröknek a Fővám
téren? Megállnak a Belgrád rakpart és Fővám tér
sarkon és figyelnek. A „taxis” tárgyal az uta-
sokkal, elindul, létrejön a fuvar. Tíz méter után
pedig ott állnak az ellenőrök és félreállítják az
autót. Eddig és nem tovább! Rendszám le,
jogosítvány el… 

A repülőtér tulajdonosa egy nap (!) alatt rendet
tett a repülőtéren. 

A Főváros miért nem tesz rendet a
Fővárosban? Horváth András 

A Fővám téren, fényes nappal, a budapesti minősí-
téssel nem rendelkező taxis éppen beülteti utasa-
it autójába a hivatalos taxiállomáson. Miért lehet
ezt következmények nélkül csinálni évek óta?

A Fővám téren a helyzet változatlan 
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Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 362 404 255
Február 357 373 240
Március 347 388 232
Április 367 401 228
Május 382 395 232
Június 410 416 238
Július 414 415 241
Augusztus 387 400 241
Szeptember 397 405 236
Október 385 403 231

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 45%

Idõszak Százalék

2016.05.25-tõl 0,90%
www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésből tör-
ténő utólagos módosítása (önrevízió) következtében fenn-
álló különbözet után a jegybanki alapkamatnak megfelelő
pótlékot kell fizetni. Határidőn túli adó- és járulékfizetés
esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a mindenko-
ri jegybanki alapkamat jegybanki alapkamat öt százalék-
kal növelt mértékét (jelenleg 5,9%) számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)

Taxisok Világa Magazin 480.-

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.500.-tól

Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.900.-tól

Egyéb bevallások, kérelmek 

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

Könyvelés, adatrögzítés 4.200.-tól

Elektronikus havi járulékbevallások 1.900.-tól

Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. (Lurdy Ház) 
C (zöld) lépcsõ 2. em. 401. * Tel.: 229-3736, Mobil: 30/989-4279

Nagy Zoltán, E-mail: bti@taxicentrum.hu 
Nyitva tartás:

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

Üzemanyagárak, 2019 (Ft/liter)

Fontos határidõkFontos határidõk
November 12.

• Havi járulékbevallás és -befizetés 
• Kata-befizetés  
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A személyi szállítás a világ minden
pontján fellelhető szolgáltatás. Hogy
mennyire jövedelmező vállalkozás,
az már eltérő, de meg lehet belőle él-
ni. Van ahol nem is rosszul. Itt van
például Kuba, ahol akár egyetlen fu-
varral annyi pénzt kereshet egy taxis
vállalkozó, mint amennyiért a hivatal-
nok egy hónapot dolgozik.

Fidel Castro haláláig a kubai magánszek-
tor nem létező fogalomnak számított,
2008 óta viszont már testvére, Raul irányí-
tása óta fontos változások indultak el az
országban. Ennek ellenére a kubai gazda-
ság továbbra is gyengén teljesít, az embe-
rek többsége pedig viszonylagos sze-
génységben él. A magángazdaság bein-
dulásával ugyanakkor érdekes jelenségek
figyelhetők meg, mivel az állami alkalma-
zottak annyira keveset keresnek, hogy az
orvosok, mérnökök és könyvelők inkább

fodrászüzletet nyitnak, vagy beállnak sza-
kácsnak egy magánétterembe, taxis vállal-
kozást indítanak, mert így akár az állami
bérük harmincszorosát is megkereshetik.
Kubában a reformok ellenére is csupán az
emberek 13 százaléka dolgozik a magán-
szektorban, ők adják az ország teljes
GDP-jének 12 százalékát. A magánszek-
torbeli tevékenység azonban rendkívül szi-
gorú szabályokhoz kötött. A cégek annak
alapján adóznak, hogy hány alkalmazott-
juk van, néhány üzleti tevékenységhez pe-
dig nem lehet állami engedélyt kapni, és a
munkavállalók száma is maximalizált.

Erre azért van szükség, hogy ne kerül-
hessen nagyobb vagyon egy ember, vagy
bizonyos csoportok kezébe.

A kubai gazdaságnak némi segítséget
valóban jelentett a beindult turizmus, de
az igazi változást Raul Castro hozta el
2008 után, amikor arra biztatta a kubaia-
kat, hogy indítsanak saját vállalkozást. En-

nek köszönhetően fodrászok, taxisofőrök
és vendéglősök népes csoportja kezdett
kialakulni.

Az emberek még mindig jegyre kapják
a legalapvetőbb élelmiszereket, az állami
szektorban dolgozó orvosok keresete, át-
számítva, 17 és 30 dollár között van, egy
gyári munkás pedig ennek a felét viszi ha-
za, havonta.

Ezzel szemben egy taxisofőr, aki a ma-
gánszférában dolgozik, egy átlagos na-
pon 40 dollárt is megkereshet, vagyis töb-
bet, mint egy orvos egész hónapban. En-
nek pedig az az oka, hogy a magánszektor
árait nem az állam, hanem a kereslet és kí-
nálat határozza meg. Például egy fuvar a
reptérről Havannába 25 dollárba kerül
egy turistának, miközben a kubai átlagfize-
tés 20 dollár körül mozog havonta.

Mindennek negatív hatása is van, hi-
szen az alulfizetett, de jól képzett állami al-
kalmazottak tömegével hagyják ott állásai-
kat, és próbálnak szerencsét sok esetben
fodrászként, szakácsként vagy éppen ta-
xisként – olvasható a hírügynökségi jelen-
tésben. Cash

A nagy vadász meséli:
– Egy alkalomban a szavannán letelepedtem egy da-

tolyafa árnyékában, amikor megjelent mögöttem egy
oroszlán. Én nyugodtan tovább üldögéltem, õ egyre
közelebb jött. Végül már a nyakamon éreztem a lehele-
tét, és ez nagyon idegesített.

– Szent ég! És mit csináltál?
– Felhajtottam a galléromat…

* * *
Különös szokás van nálunk az irodában. Az emberek

neveket írnak a frigóban lévõ kajákra. Ma például et-
tem egy nagyon finom „Józsi” feliratú szendvicset…

18

Egy fuvar az állami alkalmazott havi bére

Megéri taxizni Kubában

Hiába a millió ígérgetés, a komoly ellenőrzésekkel
kapcsolatos figyelmeztetések, a „Hiénák”
köszönik, jól vannak és serényen dolgoznak. 

Pedig milyen egyszerű lenne őket megfogni.
Az éjszakában világító szabadjelzővel közleked-

nek fehér rendszámos „taxik”. Hol a rendőrség? A
járművek világítására nagyon komoly szabályok
vannak. Nem lehet világítós szabadjelzőt feltenni
egy civil autóra! Ha ilyet lát a rendőr, rögtön
ellenőrzés alá kellene vonni a járművet és a jár-
művezetőt, de valamilyen okból nem teszik. 

Mit kellene tenni az ellenőröknek a Fővám
téren? Megállnak a Belgrád rakpart és Fővám tér
sarkon és figyelnek. A „taxis” tárgyal az uta-
sokkal, elindul, létrejön a fuvar. Tíz méter után
pedig ott állnak az ellenőrök és félreállítják az
autót. Eddig és nem tovább! Rendszám le,
jogosítvány el… 

A repülőtér tulajdonosa egy nap (!) alatt rendet
tett a repülőtéren. 

A Főváros miért nem tesz rendet a
Fővárosban? Horváth András 

A Fővám téren, fényes nappal, a budapesti minősí-
téssel nem rendelkező taxis éppen beülteti utasa-
it autójába a hivatalos taxiállomáson. Miért lehet
ezt következmények nélkül csinálni évek óta?

A Fővám téren a helyzet változatlan 
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Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 362 404 255
Február 357 373 240
Március 347 388 232
Április 367 401 228
Május 382 395 232
Június 410 416 238
Július 414 415 241
Augusztus 387 400 241
Szeptember 397 405 236
Október 385 403 231

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 45%

Idõszak Százalék

2016.05.25-tõl 0,90%
www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésből tör-
ténő utólagos módosítása (önrevízió) következtében fenn-
álló különbözet után a jegybanki alapkamatnak megfelelő
pótlékot kell fizetni. Határidőn túli adó- és járulékfizetés
esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a mindenko-
ri jegybanki alapkamat jegybanki alapkamat öt százalék-
kal növelt mértékét (jelenleg 5,9%) számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)

Taxisok Világa Magazin 480.-

Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.500.-tól

Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.900.-tól

Egyéb bevallások, kérelmek 

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

Könyvelés, adatrögzítés 4.200.-tól

Elektronikus havi járulékbevallások 1.900.-tól

Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. (Lurdy Ház) 
C (zöld) lépcsõ 2. em. 401. * Tel.: 229-3736, Mobil: 30/989-4279

Nagy Zoltán, E-mail: bti@taxicentrum.hu 
Nyitva tartás:

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

Üzemanyagárak, 2019 (Ft/liter)

Fontos határidõkFontos határidõk
November 12.

• Havi járulékbevallás és -befizetés 
• Kata-befizetés  
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Fizetendő legkisebb járulékok 2019.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

OKTÓBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

149 000 Ft 18 998 Ft 14 900 Ft 29 334 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 17,5%-os szociális hozzájá-
rulási adót a következőknek:

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

• Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

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

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

Mobil: 06-30-989-4279
Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 
nincs ügyfélfogadás!

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken  08.00–11.00
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Fizetendő legkisebb járulékok 2019.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

OKTÓBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

149 000 Ft 18 998 Ft 14 900 Ft 29 334 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 17,5%-os szociális hozzájá-
rulási adót a következőknek:

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

• Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

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

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

Mobil: 06-30-989-4279
Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 
nincs ügyfélfogadás!

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

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

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

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

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

A nem kata szerint adózó főállású vállalkozók járulékai a mindenkori
minimálbérhez kötődnek. Legyen a bevétel bármilyen alacsony is, a
minimálbérhez fűződő járulékokat mindenképpen meg kell fizetni.
Néhány éve ráadásul még bizonyos szorzókat is kell alkalmazni a szá-
mítás során. A szociális hozzájárulási adó alapját 112,5 százalékkal,
az egészségbiztosítási járulék alapját 150 százalékkal kell figyelembe
venni. A nyugdíjjárulékban nincs szorzó, annak alapja a minimálbér.
A konkrét fizetendő összegek lapunkban minden hónapban megtalál-
hatók.

Tételes adózók maguk döntik el, hogy mennyi jövedelmet vesznek
ki a vállalkozásból. Ha ez a minimálbér, akkor a járulékok nem változ-
nak. Az átalányadózóknál már más a helyzet, ott ugyanis a havi bevétel
határozza meg a jövedelmet. Főállású taxis vállalkozók esetén a bevé-
tel 20 százaléka a jövedelem, 80 százaléka a vélelmezett költség. En-
nek alapján a havi fizetendő járulék nem változik egészen 745.000 fo-
rint bevételig. Aminek a 20 százaléka 149.000 forint, vagyis éppen a
minimálbér. 

Mi történik azonban, ha túllépjük ezt a bevételt? Ami mostanában,
mivel az áfa-határ 12 millióra emelkedett, könnyen előfordulhat, hiszen
a havi „plafon” egymillió forint. Vagy akár ennél is több, amennyiben
éves szinten nem haladja meg a 12 milliót. Nos, 745.000 forint bevé-
telt meghaladva elkezd emelkedni a nyugdíjjárulékunk. Ilyenkor a havi
járulékbevallásba már nem a minimálbér, hanem a
ténylegesen számított összeg kerül. Ezt nem kom-
penzálhatjuk a következő havi esetlegesen alacso-
nyabb bevétellel, hiszen legalább a minimálbér után
mindenképpen fizetni kell.

A következő „lépcsőfok” a 838.125 forint bevétel
túllépése. Ennek 20 százaléka 167.625 forint, va-
gyis éppen az az összeg, amelynek alapján a szoci-
ális hozzájárulási adót fizetni kell. Ha ezt túllépjük,
már nemcsak a nyugdíjjárulék, hanem a szociális
hozzájárulási adó fizetendő összege is emelkedik. A
bevallásba itt is a ténylegesen számított összeget
kell írni.

Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék minimális alapját
nem fogják túl sokan túllépni, de azért említsük meg. Havi 1.117.500
forint feletti bevétel esetén – melynek 20 százaléka 223.500 forint –
túllépjük az egészségbiztosításra előírt minimális jövedelmet. Ekkor
már itt is a ténylegesen számított jövedelmet kell feltüntetni. (Akik
ilyen bevételi határokat ostromolnak, legtöbben már kata-adózók, rá-
juk természetesen a járulékfizetés nem vonatkozik.)

A járulékok esetében – mint fentebb említettük – nem alkalmazható
a kompenzáció elve, tehát nem lehet egy esetlegesen gyengébb hó-
napban a minimálbér és szorzói által meghatározott jövedelemnél ke-
vesebbet figyelembe venni. Ugyanakkor, ha magasabb összeg után fi-
zetünk, például nyugdíjjárulékot, akkor ez a későbbiekben temészete-
sen a nyugdíj összegében is szerepelni fog. Az egészségbiztosítási já-
ruléknál pedig a magasabb táppénz képében jelenik meg. A szociális
hozzájárulási adóról sajnos nem tudunk ilyen kedvezően nyilatkozni… 

És akkor mégegyszer a havi bevételi határok, melyek felett a beval-
landó és fizetendő járulék emelkedni fog:

Nyugdíjjárulék 745,000 Ft felett
Szociális hozzájárulási adó: 838,125 Ft felett
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék: 1,117,500 Ft felett
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám

103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353

124 NAV Egészségbiztosítási Alap

(a nyugdíj melletti vállalkozók fix havi összege) 10032000-06056229

125 NAV Nyugdíjbiztosítási Alap 10032000-06056236

138 NAV késedelmi pótlék 10032000-01076985 

188 NAV Egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék 10032000-06057749 

258 NAV Szociális hozzájárulási adó 10032000-06055912 

288 NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) 10032000-01076349 

290 NAV alkalmazottól levont személyi jövedelemadó 10032000-06055950

291 NAV alkalmazottól levont nyugdíjjárulék 10032000-06055974

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

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

Budapest Főváros iparűzési adó 11784009-15490012-03540000

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

Lány a barátnõjéhez:
– Te a helyemben férjhez mennél Ottóhoz?
– Nézz már a tükörbe! Én a te helyedben bárkihez férj-

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

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

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

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

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

A nem kata szerint adózó főállású vállalkozók járulékai a mindenkori
minimálbérhez kötődnek. Legyen a bevétel bármilyen alacsony is, a
minimálbérhez fűződő járulékokat mindenképpen meg kell fizetni.
Néhány éve ráadásul még bizonyos szorzókat is kell alkalmazni a szá-
mítás során. A szociális hozzájárulási adó alapját 112,5 százalékkal,
az egészségbiztosítási járulék alapját 150 százalékkal kell figyelembe
venni. A nyugdíjjárulékban nincs szorzó, annak alapja a minimálbér.
A konkrét fizetendő összegek lapunkban minden hónapban megtalál-
hatók.

Tételes adózók maguk döntik el, hogy mennyi jövedelmet vesznek
ki a vállalkozásból. Ha ez a minimálbér, akkor a járulékok nem változ-
nak. Az átalányadózóknál már más a helyzet, ott ugyanis a havi bevétel
határozza meg a jövedelmet. Főállású taxis vállalkozók esetén a bevé-
tel 20 százaléka a jövedelem, 80 százaléka a vélelmezett költség. En-
nek alapján a havi fizetendő járulék nem változik egészen 745.000 fo-
rint bevételig. Aminek a 20 százaléka 149.000 forint, vagyis éppen a
minimálbér. 

Mi történik azonban, ha túllépjük ezt a bevételt? Ami mostanában,
mivel az áfa-határ 12 millióra emelkedett, könnyen előfordulhat, hiszen
a havi „plafon” egymillió forint. Vagy akár ennél is több, amennyiben
éves szinten nem haladja meg a 12 milliót. Nos, 745.000 forint bevé-
telt meghaladva elkezd emelkedni a nyugdíjjárulékunk. Ilyenkor a havi
járulékbevallásba már nem a minimálbér, hanem a
ténylegesen számított összeg kerül. Ezt nem kom-
penzálhatjuk a következő havi esetlegesen alacso-
nyabb bevétellel, hiszen legalább a minimálbér után
mindenképpen fizetni kell.

A következő „lépcsőfok” a 838.125 forint bevétel
túllépése. Ennek 20 százaléka 167.625 forint, va-
gyis éppen az az összeg, amelynek alapján a szoci-
ális hozzájárulási adót fizetni kell. Ha ezt túllépjük,
már nemcsak a nyugdíjjárulék, hanem a szociális
hozzájárulási adó fizetendő összege is emelkedik. A
bevallásba itt is a ténylegesen számított összeget
kell írni.

Az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék minimális alapját
nem fogják túl sokan túllépni, de azért említsük meg. Havi 1.117.500
forint feletti bevétel esetén – melynek 20 százaléka 223.500 forint –
túllépjük az egészségbiztosításra előírt minimális jövedelmet. Ekkor
már itt is a ténylegesen számított jövedelmet kell feltüntetni. (Akik
ilyen bevételi határokat ostromolnak, legtöbben már kata-adózók, rá-
juk természetesen a járulékfizetés nem vonatkozik.)

A járulékok esetében – mint fentebb említettük – nem alkalmazható
a kompenzáció elve, tehát nem lehet egy esetlegesen gyengébb hó-
napban a minimálbér és szorzói által meghatározott jövedelemnél ke-
vesebbet figyelembe venni. Ugyanakkor, ha magasabb összeg után fi-
zetünk, például nyugdíjjárulékot, akkor ez a későbbiekben temészete-
sen a nyugdíj összegében is szerepelni fog. Az egészségbiztosítási já-
ruléknál pedig a magasabb táppénz képében jelenik meg. A szociális
hozzájárulási adóról sajnos nem tudunk ilyen kedvezően nyilatkozni… 

És akkor mégegyszer a havi bevételi határok, melyek felett a beval-
landó és fizetendő járulék emelkedni fog:

Nyugdíjjárulék 745,000 Ft felett
Szociális hozzájárulási adó: 838,125 Ft felett
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék: 1,117,500 Ft felett
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám

103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353

124 NAV Egészségbiztosítási Alap

(a nyugdíj melletti vállalkozók fix havi összege) 10032000-06056229

125 NAV Nyugdíjbiztosítási Alap 10032000-06056236

138 NAV késedelmi pótlék 10032000-01076985 

188 NAV Egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék 10032000-06057749 

258 NAV Szociális hozzájárulási adó 10032000-06055912 

288 NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) 10032000-01076349 

290 NAV alkalmazottól levont személyi jövedelemadó 10032000-06055950

291 NAV alkalmazottól levont nyugdíjjárulék 10032000-06055974

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

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

Budapest Főváros iparűzési adó 11784009-15490012-03540000

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

Lány a barátnõjéhez:
– Te a helyemben férjhez mennél Ottóhoz?
– Nézz már a tükörbe! Én a te helyedben bárkihez férj-

hez mennék…

ujtaxi.qxd  10/16/19 08:53  Page 23



Az 1794-ben keletkezett vers a jó Csokonai
Vitéz Mihály októberi „hangulatjelentése”.
Az nem kétséges, hogy valóságos élmény-
ből fakadt, hogy Vitéz Mihály otthonos gya-
korlatiassággal vett részt szüreti és egyéb
alkalmi mulatozásokban, gavallérosan,
széptevőn, táncban meglehetős ügyesség-
gel, táncszünetekben pipázva, borozgatva,
beszélgetve. A híresztelések ellenére a sár-
ga földig soha nem itta le magát.

Az élet szép, de
semmit ne 
vigyünk túlzásba!
A vékony alkatú, himlőhelyes, keskeny ar-
cú, sötétkék szemű, busa szemöldökű deb-
receni református kollegistát ennek az év-
nek márciusában kiemelték a diáksorból,
professzorai rábízták az ötödik osztályt, az-
zal a feladattal, hogy poétikát tanítson ne-
kik. A kollégiumi vezetőség megfontoltan
döntött: ez a fiatalember igen jó eszű, kivá-
ló verseket ír, legalább öt nyelven olvas,
beszél és ír, most éppen a perzsa nyelvvel
bíbelődik.

Azt is megemlítették a professzorok,
hogy minden kiválósága ellenére magavise-
letével kapcsolatban vannak bizonyos kifo-
gások, hogy például túlzottan önérzetes.
De mit is tehetünk, ha a bölcs ítész, mind-
annyiunk igen tisztelt mestere, Kazinczy Fe-
renc azt írta neki, amikor az ifjú poéta a ver-
seit bemutatta: „Az úr versei igen kedvesen
folynak és az ideák nemesek, és nem föld-
szint csúszók. Kérem, közöljön többet is az
úr, és engedje meg, hogy a világ elébe ves-
sem az urat.”

Az „úr” ekkor tizenkilenc éves. A kezére
bízott diákjaival úgyszólván azonos korú.
Örült is a neki való feladatnak, módfelett. A
poétika tanítása, a versek megkedveltetése
izgalmas feladat. Majd ő megmutatja mit le-
het ebből a tantárgyból kihozni! De ha ezt
zárt helyen, az osztályteremben teszi, akkor
pusztán csak annyit ér el – töprengett lelke-
sen –, hogy a diákjai szorgalmasan
skándálják ugyan a hexametereket, ám a
vers adta élményekből nem kapnak semmit.

Ezért hát amíg jó az idő, gyerünk ki velük
a szabadba, a természetbe! Ott elmagyaráz-
ható nekik az is, melyik növény micsoda, mi-
re való. Mert csuda jó tudomány ám a bota-
nika! Poétika, botanika nincs ezeknél szebb
tudomány! Aztán leheveredhetünk a fűre,
beszélgethetünk kötetlenül, no meg aztán

rá lehet gyújtani a pipára, közben egy-két
korty borocska is lecsúszik a magunkkal vitt
butykosból.

Azonban másnap és a rákövetkező na-
pokban az ifjú „professzor” késve érkezik

az osztályterembe, kialvatlanul, kócosan,
ápolatlanul. A diákok azt is észreveszik,
hogy föl sem készül már az óráira. De na-
gyon jó cimbora, pajtáskodik velük, és a
reggeli kötelező templomba menet helyett
inkább a rétre viszi őket. Persze hogy öröm-
mel követik! Majd idővel láthatták azt is,
hogy a korán jött havazásnál a templomba
kísérésük helyett magukra hagyva őket víg
cimborái intésére a „professzoruk” inkább
szánkózni ment.

Az iskolai törvényszék ekkor még türel-

mes és jó szándékú Mihály iránt. Mert ugye
lehet, hogy nem mindig a dorbézolás miatt
kialvatlan, felkészületlen. Éppen az, hogy
sokat tanul, olvas, ír, egész „éjtszaka”, ugye
Mihály. 

Nem csapják ki, dehogy! Csak dorgálás-
sal zárta az 1794-es évet. A következő év
elején esélyt kapott „helytelenségei” korri-

gálására, régi kollégiumi szokás
szerint „adománygyűjtésre” indul-
hatott ő is. Ám a Halason és
Kecskeméten gyűjtött ezüst forin-
tokkal nem haza, Debrecenbe
ment, hanem fölrándult Pestre,
mert kíváncsi volt a városra. Tisz-
teletét teszi a szellem nevezetes
embereinél, csináltat magának
egy rend csinos ruhát, és persze
vendéglőket is látogat, ha már ott
van.

A szánom-bánom, a zavarodott-
ság legkisebb jele nélkül érkezik
vissza jócskán megkésve és bi-
zony csak maradék kevéske
ezüst forinttal a debreceni kollé-
giumába. De ez már következmé-
nyekkel járt. Most már kicsapták,
oda lett a rá váró professzori stá-
tusz. 

Mehet isten hírével. De hová?
Sárospatakon jogot próbál tanul-
ni, de nincs hozzá türelme.
Odébb áll. A következő évben
már Pozsonyban van, majd egy
év múlva Komáromban tanyázik.

A bizakodó 
szerelmes 
kudarca
Nem írjuk le élete történetét, az
egyébként is iskolai tananyag. Ar-
ról sem írunk, milyen csodálatos
művek születtek vándorlásai köz-
ben, vagy a töménytelen alkalmi
szálláshelyein. 

Hanem Komáromban elidő-
zünk kissé, mert itt találkozott ez

a nyugtalan, háborgó lélek élete nagy sze-
relmével, a Lilla-versek ihletőjével, Vajda
Júliannával, a szőke hajú, magas, egyenes
tartású, zöldeskék szemű okos polgárlány-
nyal.

Közismert történet, hogy a leányzó gaz-
dag búzakereskedő apja Mihály egziszten-
ciájához kötötte a házassági engedélyt. A fi-
atalember keressen magának olyan állást,
amellyel eltarthatja Júliát. Mihály garanciát
kap arra, hogy addig a leányzó türelmesen
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CSOKONAI  VITÉZ MIHÁLY

AZ ŐSZ
OKTÓBER

Már hát elérkezett a víg október is,
Melly után sohajtott Bakhus ezerszer is.

Itt van a víg szüret, s mustos kádja körűl
A szüretelőknek víg tábora örűl.

Mellybe hordogatja a megért szőlőket,
Víg tánccal s lármával nyomja benne őket.

Kellemes zúgással omlanak cseppjeik,
Jó kedvvel bíztatnak zavaros leveik.

A sajtó örvendő lármával csikorog,
Oldalán a piros nektár zúgva csorog.

A lucskos parasztok szurtos képpel járnak,
Néki-nékimennek a tele sajtárnak.

Az ideit szűrik, isszák a tavalyit,
Jövő esztendőre tartják majd a mait.

Az újnak örűlnek, s ótól kurjongatnak.
Mert markokba teljes kulacsot forgatnak.

Tántorgó lábokkal és reszkető kézzel
Mégis sok hordókat tőltnek meg mustmézzel.

S míg a zúgó léhón lefelé foly a must,
Azalatt a hordó mellett isznak víg tust.

…
Kapj az általaghoz, ne szégyenld, barátom,

Ne szégyenld; ládd, én is a számat nem tatom.
Gyönyörű munka ez, ha szinte lucskos is,

Örömmel nyúl ehhez a paszamántos is.
Még must korába is a bor víggá tészen,

S minden reátartást a szívből elvészen.
Hátha még férfikort érhet a hordóba,

S mint királyi székbe, kiszáll a kancsóba?
Melly édesen pezseg! már előre látom,

Melly vígakká tészen ő akkor, barátom! –
…

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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vár. Tényleg várja. Ezt írja neki: „Kedves
Drága Lélek! Én élek és vígan –, azt hal-
lom, az úr is vígan mulat Keszthelyen. Én
az urat óhajtom, várom is, mindazáltal, mi-
kor legjobbnak véli és ítéli az úr, akkor
jöjjön. Ha soká késik, addig a Lidi is férj-
hez megy. Ezzel maradok az úrnak hűsé-
ges Júliannája.”

De nem maradhatott. Ugyan miként is
képzelték el a fiatalok ezt a házasságot?
Ugyan milyen férj, milyen apa lett volna
Mihály, az állandóan nyugtalan mehetné-
kével, korlátozást nehezen tűrő természe-

tével? S miként tűrte volna angyali türe-
lemmel a költő természetét a tisztes pol-
gári jóléthez, biztonsághoz, kényelemhez
szokott Júlianna?

És ugyan mi lett volna a mi Vitéz Mihá-
lyunkból, ha befegyelmezi magát a debre-
ceni professzorok tisztes gyülekezetébe,
és végleg ott marad a kollégium falai kö-
zött? Mindmegannyi kérdés, melyre nem
tudjuk a választ.

A két kudarc, a kollégiumból eltávolítá-
sa és Lilla „hűtlensége” a kortársi vissza-
emlékezések szerint megváltoztatta Mi-

hályt. A vidám cimborából emberkerülő
lett, ország vándora. Vállra vetett úti ta-
risznyájával, vándorbotjával felszerelkezve
kopogtat majd be néhány nemesi kúriá-
ba, van-e itt valami családi esemény, es-
küvő, keresztelő, születés stb., amit kis
elemózsia, borocska fejében megversel-
hetne. Mindig akadt verskedvelő kisura-
ság még akkoriban. No de ebből hogyan
is lenne egzisztencia?

Nem is lett soha. Műveit – egy-két ki-
sebb verse kivételével – csak halála után
adták ki, köztük a Lilla-verseket.

25

Ki sörös üveggel, ki KRESZ-táblával támad

Garázda utasok
Az elégedetlenség kifejezésének több formája is van. Saj-
nos az utóbbi időben mégis az erőszak irányába tolódott
el a hangsúly. Mint tapasztaltuk, az egyik haragos utas,
miután sörösüveggel a kezében, ittasan nem engedték,
hogy taxiba szálljon, a kezében lévő pa-

lackkal előbb megpróbálta eltalálni a gépkocsit, majd
mikor ez nem sikerült, belerúgott az autóba. Másik
helyszínen egy KRESZ-táblát vágott a taxi után a fel-
bőszült támadó.

Az első eset még július 10-én történt Győrben. A helybéli ta-
xisofőr arról tett bejelentést a rendőrségen, miszerint 23:50
perckor megrongálták a kocsiját. A taxis a helyszínre kiérke-
ző rendőröknek elmesélte, hogy egy erősen ittas férfi a taxi
megérkezésekor megdobta a járművet egy sörösüveggel,
de nem találta el. Ezután a részeg férfi belerúgott a taxi jobb
első sárvédőjébe, ami behorpadt. Ezt követően, mint ki jól
végezte dolgát, távozott.

A taxiba beülő utas – a garázda férfi ismerőse
– az intézkedő rendőröknek elmondta: a barátja
nehezményezte, hogy nem szállhatott be bontott
sörösüveggel a kezében, ezért vált indulatossá.

Az eljárás során a nyomozók – kijózanodását
követően – gyanúsítottként hallgatták ki K. Gá-
bor János győri lakost garázdaság vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt. A 28
éves férfi beismerte tettét, ám a hirtelen hara-
gon és indulaton túl elfogadható magyarázatott
indítékára adni nem tudott.

A Győri Rendőrkapitányság az ügy vizsgálatát elvégezte, az ira-
tokat vádemelési javaslattal az illetékes járási ügyészségnek
megküldte.

Az ország másik felében is akadnak magukról megfeledkező
egyének.

Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Miskolci
Rendőrkapitányság egy 55 éves helyi férfival szemben.

K. Lajos 2019. augusztus 2-án 18 óra 10 perckor Miskolcon, a
Győri kapu és a Miklós utca kereszteződésében a kijelölt gya-
logos-átkelőhelyet jelző táblát kiemelte a földből, majd egy ta-
xi után dobta, veszélyeztetve ezzel a fuvarozót és a közlekedő-
ket.

A gyanúsított kihallgatása során elmondta: azért volt ennyi-
re felbőszült, mert hívott egy taxit, amely meglátva őt megfor-
dult, majd elhajtott, és ott hagyta. Ekkor kapta ki a földből a
keze ügyébe kerülő közlekedési táblát és vágta a távozó au-
tó után, nem törődve sem a többi gyalogossal, sem az elha-
ladó gépjárművekkel.

A Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya az iratokat vádemelési javaslattal átadta az ügyész-
ségnek.

k.z.t.

ujtaxi.qxd  10/16/19 08:53  Page 25



Az 1794-ben keletkezett vers a jó Csokonai
Vitéz Mihály októberi „hangulatjelentése”.
Az nem kétséges, hogy valóságos élmény-
ből fakadt, hogy Vitéz Mihály otthonos gya-
korlatiassággal vett részt szüreti és egyéb
alkalmi mulatozásokban, gavallérosan,
széptevőn, táncban meglehetős ügyesség-
gel, táncszünetekben pipázva, borozgatva,
beszélgetve. A híresztelések ellenére a sár-
ga földig soha nem itta le magát.

Az élet szép, de
semmit ne 
vigyünk túlzásba!
A vékony alkatú, himlőhelyes, keskeny ar-
cú, sötétkék szemű, busa szemöldökű deb-
receni református kollegistát ennek az év-
nek márciusában kiemelték a diáksorból,
professzorai rábízták az ötödik osztályt, az-
zal a feladattal, hogy poétikát tanítson ne-
kik. A kollégiumi vezetőség megfontoltan
döntött: ez a fiatalember igen jó eszű, kivá-
ló verseket ír, legalább öt nyelven olvas,
beszél és ír, most éppen a perzsa nyelvvel
bíbelődik.

Azt is megemlítették a professzorok,
hogy minden kiválósága ellenére magavise-
letével kapcsolatban vannak bizonyos kifo-
gások, hogy például túlzottan önérzetes.
De mit is tehetünk, ha a bölcs ítész, mind-
annyiunk igen tisztelt mestere, Kazinczy Fe-
renc azt írta neki, amikor az ifjú poéta a ver-
seit bemutatta: „Az úr versei igen kedvesen
folynak és az ideák nemesek, és nem föld-
szint csúszók. Kérem, közöljön többet is az
úr, és engedje meg, hogy a világ elébe ves-
sem az urat.”

Az „úr” ekkor tizenkilenc éves. A kezére
bízott diákjaival úgyszólván azonos korú.
Örült is a neki való feladatnak, módfelett. A
poétika tanítása, a versek megkedveltetése
izgalmas feladat. Majd ő megmutatja mit le-
het ebből a tantárgyból kihozni! De ha ezt
zárt helyen, az osztályteremben teszi, akkor
pusztán csak annyit ér el – töprengett lelke-
sen –, hogy a diákjai szorgalmasan
skándálják ugyan a hexametereket, ám a
vers adta élményekből nem kapnak semmit.

Ezért hát amíg jó az idő, gyerünk ki velük
a szabadba, a természetbe! Ott elmagyaráz-
ható nekik az is, melyik növény micsoda, mi-
re való. Mert csuda jó tudomány ám a bota-
nika! Poétika, botanika nincs ezeknél szebb
tudomány! Aztán leheveredhetünk a fűre,
beszélgethetünk kötetlenül, no meg aztán

rá lehet gyújtani a pipára, közben egy-két
korty borocska is lecsúszik a magunkkal vitt
butykosból.

Azonban másnap és a rákövetkező na-
pokban az ifjú „professzor” késve érkezik

az osztályterembe, kialvatlanul, kócosan,
ápolatlanul. A diákok azt is észreveszik,
hogy föl sem készül már az óráira. De na-
gyon jó cimbora, pajtáskodik velük, és a
reggeli kötelező templomba menet helyett
inkább a rétre viszi őket. Persze hogy öröm-
mel követik! Majd idővel láthatták azt is,
hogy a korán jött havazásnál a templomba
kísérésük helyett magukra hagyva őket víg
cimborái intésére a „professzoruk” inkább
szánkózni ment.

Az iskolai törvényszék ekkor még türel-

mes és jó szándékú Mihály iránt. Mert ugye
lehet, hogy nem mindig a dorbézolás miatt
kialvatlan, felkészületlen. Éppen az, hogy
sokat tanul, olvas, ír, egész „éjtszaka”, ugye
Mihály. 

Nem csapják ki, dehogy! Csak dorgálás-
sal zárta az 1794-es évet. A következő év
elején esélyt kapott „helytelenségei” korri-

gálására, régi kollégiumi szokás
szerint „adománygyűjtésre” indul-
hatott ő is. Ám a Halason és
Kecskeméten gyűjtött ezüst forin-
tokkal nem haza, Debrecenbe
ment, hanem fölrándult Pestre,
mert kíváncsi volt a városra. Tisz-
teletét teszi a szellem nevezetes
embereinél, csináltat magának
egy rend csinos ruhát, és persze
vendéglőket is látogat, ha már ott
van.

A szánom-bánom, a zavarodott-
ság legkisebb jele nélkül érkezik
vissza jócskán megkésve és bi-
zony csak maradék kevéske
ezüst forinttal a debreceni kollé-
giumába. De ez már következmé-
nyekkel járt. Most már kicsapták,
oda lett a rá váró professzori stá-
tusz. 

Mehet isten hírével. De hová?
Sárospatakon jogot próbál tanul-
ni, de nincs hozzá türelme.
Odébb áll. A következő évben
már Pozsonyban van, majd egy
év múlva Komáromban tanyázik.

A bizakodó 
szerelmes 
kudarca
Nem írjuk le élete történetét, az
egyébként is iskolai tananyag. Ar-
ról sem írunk, milyen csodálatos
művek születtek vándorlásai köz-
ben, vagy a töménytelen alkalmi
szálláshelyein. 

Hanem Komáromban elidő-
zünk kissé, mert itt találkozott ez

a nyugtalan, háborgó lélek élete nagy sze-
relmével, a Lilla-versek ihletőjével, Vajda
Júliannával, a szőke hajú, magas, egyenes
tartású, zöldeskék szemű okos polgárlány-
nyal.

Közismert történet, hogy a leányzó gaz-
dag búzakereskedő apja Mihály egziszten-
ciájához kötötte a házassági engedélyt. A fi-
atalember keressen magának olyan állást,
amellyel eltarthatja Júliát. Mihály garanciát
kap arra, hogy addig a leányzó türelmesen
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CSOKONAI  VITÉZ MIHÁLY

AZ ŐSZ
OKTÓBER

Már hát elérkezett a víg október is,
Melly után sohajtott Bakhus ezerszer is.

Itt van a víg szüret, s mustos kádja körűl
A szüretelőknek víg tábora örűl.

Mellybe hordogatja a megért szőlőket,
Víg tánccal s lármával nyomja benne őket.

Kellemes zúgással omlanak cseppjeik,
Jó kedvvel bíztatnak zavaros leveik.

A sajtó örvendő lármával csikorog,
Oldalán a piros nektár zúgva csorog.

A lucskos parasztok szurtos képpel járnak,
Néki-nékimennek a tele sajtárnak.

Az ideit szűrik, isszák a tavalyit,
Jövő esztendőre tartják majd a mait.

Az újnak örűlnek, s ótól kurjongatnak.
Mert markokba teljes kulacsot forgatnak.

Tántorgó lábokkal és reszkető kézzel
Mégis sok hordókat tőltnek meg mustmézzel.

S míg a zúgó léhón lefelé foly a must,
Azalatt a hordó mellett isznak víg tust.

…
Kapj az általaghoz, ne szégyenld, barátom,

Ne szégyenld; ládd, én is a számat nem tatom.
Gyönyörű munka ez, ha szinte lucskos is,

Örömmel nyúl ehhez a paszamántos is.
Még must korába is a bor víggá tészen,

S minden reátartást a szívből elvészen.
Hátha még férfikort érhet a hordóba,

S mint királyi székbe, kiszáll a kancsóba?
Melly édesen pezseg! már előre látom,

Melly vígakká tészen ő akkor, barátom! –
…

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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vár. Tényleg várja. Ezt írja neki: „Kedves
Drága Lélek! Én élek és vígan –, azt hal-
lom, az úr is vígan mulat Keszthelyen. Én
az urat óhajtom, várom is, mindazáltal, mi-
kor legjobbnak véli és ítéli az úr, akkor
jöjjön. Ha soká késik, addig a Lidi is férj-
hez megy. Ezzel maradok az úrnak hűsé-
ges Júliannája.”

De nem maradhatott. Ugyan miként is
képzelték el a fiatalok ezt a házasságot?
Ugyan milyen férj, milyen apa lett volna
Mihály, az állandóan nyugtalan mehetné-
kével, korlátozást nehezen tűrő természe-

tével? S miként tűrte volna angyali türe-
lemmel a költő természetét a tisztes pol-
gári jóléthez, biztonsághoz, kényelemhez
szokott Júlianna?

És ugyan mi lett volna a mi Vitéz Mihá-
lyunkból, ha befegyelmezi magát a debre-
ceni professzorok tisztes gyülekezetébe,
és végleg ott marad a kollégium falai kö-
zött? Mindmegannyi kérdés, melyre nem
tudjuk a választ.

A két kudarc, a kollégiumból eltávolítá-
sa és Lilla „hűtlensége” a kortársi vissza-
emlékezések szerint megváltoztatta Mi-

hályt. A vidám cimborából emberkerülő
lett, ország vándora. Vállra vetett úti ta-
risznyájával, vándorbotjával felszerelkezve
kopogtat majd be néhány nemesi kúriá-
ba, van-e itt valami családi esemény, es-
küvő, keresztelő, születés stb., amit kis
elemózsia, borocska fejében megversel-
hetne. Mindig akadt verskedvelő kisura-
ság még akkoriban. No de ebből hogyan
is lenne egzisztencia?

Nem is lett soha. Műveit – egy-két ki-
sebb verse kivételével – csak halála után
adták ki, köztük a Lilla-verseket.
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Ki sörös üveggel, ki KRESZ-táblával támad

Garázda utasok
Az elégedetlenség kifejezésének több formája is van. Saj-
nos az utóbbi időben mégis az erőszak irányába tolódott
el a hangsúly. Mint tapasztaltuk, az egyik haragos utas,
miután sörösüveggel a kezében, ittasan nem engedték,
hogy taxiba szálljon, a kezében lévő pa-

lackkal előbb megpróbálta eltalálni a gépkocsit, majd
mikor ez nem sikerült, belerúgott az autóba. Másik
helyszínen egy KRESZ-táblát vágott a taxi után a fel-
bőszült támadó.

Az első eset még július 10-én történt Győrben. A helybéli ta-
xisofőr arról tett bejelentést a rendőrségen, miszerint 23:50
perckor megrongálták a kocsiját. A taxis a helyszínre kiérke-
ző rendőröknek elmesélte, hogy egy erősen ittas férfi a taxi
megérkezésekor megdobta a járművet egy sörösüveggel,
de nem találta el. Ezután a részeg férfi belerúgott a taxi jobb
első sárvédőjébe, ami behorpadt. Ezt követően, mint ki jól
végezte dolgát, távozott.

A taxiba beülő utas – a garázda férfi ismerőse
– az intézkedő rendőröknek elmondta: a barátja
nehezményezte, hogy nem szállhatott be bontott
sörösüveggel a kezében, ezért vált indulatossá.

Az eljárás során a nyomozók – kijózanodását
követően – gyanúsítottként hallgatták ki K. Gá-
bor János győri lakost garázdaság vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt. A 28
éves férfi beismerte tettét, ám a hirtelen hara-
gon és indulaton túl elfogadható magyarázatott
indítékára adni nem tudott.

A Győri Rendőrkapitányság az ügy vizsgálatát elvégezte, az ira-
tokat vádemelési javaslattal az illetékes járási ügyészségnek
megküldte.

Az ország másik felében is akadnak magukról megfeledkező
egyének.

Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Miskolci
Rendőrkapitányság egy 55 éves helyi férfival szemben.

K. Lajos 2019. augusztus 2-án 18 óra 10 perckor Miskolcon, a
Győri kapu és a Miklós utca kereszteződésében a kijelölt gya-
logos-átkelőhelyet jelző táblát kiemelte a földből, majd egy ta-
xi után dobta, veszélyeztetve ezzel a fuvarozót és a közlekedő-
ket.

A gyanúsított kihallgatása során elmondta: azért volt ennyi-
re felbőszült, mert hívott egy taxit, amely meglátva őt megfor-
dult, majd elhajtott, és ott hagyta. Ekkor kapta ki a földből a
keze ügyébe kerülő közlekedési táblát és vágta a távozó au-
tó után, nem törődve sem a többi gyalogossal, sem az elha-
ladó gépjárművekkel.

A Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya az iratokat vádemelési javaslattal átadta az ügyész-
ségnek.

k.z.t.
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Sokan napjainkra jutottak el odáig, hogy
régi adótartozásukat lerendezve, új autót
vásárolva végre ott hagyhatták alkalma-
zotti státuszukat, és újra vállalkozóvá kí-
vánnak válni. Egy új vállalkozás indítása
nem túl egyszerű és ráadásul időigényes
folyamat (a rengeteg költségről már nem
is beszélve). Ahhoz, hogy az egész pro-
cedúra a lehető leggyorsabban végbe
menjen, igen fontos a sorrend betartása
az alábbiak szerint:

Annak ellenőrzése, hogy a vállalkozói
és a vezetői szaktanfolyamról szóló vizs-
gabizonyítvány megvan-e. Az elmúlt idő-
szakban többen is voltak, akik egészen
egyszerűen nem voltak tisztában azzal,
hogy egy sima taxivezetői vizsgával nem
válhatnak vállalkozóvá. Akinek nincs vál-
lalkozói vizsgabizonyítványa, kénytelen
lesz egy olyan szakmai vezetőt alkalmaz-
ni, akinek van.

Amennyiben nincs meg a vállalkozói
vizsgabizonyítvány, és szakmai vezető se
jelentkezik, tanfolyamra kell menni. Ha
megvolt a vizsga, csak az azt igazoló bi-
zonyítvány veszett el, gondoskodni kell hi-
teles másolat beszerzéséről

Erkölcsi igazolvány beszerzése. A vál-
lalkozás kiváltásához nem szükséges (ott
csak nyilatkozni kell róla), viszont a taxi-
engedélyhez igen. Érdemes mindjárt a
folyamat elején beszerezni, hiszen postai
úton az átfutása 7-10 nap, utána viszont
90 napig érvényes

Ügyfélkapu nyitása. Egyéni vállalkozók
ma már kizárólag elektronikus úton intéz-
hetik az adóhivatallal való kommunikáció-
jukat, a bevallások beküldését, a folyó-
számla ellenőrzését. Az elektronikus ügy-
intézéshez elkerülhetetlenül szükséges
egy ügyfélkapu nyitása, amely bármely
okmányirodánál, kormányablaknál kezde-
ményezhető. Mindössze egy személyi
igazolványra, egy szabadon megadható
felhasználónévre és egy működő email-
címre van szükség. Aki nem járatos az
ilyen ügyekben, kérje könyvelő segítsé-
gét.

Az adózási forma kiválasztása. Jelenleg
a taxis egyéni vállalkozó három különbö-
ző adózási forma közül választhat, ezek a
tételes adózás, az átalányadózás, vagy a
kata. Szintén érdemes könyvelő segítsé-
gét kérni a leggazdaságosabb változat ki-
választása érdekében.

A vállalkozás megkezdésének bejelen-
tése az ügyfélkapun keresztül a „webes
ügysegéd” nevű program használatával a
székhely szerint illetékes önkormányzat-
hoz. Ezt követően néhány percen belül
megkapjuk a visszaigazolást a leendő
adószámunkkal és nyilvántartási szá-
munkkal. Fontos, hogy főállású vállalkozó

esetén ettől a naptól „ketyeg” a legalább
a minimálbér után fizetendő járulékköte-
lezettség, illetve amennyiben kata-válasz-
tottunk, a kata fizetési kötelezettség. Egy
jótanács: ha kata-adózást választunk, az
ügyintézést érdemes a hónap elejére ter-
vezni, hiszen ezt a fajta tételes adót meg-
osztani, arányosítani nem lehet, a tárgy-
hónapra mindenképpen fizetni kell. Akkor
is, ha csak egyetlen napról van szó!

Bejelentkezés a helyi önkormányzathoz
(Budapestieknek a Fővárosi Önkormány-
zathoz) az iparűzési adó miatt. A bejelent-
kezés ma már szintén kizárólag elektroni-
kus úton történhet. Célszerű a bejelent-
kezéssel egyidőben mindjárt egy adóiga-
zolást is kérni, hogy nincs tartozásunk,
mégpedig budapestieknek két példány-
ban: egyik a drosztengedélyhez, a másik
a taxiengedélyhez lesz szükséges. Ez az
igazolás 30 napig érvényes

Budapestieknek a székhely szerint ille-
tékes kerületi önkormányzattól is szüksé-

gük lesz „nullás” adóigazolásra. Ma már
szintén csak elektronikus úton. Ennek ér-
vényességi ideje is 30 nap.

Ügyfélkapun keresztül megkérni az
adó-vám-tb igazolást. Az ügymenet meg-
gyorsítása érdekében célszerű nem a
postai kiküldést, hanem a személyes át-
vételt, vagy a tárhelyre érkeztetést válasz-
tani. Tapasztalatok szerint problémamen-
tes esetben ez az igazolás 1-3 napon be-
lül átvehető, érvényessége 30 nap.

Ellenőrizzük igazolványainkat. Szüksé-
ges lesz a forgalmi engedély, legalább
üzembentartóként saját névre és címre
szólóan, a jogosítvány 102-es orvosi kód-
dal, PÁV-2 igazolás, személyi, lakcímkár-
tya.

Ha mindez megvan, az egész paksa-
métával be lehet menni a helyi közlekedé-
si felügyelethez (Budapesten Mozaik ut-
ca, Pest megyeieknek Komócsy utca) és
beadni a taxiengedély iránti kérelmet

Ha e fenti ügyintézésen nagyobb meg-
rázkódtatások nélkül túlesett a reménybe-
li vállalkozó, a felügyelettől egy ún. „sétá-
lópapírt” kap, a további teendőkkel. Az
sem lesz kevés…
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Alkalmazottból vállalkozó

Lényeges a sorrend

Kakukktojás a taxiállomáson
Civil autó parkolt napok óta (!) az egyik budapesti taxiállomáson. Természetesen ment
a hívás a 06/1/301-7500 telefonszámra, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igaz-
gatóság ügyeletére. Néhány órán belül már jött is a járőrpáros, tették a „Mikulás-cso-
magot” a szélvédőre.

Természetesen jobb lett volna egy kerékbilincs, vagy egy kocsi-elszállítás, de hát ne
legyünk telhetetlenek. Reméljük olyan összeg szerepelt a csekken, ami elveszi a ked-
vét a civil autó vezetőjének attól, hogy a taxiállomáson parkoljon. 

A példa arra is jó, megmutatja, a taxisoknak is szerepük van abban, hogy megtisztul-
janak a taxiállomások a civil autóktól! Igenis vegyük elő a telefont, ha civil autót látunk
a droszton,  és tárcsázzuk az illetékes számot, ők majd intézkednek!

Tasnádi Áron

Kakukktojás a taxiállomáson, de tehetünk ellene
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II. Pasaréti út – Nagyajtai utca sarok

Folyamatosan adják át a felújított Pasaréti utat, menet közben
több forgalmirend-változás történt. Van, ahol úgynevezett
„középszigetet” alakítanak ki a gyalogátkelőhely jobb védelme
érdekében, máshol, például a Nagyajtai utcánál, forga-
lomirányító jelzőlámpákat telepítettek. 
V. József nádor tér 

Elkészült
végre a mélygarázs. Örömteli hír, hogy a BKK-járművek mellett
a taxik is behajthatnak a térre. Kihajtás vagy a Wekerle Sándor
utcánál, vagy visszafordulva a József Attila utca felé. A Wekerle
Sándor utca „kifelé”, az Apáczai Csere János utca felé lett
egyirányú. 

VI. – VII. Király utca – Vörösmarty utca
sarok
A trolibusz-megálló biztonságos
megközelítése és elhagyása érdekében
gyalogátkelőhelyet alakítottak ki. 

VIII. Bérkocsis utca 

A rendszeres „jobbkezes” balesetek miatt úgynevezett „forga-
lomcsillapító küszöböket” alakítanak ki az utca mind az öt
kereszteződésében. Egyúttal a környék a későbbiekben „30-as
övezet” lesz, a jelzőtáblák egyelőre még letakarva. 

XVIII.  Bélatelepi út – Csévéző utca 
Elkészült az útburkolatcsere, több helyen úgynevezett „közép-
szigetet” alakítottak ki a gyalogátkelőhelyek védelme
érdekében. Nagyon fontos, hogy az újonnan kihelyezett „Előzni
tilos” jelzőtáblák hatálya alatt ne kezdjünk előzésbe, mert
hamarosan gyalogátkelőhely keresztezi utunkat. 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

II. Pasaréti út: Forgalomirá-
nyító jelzőlámpákat telepí-
tettek  a Nagyajtai útnál

V. József nádor tér: A taxik
is behajthatnak a térre

V. Wekerle Sándor utca:
Egyirányú lett az Apáczai
Csere János utca felé

VIII. Bérkocsis utca: Ezentúl
nem lehet száguldozni itt
sem, mert forgalomlassító
küszöböket építettek az
utcába

VIII. Bérkocsis utca:
Egyelőre letakarva a
30-as övezetre fi-
gyelmeztető táblák

VI.VII. Király utca: Gyalogátkelőhelyet alakí-
tottak ki a Vörösmarty utca saroknál
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Sokan napjainkra jutottak el odáig, hogy
régi adótartozásukat lerendezve, új autót
vásárolva végre ott hagyhatták alkalma-
zotti státuszukat, és újra vállalkozóvá kí-
vánnak válni. Egy új vállalkozás indítása
nem túl egyszerű és ráadásul időigényes
folyamat (a rengeteg költségről már nem
is beszélve). Ahhoz, hogy az egész pro-
cedúra a lehető leggyorsabban végbe
menjen, igen fontos a sorrend betartása
az alábbiak szerint:

Annak ellenőrzése, hogy a vállalkozói
és a vezetői szaktanfolyamról szóló vizs-
gabizonyítvány megvan-e. Az elmúlt idő-
szakban többen is voltak, akik egészen
egyszerűen nem voltak tisztában azzal,
hogy egy sima taxivezetői vizsgával nem
válhatnak vállalkozóvá. Akinek nincs vál-
lalkozói vizsgabizonyítványa, kénytelen
lesz egy olyan szakmai vezetőt alkalmaz-
ni, akinek van.

Amennyiben nincs meg a vállalkozói
vizsgabizonyítvány, és szakmai vezető se
jelentkezik, tanfolyamra kell menni. Ha
megvolt a vizsga, csak az azt igazoló bi-
zonyítvány veszett el, gondoskodni kell hi-
teles másolat beszerzéséről

Erkölcsi igazolvány beszerzése. A vál-
lalkozás kiváltásához nem szükséges (ott
csak nyilatkozni kell róla), viszont a taxi-
engedélyhez igen. Érdemes mindjárt a
folyamat elején beszerezni, hiszen postai
úton az átfutása 7-10 nap, utána viszont
90 napig érvényes

Ügyfélkapu nyitása. Egyéni vállalkozók
ma már kizárólag elektronikus úton intéz-
hetik az adóhivatallal való kommunikáció-
jukat, a bevallások beküldését, a folyó-
számla ellenőrzését. Az elektronikus ügy-
intézéshez elkerülhetetlenül szükséges
egy ügyfélkapu nyitása, amely bármely
okmányirodánál, kormányablaknál kezde-
ményezhető. Mindössze egy személyi
igazolványra, egy szabadon megadható
felhasználónévre és egy működő email-
címre van szükség. Aki nem járatos az
ilyen ügyekben, kérje könyvelő segítsé-
gét.

Az adózási forma kiválasztása. Jelenleg
a taxis egyéni vállalkozó három különbö-
ző adózási forma közül választhat, ezek a
tételes adózás, az átalányadózás, vagy a
kata. Szintén érdemes könyvelő segítsé-
gét kérni a leggazdaságosabb változat ki-
választása érdekében.

A vállalkozás megkezdésének bejelen-
tése az ügyfélkapun keresztül a „webes
ügysegéd” nevű program használatával a
székhely szerint illetékes önkormányzat-
hoz. Ezt követően néhány percen belül
megkapjuk a visszaigazolást a leendő
adószámunkkal és nyilvántartási szá-
munkkal. Fontos, hogy főállású vállalkozó

esetén ettől a naptól „ketyeg” a legalább
a minimálbér után fizetendő járulékköte-
lezettség, illetve amennyiben kata-válasz-
tottunk, a kata fizetési kötelezettség. Egy
jótanács: ha kata-adózást választunk, az
ügyintézést érdemes a hónap elejére ter-
vezni, hiszen ezt a fajta tételes adót meg-
osztani, arányosítani nem lehet, a tárgy-
hónapra mindenképpen fizetni kell. Akkor
is, ha csak egyetlen napról van szó!

Bejelentkezés a helyi önkormányzathoz
(Budapestieknek a Fővárosi Önkormány-
zathoz) az iparűzési adó miatt. A bejelent-
kezés ma már szintén kizárólag elektroni-
kus úton történhet. Célszerű a bejelent-
kezéssel egyidőben mindjárt egy adóiga-
zolást is kérni, hogy nincs tartozásunk,
mégpedig budapestieknek két példány-
ban: egyik a drosztengedélyhez, a másik
a taxiengedélyhez lesz szükséges. Ez az
igazolás 30 napig érvényes

Budapestieknek a székhely szerint ille-
tékes kerületi önkormányzattól is szüksé-

gük lesz „nullás” adóigazolásra. Ma már
szintén csak elektronikus úton. Ennek ér-
vényességi ideje is 30 nap.

Ügyfélkapun keresztül megkérni az
adó-vám-tb igazolást. Az ügymenet meg-
gyorsítása érdekében célszerű nem a
postai kiküldést, hanem a személyes át-
vételt, vagy a tárhelyre érkeztetést válasz-
tani. Tapasztalatok szerint problémamen-
tes esetben ez az igazolás 1-3 napon be-
lül átvehető, érvényessége 30 nap.

Ellenőrizzük igazolványainkat. Szüksé-
ges lesz a forgalmi engedély, legalább
üzembentartóként saját névre és címre
szólóan, a jogosítvány 102-es orvosi kód-
dal, PÁV-2 igazolás, személyi, lakcímkár-
tya.

Ha mindez megvan, az egész paksa-
métával be lehet menni a helyi közlekedé-
si felügyelethez (Budapesten Mozaik ut-
ca, Pest megyeieknek Komócsy utca) és
beadni a taxiengedély iránti kérelmet

Ha e fenti ügyintézésen nagyobb meg-
rázkódtatások nélkül túlesett a reménybe-
li vállalkozó, a felügyelettől egy ún. „sétá-
lópapírt” kap, a további teendőkkel. Az
sem lesz kevés…
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Alkalmazottból vállalkozó

Lényeges a sorrend

Kakukktojás a taxiállomáson
Civil autó parkolt napok óta (!) az egyik budapesti taxiállomáson. Természetesen ment
a hívás a 06/1/301-7500 telefonszámra, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igaz-
gatóság ügyeletére. Néhány órán belül már jött is a járőrpáros, tették a „Mikulás-cso-
magot” a szélvédőre.

Természetesen jobb lett volna egy kerékbilincs, vagy egy kocsi-elszállítás, de hát ne
legyünk telhetetlenek. Reméljük olyan összeg szerepelt a csekken, ami elveszi a ked-
vét a civil autó vezetőjének attól, hogy a taxiállomáson parkoljon. 

A példa arra is jó, megmutatja, a taxisoknak is szerepük van abban, hogy megtisztul-
janak a taxiállomások a civil autóktól! Igenis vegyük elő a telefont, ha civil autót látunk
a droszton,  és tárcsázzuk az illetékes számot, ők majd intézkednek!

Tasnádi Áron

Kakukktojás a taxiállomáson, de tehetünk ellene
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II. Pasaréti út – Nagyajtai utca sarok

Folyamatosan adják át a felújított Pasaréti utat, menet közben
több forgalmirend-változás történt. Van, ahol úgynevezett
„középszigetet” alakítanak ki a gyalogátkelőhely jobb védelme
érdekében, máshol, például a Nagyajtai utcánál, forga-
lomirányító jelzőlámpákat telepítettek. 
V. József nádor tér 

Elkészült
végre a mélygarázs. Örömteli hír, hogy a BKK-járművek mellett
a taxik is behajthatnak a térre. Kihajtás vagy a Wekerle Sándor
utcánál, vagy visszafordulva a József Attila utca felé. A Wekerle
Sándor utca „kifelé”, az Apáczai Csere János utca felé lett
egyirányú. 

VI. – VII. Király utca – Vörösmarty utca
sarok
A trolibusz-megálló biztonságos
megközelítése és elhagyása érdekében
gyalogátkelőhelyet alakítottak ki. 

VIII. Bérkocsis utca 

A rendszeres „jobbkezes” balesetek miatt úgynevezett „forga-
lomcsillapító küszöböket” alakítanak ki az utca mind az öt
kereszteződésében. Egyúttal a környék a későbbiekben „30-as
övezet” lesz, a jelzőtáblák egyelőre még letakarva. 

XVIII.  Bélatelepi út – Csévéző utca 
Elkészült az útburkolatcsere, több helyen úgynevezett „közép-
szigetet” alakítottak ki a gyalogátkelőhelyek védelme
érdekében. Nagyon fontos, hogy az újonnan kihelyezett „Előzni
tilos” jelzőtáblák hatálya alatt ne kezdjünk előzésbe, mert
hamarosan gyalogátkelőhely keresztezi utunkat. 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

II. Pasaréti út: Forgalomirá-
nyító jelzőlámpákat telepí-
tettek  a Nagyajtai útnál

V. József nádor tér: A taxik
is behajthatnak a térre

V. Wekerle Sándor utca:
Egyirányú lett az Apáczai
Csere János utca felé

VIII. Bérkocsis utca: Ezentúl
nem lehet száguldozni itt
sem, mert forgalomlassító
küszöböket építettek az
utcába

VIII. Bérkocsis utca:
Egyelőre letakarva a
30-as övezetre fi-
gyelmeztető táblák

VI.VII. Király utca: Gyalogátkelőhelyet alakí-
tottak ki a Vörösmarty utca saroknál
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Rendszeresek a balesetek a benzinkút kijáratá-
nál. A benzinkút dolgozói elmondása szerint az
elmúlt időszakban legalább hat (!) BKV-jármű
ütközött. Mi a baj? Mi a balesetek oka? A hely-
ismerettel nem rendelkező járművezető kihajt a
benzinkútról. Tudva elsőbbségadási kötelezett-
ségéről, a kihajtás előtt lelassít, benéz balra. Itt
háromsávos a Budafoki út kifelé vezető szaka-
sza, a két belső sávon jönnek a járművek, de a
harmadik, a külső sáv szabad. Hajrá, nagy gáz!

És csattanás… Ugyanis a külső sáv rögtön a benzin-
kút kijárata után megszűnik, az utat egy beton-mű-
tárgy zárja le.

Törvényszerű az ütközés. Vagy a betonfalnak csa-
pódik a jármű, vagy a középső sávban érkezővel ütkö-
zik. Az életösztön miatt inkább az utóbbi történik, hi-
szen a járművezető ösztönszerűen félrerántja a kor-
mányt, nem akar a beton-műtárgynak ütközni. Pillana-
tok alatt történik minden, nincs idő gondolkodni. 

Mit tehetünk a balesetek elkerülése érdekében?
A helyismerettel rendelkező taxisok tudják, hogy itt
megszűnik a külső sáv, óvatosan hajtanak ki a főútra.
A főúton haladva számítsunk arra, hogy „váratlanul”
kihajtanak elénk! Mérsékelt sebességgel közleked-
jünk itt, számítva mindig arra, hogy bármelyik pilla-
natban meg kell állni. 

Sorozatunkban már beszámoltunk a kőbányai
Maglódi út–Gitár utca kereszteződésről. Ott a leg-

nagyobb baleseti ve-

szélyt az jelenti, hogy a Mádi utca fe-
lől a Gitár utcán haladók fékezés
nélkül áthajtanak, áthajtanának a
Maglódi úton.  A járművezetők nem
veszik észre az „Elsőbbségadás kö-
telező” jelzőtáblát. Akkor kértünk
„Állj, elsőbbségadás kötelező!” jel-
zőtáblát a sarokra. Kérésünket a
közlekedésszervezők elutasították,
a kérést nem teljesítették. 

Most váratlanul mégiscsak hall-
gattak ránk és kihelyezték a „Mac-
kósajtok” helyett a „STOP”-táblákat
és precízen felfestették a STOP-
vonalat.

Köszönjük a bölcs döntést! 
Juhász Péter

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 30. rész:
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X. Maglódi-Gitár utca sarok. Kérésünkre Állj, elsőbbségadás
kötelező táblát helyeztek ki, és a felfestés is megújult

A külső sávot beton-
műtárgy zárja le

A sokadik baleset a Bu-
dafoki úti Shell kút előtt
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Rendszeresek a balesetek a benzinkút kijáratá-
nál. A benzinkút dolgozói elmondása szerint az
elmúlt időszakban legalább hat (!) BKV-jármű
ütközött. Mi a baj? Mi a balesetek oka? A hely-
ismerettel nem rendelkező járművezető kihajt a
benzinkútról. Tudva elsőbbségadási kötelezett-
ségéről, a kihajtás előtt lelassít, benéz balra. Itt
háromsávos a Budafoki út kifelé vezető szaka-
sza, a két belső sávon jönnek a járművek, de a
harmadik, a külső sáv szabad. Hajrá, nagy gáz!

És csattanás… Ugyanis a külső sáv rögtön a benzin-
kút kijárata után megszűnik, az utat egy beton-mű-
tárgy zárja le.

Törvényszerű az ütközés. Vagy a betonfalnak csa-
pódik a jármű, vagy a középső sávban érkezővel ütkö-
zik. Az életösztön miatt inkább az utóbbi történik, hi-
szen a járművezető ösztönszerűen félrerántja a kor-
mányt, nem akar a beton-műtárgynak ütközni. Pillana-
tok alatt történik minden, nincs idő gondolkodni. 

Mit tehetünk a balesetek elkerülése érdekében?
A helyismerettel rendelkező taxisok tudják, hogy itt
megszűnik a külső sáv, óvatosan hajtanak ki a főútra.
A főúton haladva számítsunk arra, hogy „váratlanul”
kihajtanak elénk! Mérsékelt sebességgel közleked-
jünk itt, számítva mindig arra, hogy bármelyik pilla-
natban meg kell állni. 

Sorozatunkban már beszámoltunk a kőbányai
Maglódi út–Gitár utca kereszteződésről. Ott a leg-

nagyobb baleseti ve-

szélyt az jelenti, hogy a Mádi utca fe-
lől a Gitár utcán haladók fékezés
nélkül áthajtanak, áthajtanának a
Maglódi úton.  A járművezetők nem
veszik észre az „Elsőbbségadás kö-
telező” jelzőtáblát. Akkor kértünk
„Állj, elsőbbségadás kötelező!” jel-
zőtáblát a sarokra. Kérésünket a
közlekedésszervezők elutasították,
a kérést nem teljesítették. 

Most váratlanul mégiscsak hall-
gattak ránk és kihelyezték a „Mac-
kósajtok” helyett a „STOP”-táblákat
és precízen felfestették a STOP-
vonalat.

Köszönjük a bölcs döntést! 
Juhász Péter

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 30. rész:
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X. Maglódi-Gitár utca sarok. Kérésünkre Állj, elsőbbségadás
kötelező táblát helyeztek ki, és a felfestés is megújult

A külső sávot beton-
műtárgy zárja le

A sokadik baleset a Bu-
dafoki úti Shell kút előtt
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RÉSZLETEK:
• Egy nap egyszerre 2 Főtaxis család tud bemenni a Minipoliszba  

térítésmentesen: egy család délelőtt, egy család délután.

• Az ingyenes belépő maximum 2 felnőtt és 2 gyerek, vagy 3 felnőtt és 1 gyerek belépésére jogosít.

• A taxisofőr kollégáknak a Minipolisz pénztárában szükséges bemutatni a fényképes Főtaxi igazolványt.

• Belépés csak az előre leegyeztetett időpontban lehetséges.

• Időpontot egyeztetni a Főtaxi ügyfélszolgálaton lehet, és csak az adott  
pillanatban még meglévő szabad dátumok között tudsz válogatni.

Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!
Bár nyári ázsiai élményeimet még nem kihe-
verve, de újfent utaznom kellett, most a
mediterránum felé véve az irányt. Hiába, tán
a korom már jobban igényli a pihenést, s a
jó meleg tengervíz egészségjavító hatását.

Így Rodosz szigetén találtam magunkat, a
legkeletibb görög szigeten. Innen jobbra
már a török földek találhatók. Imígyen föld-
rajzilag Európa és Ázsia határán vagyunk, s
midőn áthajóztunk Marmaris üdülővárosba,
hát valójában Ázsiában találtuk magunkat.
Nos, a városnézés és a tengerparti por-
tyánk során egy kellemes vendéglőben fo-
gyasztottunk valódi döner kebabot, bárány-
ból, szaftosan, friss zöldségekkel, s persze
hozzá jó hideg EFES sört kóstoltunk.

Persze mást is próbál-
tunk, sokfélét, s itt meg-
említeném a szomszéd ol-
dalt, göröghont, ahol má-
sik nagy kedvenc volt terí-
téken, a frissen sült kala-
mari (tintahal), sok görög
salátával, amit magunk fű-
szereztünk, olívával, cit-
rommal, ahogy tetszett.
Ehhez meg görög sör
járt, itt az ALFA volt so-
ros, gyöngyöző-hidegen.
Na jó, időnként volt némi
ouzo is a pohárban, sok
jéggel, a meleg miatt.

Így teltek-múltak a na-

Felszállás Rodoszról

Döner kebab bárányból Friss kalamári, görög salátával, olívával

Görög vízeken

Folytatás a 33. oldalon
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RÉSZLETEK:
• Egy nap egyszerre 2 Főtaxis család tud bemenni a Minipoliszba  

térítésmentesen: egy család délelőtt, egy család délután.

• Az ingyenes belépő maximum 2 felnőtt és 2 gyerek, vagy 3 felnőtt és 1 gyerek belépésére jogosít.

• A taxisofőr kollégáknak a Minipolisz pénztárában szükséges bemutatni a fényképes Főtaxi igazolványt.

• Belépés csak az előre leegyeztetett időpontban lehetséges.

• Időpontot egyeztetni a Főtaxi ügyfélszolgálaton lehet, és csak az adott  
pillanatban még meglévő szabad dátumok között tudsz válogatni.

Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!
Bár nyári ázsiai élményeimet még nem kihe-
verve, de újfent utaznom kellett, most a
mediterránum felé véve az irányt. Hiába, tán
a korom már jobban igényli a pihenést, s a
jó meleg tengervíz egészségjavító hatását.

Így Rodosz szigetén találtam magunkat, a
legkeletibb görög szigeten. Innen jobbra
már a török földek találhatók. Imígyen föld-
rajzilag Európa és Ázsia határán vagyunk, s
midőn áthajóztunk Marmaris üdülővárosba,
hát valójában Ázsiában találtuk magunkat.
Nos, a városnézés és a tengerparti por-
tyánk során egy kellemes vendéglőben fo-
gyasztottunk valódi döner kebabot, bárány-
ból, szaftosan, friss zöldségekkel, s persze
hozzá jó hideg EFES sört kóstoltunk.

Persze mást is próbál-
tunk, sokfélét, s itt meg-
említeném a szomszéd ol-
dalt, göröghont, ahol má-
sik nagy kedvenc volt terí-
téken, a frissen sült kala-
mari (tintahal), sok görög
salátával, amit magunk fű-
szereztünk, olívával, cit-
rommal, ahogy tetszett.
Ehhez meg görög sör
járt, itt az ALFA volt so-
ros, gyöngyöző-hidegen.
Na jó, időnként volt némi
ouzo is a pohárban, sok
jéggel, a meleg miatt.

Így teltek-múltak a na-

Felszállás Rodoszról

Döner kebab bárányból Friss kalamári, görög salátával, olívával

Görög vízeken

Folytatás a 33. oldalon

ujtaxi.qxd  10/16/19 08:53  Page 31



32

1. Kinek van elsőbbsége a képen látható
forgalmi helyzetben?

a) A teherautónak, mert a jelzőtábla egyértel-
műen mutatja az elsőbbségi viszonyokat.
b) A személygépkocsinak, mert ő saját forgal-
mi sávjában halad, a teherautónak át kell men-
ni a szembejövő forgalmi sávba.
c) Az elsőbbséget a kölcsönös udvariasság
dönti el.

Lámpafelelős

2. Irányváltoztatásnak kell-e tekintenünk
minden olyan kormányzási műveletet,
melynek következtében a taxi eltér a ko-
rábbi egyenes haladási irányától?
a) Igen.
b) Eltekintve a kanyarodó út vonalvezetésének
a követésétől, igen.
c) Nem. 

3. Mit jelez a tábla?
a) Azt, hogy az övezetben a jár-
művek csak a táblán megjelölt
ideig tartózkodhatnak.
b) Olyan övezetet, ahol a táb-
lán megjelölt sebességgel kell
haladni.
c) Azt, hogy a „Korlátozott sebességű övezet
vége” tábláig az úton megjelöltnél nagyobb
sebességgel haladni tilos. 

4. Hogyan hat a centrifugális erő taxira?

a) Sebességének négyzetével egyenes arány-
ban, a kanyarodás sugarával pedig fordított
arányban növekszik.

b) Sebességének növekedésével egyenes
arányban növekszik.
c) Sebességének mérséklésével fordított
arányban, a kanyarodás sugarával pedig egye-
nes arányban növekszik.

5. Adhat-e hangjelzést az Ön előtt lévő
autó vezetőjének figyelmeztetésére, ha
az – egy forgalmi okból történő megál-
lást követően – hátrafelé kezd gurulni?
a) Igen.
b) Nem, mert személyi sérülést nem fog okozni.

6. Milyen távolságban állít-
hatja meg taxiját – utasá-
nak be- vagy a kiszállása
céljából – a tábla előtt, illet-
ve után?
a) Ha útburkolati jelből más nem
következik, a tábla előtt legalább 15 m, a tábla
után pedig 5 m távolságot szabadon hagyva.
b) Ha közúti jelzésből más nem következik, a
tábla előtt legalább 5 m, a tábla után pedig 15
m távolságot szabadon hagyva.
c) Ha közúti jelzésből más nem következik, a
tábla előtt és után legalább 15-15 m távolsá-
got szabadon hagyva.

7. Jogot
biztosít-e
a sávvál-
toztatás
végrehaj-
t á s á h o z
az irány-
jelző ké-
szülékkel
adott jelzés?
a) Igen.
b) Nem.

8. Belekezdhet-e az előzés-
be, ha a manővert majd csak
úgy tudja befejezni, hogy zá-
róvonal felől hajt vissza a me-
netirány szerinti jobb oldalra?
a) Igen.
b)  Nem.

9. Mikor tekinthető befejezettnek az elő-
zés az olyan úton, ahol az azonos irányú
közlekedésre csak egy forgalmi sáv áll
rendelkezésre?
a) Amikor a megelőzött partnere mellett teljes
terjedelmével elhaladt. 
b) Amikor taxija a megelőzött jármű elé teljes
terjedelmével visszatér a menetirányú jobb ol-
dalra.

10. Hogyan célszerű rögzíteni a táblával
jelzett útszakaszon várakozó autót?
a) Kézifékkel és a legnagyobb sebességfokozat
kapcsolásával, valamint az első kerekeket a jár-

daszegély-
lyel párhu-
z a m o s a n
állítva.
b) Kézifék-
kel és a
l e g n a -
gyobb át-
téttelt biz-
tosító se-
bességfo-
kozat (I vagy H) kapcsolásával, valamint az el-
ső kereket a járdaszegélyhez kormányozva.
c) Kézifékkel és a sebességváltót az I-es foko-
zatba kapcsolva, valamint az első kerekeket az
úttest közepe felé kormányozva.

11. Vontathat-e a táblával
jelzett úton elromlott gép-
kocsit?
a) Igen, de csak az út leállósáv-
ján vagy útpadkáján haladva.
b) Csak a legközelebbi lehaj-
tásra alkalmas helyig, ott hala-
déktalanul le kell térni az útról.
c) Nem.

12. Mekkora a megengedett legnagyobb
sebessége lakott területen kívül a pótko-
csit vontató személygépkocsinak?
a) Autópályán 80 km/h, egyéb más úton 70
km/h.
b) Autópályán 90 km/h, autóúton 80 km/h,
egyéb más úton 70 km/h.
c) Autópályán és autóúton 80 km/h, egyéb
más úton 60 km/h. 

13. Utazhat-e a taxi el-
ső ülésén a képen lát-
ható, 150 cm-nél ala-
csonyabb gyermek?
a) Igen, mert az ülésen há-
rom ponton rögzített biz-
tonsági övvel van rögzítve.
b) Csak akkor és addig,
amíg a gépkocsi taxi
üzemmódban közleke-
dik.
c) Nem.

14. Ki kell-e világítania helyzetjelző lám-
pákkal és tompított fényszóróval is a la-
kott területen belül közlekedő taxit?
a) Igen.
b) Csak éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között.
c) Nem.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 34. oldalon találhatók.
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pok, mikor is időnk le-
járt, s ismét a reptéren
voltunk Ilyenkor szo-
morúságomat egy do-
log feledteti, a repü-
lés maga. Egy A320-
as géppel jöttünk ha-
za, s hogy teljes le-
gyen a kép, lehetősé-
gem volt bemenni a
cockpitbe (pilótafül-
ke), néhány szót vál-
tani Klaus kapitán-

nyal, és persze fotózni

is, amiért re-
pülős oldala-
kon sok iri-
gyem lett.

S a továb-
biakban még
ezen a na-
pon, hogy ki-
pihenjem a
pihenést is,
kihasználva

az itthoni kellemes
időt, odatoltam a
bográcsot, s alá-
gyújtottam. Oszt bi-
zony belékerült egy
igazán magyar étel,
sokunk kedvence,
egy csülkös pacal,
de ízibe! Készítése
klasszikus, a pörkölt
alapra a húsok-pacal,
s csak akkor fűszere-
zem, mikor már kife-
héredett az anyag. A
piros paprikát, a bor-
sot nem sajnálom, s
kap némi köményt,
bazsalikomot is. Tü-
zem szítása és az
étek kevergetése,
majd némi vörösbo-
ros illetése meghozta

a várt eredményt, s midőn a krump-
li is megfőtt, hát lehetett tálalni. 

Miként az látható is, nem dolgoztam hiá-
ba, s szem-torok nem maradott szárazon.
Igen, ez a hazai koszt jólesett.

Jóllakottan, a parázs mellett fátyolos te-
kintettel már azon gondolkodtam, hogy mi-
kor is fejtsem le az idei első bort. No, de ez
már egy másik történet.

Fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István City 22

Klaus kapitánnyal a
cockpitben

Októberi bográcsolás Török földön

Tányéron a csülkös pacal Folytatás a 31. oldalról
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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. Kinek van elsőbbsége a képen látható
forgalmi helyzetben?

a) A teherautónak, mert a jelzőtábla egyértel-
műen mutatja az elsőbbségi viszonyokat.
b) A személygépkocsinak, mert ő saját forgal-
mi sávjában halad, a teherautónak át kell men-
ni a szembejövő forgalmi sávba.
c) Az elsőbbséget a kölcsönös udvariasság
dönti el.

Lámpafelelős

2. Irányváltoztatásnak kell-e tekintenünk
minden olyan kormányzási műveletet,
melynek következtében a taxi eltér a ko-
rábbi egyenes haladási irányától?
a) Igen.
b) Eltekintve a kanyarodó út vonalvezetésének
a követésétől, igen.
c) Nem. 

3. Mit jelez a tábla?
a) Azt, hogy az övezetben a jár-
művek csak a táblán megjelölt
ideig tartózkodhatnak.
b) Olyan övezetet, ahol a táb-
lán megjelölt sebességgel kell
haladni.
c) Azt, hogy a „Korlátozott sebességű övezet
vége” tábláig az úton megjelöltnél nagyobb
sebességgel haladni tilos. 

4. Hogyan hat a centrifugális erő taxira?

a) Sebességének négyzetével egyenes arány-
ban, a kanyarodás sugarával pedig fordított
arányban növekszik.

b) Sebességének növekedésével egyenes
arányban növekszik.
c) Sebességének mérséklésével fordított
arányban, a kanyarodás sugarával pedig egye-
nes arányban növekszik.

5. Adhat-e hangjelzést az Ön előtt lévő
autó vezetőjének figyelmeztetésére, ha
az – egy forgalmi okból történő megál-
lást követően – hátrafelé kezd gurulni?
a) Igen.
b) Nem, mert személyi sérülést nem fog okozni.

6. Milyen távolságban állít-
hatja meg taxiját – utasá-
nak be- vagy a kiszállása
céljából – a tábla előtt, illet-
ve után?
a) Ha útburkolati jelből más nem
következik, a tábla előtt legalább 15 m, a tábla
után pedig 5 m távolságot szabadon hagyva.
b) Ha közúti jelzésből más nem következik, a
tábla előtt legalább 5 m, a tábla után pedig 15
m távolságot szabadon hagyva.
c) Ha közúti jelzésből más nem következik, a
tábla előtt és után legalább 15-15 m távolsá-
got szabadon hagyva.

7. Jogot
biztosít-e
a sávvál-
toztatás
végrehaj-
t á s á h o z
az irány-
jelző ké-
szülékkel
adott jelzés?
a) Igen.
b) Nem.

8. Belekezdhet-e az előzés-
be, ha a manővert majd csak
úgy tudja befejezni, hogy zá-
róvonal felől hajt vissza a me-
netirány szerinti jobb oldalra?
a) Igen.
b)  Nem.

9. Mikor tekinthető befejezettnek az elő-
zés az olyan úton, ahol az azonos irányú
közlekedésre csak egy forgalmi sáv áll
rendelkezésre?
a) Amikor a megelőzött partnere mellett teljes
terjedelmével elhaladt. 
b) Amikor taxija a megelőzött jármű elé teljes
terjedelmével visszatér a menetirányú jobb ol-
dalra.

10. Hogyan célszerű rögzíteni a táblával
jelzett útszakaszon várakozó autót?
a) Kézifékkel és a legnagyobb sebességfokozat
kapcsolásával, valamint az első kerekeket a jár-

daszegély-
lyel párhu-
z a m o s a n
állítva.
b) Kézifék-
kel és a
l e g n a -
gyobb át-
téttelt biz-
tosító se-
bességfo-
kozat (I vagy H) kapcsolásával, valamint az el-
ső kereket a járdaszegélyhez kormányozva.
c) Kézifékkel és a sebességváltót az I-es foko-
zatba kapcsolva, valamint az első kerekeket az
úttest közepe felé kormányozva.

11. Vontathat-e a táblával
jelzett úton elromlott gép-
kocsit?
a) Igen, de csak az út leállósáv-
ján vagy útpadkáján haladva.
b) Csak a legközelebbi lehaj-
tásra alkalmas helyig, ott hala-
déktalanul le kell térni az útról.
c) Nem.

12. Mekkora a megengedett legnagyobb
sebessége lakott területen kívül a pótko-
csit vontató személygépkocsinak?
a) Autópályán 80 km/h, egyéb más úton 70
km/h.
b) Autópályán 90 km/h, autóúton 80 km/h,
egyéb más úton 70 km/h.
c) Autópályán és autóúton 80 km/h, egyéb
más úton 60 km/h. 

13. Utazhat-e a taxi el-
ső ülésén a képen lát-
ható, 150 cm-nél ala-
csonyabb gyermek?
a) Igen, mert az ülésen há-
rom ponton rögzített biz-
tonsági övvel van rögzítve.
b) Csak akkor és addig,
amíg a gépkocsi taxi
üzemmódban közleke-
dik.
c) Nem.

14. Ki kell-e világítania helyzetjelző lám-
pákkal és tompított fényszóróval is a la-
kott területen belül közlekedő taxit?
a) Igen.
b) Csak éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között.
c) Nem.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 34. oldalon találhatók.
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pok, mikor is időnk le-
járt, s ismét a reptéren
voltunk Ilyenkor szo-
morúságomat egy do-
log feledteti, a repü-
lés maga. Egy A320-
as géppel jöttünk ha-
za, s hogy teljes le-
gyen a kép, lehetősé-
gem volt bemenni a
cockpitbe (pilótafül-
ke), néhány szót vál-
tani Klaus kapitán-

nyal, és persze fotózni

is, amiért re-
pülős oldala-
kon sok iri-
gyem lett.

S a továb-
biakban még
ezen a na-
pon, hogy ki-
pihenjem a
pihenést is,
kihasználva

az itthoni kellemes
időt, odatoltam a
bográcsot, s alá-
gyújtottam. Oszt bi-
zony belékerült egy
igazán magyar étel,
sokunk kedvence,
egy csülkös pacal,
de ízibe! Készítése
klasszikus, a pörkölt
alapra a húsok-pacal,
s csak akkor fűszere-
zem, mikor már kife-
héredett az anyag. A
piros paprikát, a bor-
sot nem sajnálom, s
kap némi köményt,
bazsalikomot is. Tü-
zem szítása és az
étek kevergetése,
majd némi vörösbo-
ros illetése meghozta

a várt eredményt, s midőn a krump-
li is megfőtt, hát lehetett tálalni. 

Miként az látható is, nem dolgoztam hiá-
ba, s szem-torok nem maradott szárazon.
Igen, ez a hazai koszt jólesett.

Jóllakottan, a parázs mellett fátyolos te-
kintettel már azon gondolkodtam, hogy mi-
kor is fejtsem le az idei első bort. No, de ez
már egy másik történet.

Fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István City 22

Klaus kapitánnyal a
cockpitben

Októberi bográcsolás Török földön

Tányéron a csülkös pacal Folytatás a 31. oldalról
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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. Helyes az „A” válasz. Az „Elsőbbség
a szembejövő forgalommal szemben” táb-
la azt jelzi, hogy az út jobb szélének lezá-
rása miatti útszűkületben a tehergépkocsi-
nak elsőbbsége van a szembejövő sze-
mélygépkocsival szemben. 
2. Helyes a „C” válasz. Irányváltoztatás-
nak minősül az út tényleges vagy jelzett
vonalvezetésétől, illetve a forgalmi sáv vo-
nalvezetésétől való eltérés. Ha a balra
vagy jobbra történő oldalmozgás – kor-
mányzás – a terelővonallal (záróvonallal)
határolt forgalmi sávon belül történik az
nem irányváltoztatás.
3. Helyes a „C” válasz. A „Korlátozott
sebességű övezet” jelzőtábla azt jelzi,
hogy a „Korlátozott sebességű övezet vé-
ge” tábláig az úton megjelöltnél nagyobb
sebességgel haladni tilos.
4. Helyes az „A” válasz. Kanyarban a
taxira centrifugális erő hat, amely a sebes-
ség négyzetével egyenesen, a kanyarodás
sugarával fordítottan arányos.
5. Helyes az „A” válasz. Nemcsak a
személysérüléses, de a kisebb anyagi kár-
ral járó baleset elkerülése érdekében is
szabad hangjelzést adni.
6. Helyes az „A” válasz. Tilos megállni
más járművel a villamos, autóbusz- vagy
trolibusz-megállóhelyet jelző tábla előtt 15
méter, utána 5 méter távolságon belül, ki-
véve, ha útburkolati jelből más következik.
7. Helyes a „B” válasz. Az irányjelzés ál-

talában az irányváltoztatási szándék jelzé-
sére szolgál. Az irányjelző készülék hasz-
nálata nem mentesíti a jármű vezetőjét az
elsőbbségadási kötelezettség alól.
8. Helyes az „A” válasz. Ha a záróvonal
mellett terelővonal is van, a záróvonal a te-
relővonal felől átléphető. A záró és terelő-
vonalat ez utóbbi felől átlépő jármű az elő-
zés befejezése után a menetirány szerinti
jobb oldalra visszatérhet.
9. Helyes a „B” válasz. Az előzés akkor
fejeződik be, amikor a manővert végző jár-
mű a megelőzött melletti elhaladást köve-
tően teljes terjedelmében visszatér a me-
netirány szerinti jobb oldalra a másik jár-
mű elé.
10. Helyes a „B” válasz. A lejtős útsza-
kaszon a várakozó autót a rögzítőféken kí-
vül még a legnagyobb áttéttelt biztosító (I
vagy H) sebességfokozat kapcsolásával,
valamint az első kerekeket a járdaszegély-
hez kormányozva is rögzítsük.
11. Helyes a „B” válasz. Autópályáról az
elromlott járművet vontató gépkocsival a
legközelebbi lehajtásra szolgáló úton le
kell térni.
12. Helyes az „A” válasz. Lakott terüle-
ten kívül a pótkocsit vontató személygép-
kocsi megengedett legnagyobb sebessé-
ge autópályán 80 km/h, egyéb más úton
70 km/h.
13. Helyes a „C” válasz. A gépkocsiban
a 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak

a testméretének és testsúlyához igazodó
kialakítású gyermekbiztonsági rendszer-
ben rögzítve szállítható.
14. Helyes a „B” válasz. A forgalomban
részt vevő taxit éjszaka és korlátozott látá-
si viszonyok között a helyzetjelző lámpák-
kal és tompított fényszóróval kell lakott te-
rületen belül kivilágítani. 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Góczán Péter (City 40) 
élt 62 évet 

Súlyos betegségben elhunyt
Góczán Péter kollégánk. Csendes,

nyugodt, higgadt 
munkatársunkat vesztettük el.

Részvétünk a családnak, barátok-
nak, kollégáknak! 

Nyugodj békében Péter! 

A City Taxi Vezetősége

NAV-tájékoztatók
Változott az eBEV-nyugták kézbesítése

A benyújtott elektronikus űrlapokkal kapcsolatos elfogadó, el-
utasító eBEV-nyugták kézbesítése módosult.

A korábbi gyakorlattól eltérően már nem minden, az ügyben
eljárni jogosult képviselő vagy meghatalmazott ügyfelünk, ha-
nem kizárólag az űrlapot benyújtó személy kap visszaigazoló
nyugtát a tárhelyére.

Az adóazonosító jelről szóló igazolás minden
esetben helyettesíti az adókártyát

Adóazonosító jelről szóló igazolást állít ki a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal azoknak, akik adókártyájuk megrongálódása vagy el-
vesztése, illetve névváltozás miatt új kártyát igényelnek. Ideigle-
nes adóigazolványt adateltérés esetén kaphatnak az ügyfelek.
Ezek a közokiratok az egyes eljárásokban (például hitelfelvétel-
nél) mindaddig hatósági bizonyítványként, illetve hatósági iga-
zolványként helyettesítik az új adókártyát, amíg az meg nem ér-
kezik a kérelmező részére.

Újra „beindultak” a csalók!

A napokban ismét több bejelentés érkezett a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz (NAV), miszerint adathalászok kíséreltek megsze-
rezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártyaadatokat. A csa-
lók nem fáradnak, újra és újra próbálkoznak. Senki ne dőljön
be!

A NAV informatikai fejlesztései révén már nagyrészt elektroni-
kusan kommunikál ügyfeleivel. Az adathalászok ezt használják

ki, és megpróbálnak bizalmas információkat szerezni. A NAV
nevében írt adó-visszatérítés lehetőségére felhívó elektronikus
levelek, SMS-ek hibás nyelvi fordulatokat, tegező megszólítást,
értelmezhetetlen szövegrészleteket tartalmaznak.

A csaló e-mailek és SMS-ek általában egy linket is tartalmaz-
nak, ami a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlapra vagy honlapra
vezeti. Az űrlapon a csalók általában a bankkártyák hátlapján ta-
lálható háromjegyű számot, az úgynevezett CVV/CVC kódot
vagy az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat kérik. Ha valaki
megadja a bankkártyaadatait, számolnia kell azzal, hogy illeték-
telenek pénzt emelhetnek le számlájáról.

Az ügyfélkapus adatokat mindenki csak a megfelelő oldalon
(www.nav.gov.hu, www.magyarorszag.hu) adja meg, ugyanis a
csalók sokszor olyan oldalakat szerkesztenek, amelyek arcula-
ti elemeiben is rendkívül jól utánozzák a valós bejelentkezési
felületeket, azonban a webcím ebben az esetben árulkodó le-
het.

A NAV soha, semmilyen körülmények között nem kér
bankkártyaadatokat!

A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér a megtévesztő
módszertől, a hivatal ugyanis Ügyfélkapun keresztül, illetve pos-
tán, adószámla-kivonaton értesíti az ügyfeleket a túlfizetésként
megjelenő tételekről, és hivatalos honlapja a www.nav.gov.hu cí-
men található.

A túlfizetést csak a 1917-es nyomtatvánnyal lehet visszaigé-
nyelni, „linkre kattintással” nem.
A gyanús üzenetekkel kapcsolatos további információkért, hasz-
nos tanácsokért látogasson el a Nemzetbiztonsági Szakszolgá-
lat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének (NBSZ NKI) honlapjára.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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SAO MIGUEL

Nem tudod, hol van? Nem baj, mondom. Mész Lisszabontól
1500 kilométert az Atlanti-óceán felett New York irányába, és ott
van. Több lakott sziget, van nagyobb, meg néhány kisebb. Évek
óta álmodoztunk róla, idén végre sikerült megvalósítani. Készülő-
dés, indulás kora délután a hadműveleti területre hajazó Feri-
hegyről Lisszabonba, ott négyórás dekkolás után indulás Ponta
Delgadába, a legnagyobb sziget fővárosába. Idióta ötlet volt Lisz-
szabonban nem megaludni, mert a mindig késő portugál gép éj-
jel fél háromkor rakott le bennünket, és én már a hajdani taxis ko-
romban sem bírtam az éjszakázást. 

De lássuk csak, hol is vagyunk!
Ez az uborka alakú Sao Miguel sziget 65 kilométer hosszú, kb.

15 km széles, de bámulatosan változatos domborzata miatt sok-
kal nagyobbnak érződik, hiszen kanyargós útjain minden mesz-

szibbnek tűnik. Itt egy taxis

csak kevés helyen nyom-
hatja a gázt, ezért is na-
gyon nyugis a közleke-
dés. Hogy nyugis? Az
nem kifejezés! Ezek
a derék helybeliek
az utak szélére (is)
hortenziabokrokat
ültetnek, amelyek
néhol elérik a 3-4
méteres magasságot.
El tudod képzelni?
Mész az úton, és gye-
rekfejnyi égszínkék vi-
rágfalak között autó-
zol! Amerre nézel, mindenütt
minden zöld. Az ápolt, tiszta házak ápolt

kertjei, a mezőgazdasági területek, a kis erdők,
minden. Nem lehet itt egy percig sem unatkozni! A szi-
get legmagasabb csúcsa az uborka egyik végében van
és pont 100 méterrel haladja meg a mi Kékesünk ma-
gasságát, és odafentről pazar a kilátás. Mondták. Ugyan-
is nem másztuk meg. De még ennél is érdekesebb ma-
gaslat az uborka másik végében levő óriási caldeira (vul-
kán besüllyedt közepe), amelyben két nagyobb és két ap-
róbb tavat csodálhatunk meg. És itt jön a meglepetés!
Nem hiszed el, de az egyiknek a vize zöld, a másiké kék,
pedig egy keskeny csatornán még össze is függ a két tó
vize. A látvány a caldeira 6-800 méter magas pereméről a
legszebb, ám itt álljunk meg egy pillanatra!

KIRÁNDULÁSOK

Egy kis taxitársaságnál befizettünk egy kötött progra-
mos, fix áras, 120 kilométeres, egész napos túrára,
nem bántuk meg. A sofőrünk ugyan nem a toronyma-
gas IQ-jával nyűgözött le bennünket, inkább a barátsá-
gos lelkesedésével, ahogy magyarázta nekünk a sziget
nevezetesebb látnivalóit. Úgy középfokon sprechelte
az angolt, és mint később rájöttünk, ő a háromcsilla-
gos szállodánk éjszakai portása. Hogy miért van két
állása, az egy kicsit odébb ki fog derülni. A lényeg az,
hogy bájos kis településeken, gyönyörű tájakon men-
tünk keresztül, láttunk nagyon szép vízeséseket,
Manuel stílusú templomokat. Elhaladtunk a csoda-

szép Lagoa das Furnas, azaz a furnasi tó mellett, és megkér-
deztem a kétéletű „Mici nénitől”, lehet-e fürdeni a tóban? Vá-
lasz, most figyelj! „Minden tóban lehet fürödni.” Ebben is? –
kérdeztem. „Ebben is, csak nagyon hideg a vize”. Hány fokos?
„Télen-nyáron 12.” Kösz. Menjünk tovább! 
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1. Helyes az „A” válasz. Az „Elsőbbség
a szembejövő forgalommal szemben” táb-
la azt jelzi, hogy az út jobb szélének lezá-
rása miatti útszűkületben a tehergépkocsi-
nak elsőbbsége van a szembejövő sze-
mélygépkocsival szemben. 
2. Helyes a „C” válasz. Irányváltoztatás-
nak minősül az út tényleges vagy jelzett
vonalvezetésétől, illetve a forgalmi sáv vo-
nalvezetésétől való eltérés. Ha a balra
vagy jobbra történő oldalmozgás – kor-
mányzás – a terelővonallal (záróvonallal)
határolt forgalmi sávon belül történik az
nem irányváltoztatás.
3. Helyes a „C” válasz. A „Korlátozott
sebességű övezet” jelzőtábla azt jelzi,
hogy a „Korlátozott sebességű övezet vé-
ge” tábláig az úton megjelöltnél nagyobb
sebességgel haladni tilos.
4. Helyes az „A” válasz. Kanyarban a
taxira centrifugális erő hat, amely a sebes-
ség négyzetével egyenesen, a kanyarodás
sugarával fordítottan arányos.
5. Helyes az „A” válasz. Nemcsak a
személysérüléses, de a kisebb anyagi kár-
ral járó baleset elkerülése érdekében is
szabad hangjelzést adni.
6. Helyes az „A” válasz. Tilos megállni
más járművel a villamos, autóbusz- vagy
trolibusz-megállóhelyet jelző tábla előtt 15
méter, utána 5 méter távolságon belül, ki-
véve, ha útburkolati jelből más következik.
7. Helyes a „B” válasz. Az irányjelzés ál-

talában az irányváltoztatási szándék jelzé-
sére szolgál. Az irányjelző készülék hasz-
nálata nem mentesíti a jármű vezetőjét az
elsőbbségadási kötelezettség alól.
8. Helyes az „A” válasz. Ha a záróvonal
mellett terelővonal is van, a záróvonal a te-
relővonal felől átléphető. A záró és terelő-
vonalat ez utóbbi felől átlépő jármű az elő-
zés befejezése után a menetirány szerinti
jobb oldalra visszatérhet.
9. Helyes a „B” válasz. Az előzés akkor
fejeződik be, amikor a manővert végző jár-
mű a megelőzött melletti elhaladást köve-
tően teljes terjedelmében visszatér a me-
netirány szerinti jobb oldalra a másik jár-
mű elé.
10. Helyes a „B” válasz. A lejtős útsza-
kaszon a várakozó autót a rögzítőféken kí-
vül még a legnagyobb áttéttelt biztosító (I
vagy H) sebességfokozat kapcsolásával,
valamint az első kerekeket a járdaszegély-
hez kormányozva is rögzítsük.
11. Helyes a „B” válasz. Autópályáról az
elromlott járművet vontató gépkocsival a
legközelebbi lehajtásra szolgáló úton le
kell térni.
12. Helyes az „A” válasz. Lakott terüle-
ten kívül a pótkocsit vontató személygép-
kocsi megengedett legnagyobb sebessé-
ge autópályán 80 km/h, egyéb más úton
70 km/h.
13. Helyes a „C” válasz. A gépkocsiban
a 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak

a testméretének és testsúlyához igazodó
kialakítású gyermekbiztonsági rendszer-
ben rögzítve szállítható.
14. Helyes a „B” válasz. A forgalomban
részt vevő taxit éjszaka és korlátozott látá-
si viszonyok között a helyzetjelző lámpák-
kal és tompított fényszóróval kell lakott te-
rületen belül kivilágítani. 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Góczán Péter (City 40) 
élt 62 évet 

Súlyos betegségben elhunyt
Góczán Péter kollégánk. Csendes,

nyugodt, higgadt 
munkatársunkat vesztettük el.

Részvétünk a családnak, barátok-
nak, kollégáknak! 

Nyugodj békében Péter! 

A City Taxi Vezetősége

NAV-tájékoztatók
Változott az eBEV-nyugták kézbesítése

A benyújtott elektronikus űrlapokkal kapcsolatos elfogadó, el-
utasító eBEV-nyugták kézbesítése módosult.

A korábbi gyakorlattól eltérően már nem minden, az ügyben
eljárni jogosult képviselő vagy meghatalmazott ügyfelünk, ha-
nem kizárólag az űrlapot benyújtó személy kap visszaigazoló
nyugtát a tárhelyére.

Az adóazonosító jelről szóló igazolás minden
esetben helyettesíti az adókártyát

Adóazonosító jelről szóló igazolást állít ki a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal azoknak, akik adókártyájuk megrongálódása vagy el-
vesztése, illetve névváltozás miatt új kártyát igényelnek. Ideigle-
nes adóigazolványt adateltérés esetén kaphatnak az ügyfelek.
Ezek a közokiratok az egyes eljárásokban (például hitelfelvétel-
nél) mindaddig hatósági bizonyítványként, illetve hatósági iga-
zolványként helyettesítik az új adókártyát, amíg az meg nem ér-
kezik a kérelmező részére.

Újra „beindultak” a csalók!

A napokban ismét több bejelentés érkezett a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalhoz (NAV), miszerint adathalászok kíséreltek megsze-
rezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártyaadatokat. A csa-
lók nem fáradnak, újra és újra próbálkoznak. Senki ne dőljön
be!

A NAV informatikai fejlesztései révén már nagyrészt elektroni-
kusan kommunikál ügyfeleivel. Az adathalászok ezt használják

ki, és megpróbálnak bizalmas információkat szerezni. A NAV
nevében írt adó-visszatérítés lehetőségére felhívó elektronikus
levelek, SMS-ek hibás nyelvi fordulatokat, tegező megszólítást,
értelmezhetetlen szövegrészleteket tartalmaznak.

A csaló e-mailek és SMS-ek általában egy linket is tartalmaz-
nak, ami a gyanútlan ügyfelet egy felugró űrlapra vagy honlapra
vezeti. Az űrlapon a csalók általában a bankkártyák hátlapján ta-
lálható háromjegyű számot, az úgynevezett CVV/CVC kódot
vagy az ügyfélkapus bejelentkezési adatokat kérik. Ha valaki
megadja a bankkártyaadatait, számolnia kell azzal, hogy illeték-
telenek pénzt emelhetnek le számlájáról.

Az ügyfélkapus adatokat mindenki csak a megfelelő oldalon
(www.nav.gov.hu, www.magyarorszag.hu) adja meg, ugyanis a
csalók sokszor olyan oldalakat szerkesztenek, amelyek arcula-
ti elemeiben is rendkívül jól utánozzák a valós bejelentkezési
felületeket, azonban a webcím ebben az esetben árulkodó le-
het.

A NAV soha, semmilyen körülmények között nem kér
bankkártyaadatokat!

A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér a megtévesztő
módszertől, a hivatal ugyanis Ügyfélkapun keresztül, illetve pos-
tán, adószámla-kivonaton értesíti az ügyfeleket a túlfizetésként
megjelenő tételekről, és hivatalos honlapja a www.nav.gov.hu cí-
men található.

A túlfizetést csak a 1917-es nyomtatvánnyal lehet visszaigé-
nyelni, „linkre kattintással” nem.
A gyanús üzenetekkel kapcsolatos további információkért, hasz-
nos tanácsokért látogasson el a Nemzetbiztonsági Szakszolgá-
lat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének (NBSZ NKI) honlapjára.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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SAO MIGUEL

Nem tudod, hol van? Nem baj, mondom. Mész Lisszabontól
1500 kilométert az Atlanti-óceán felett New York irányába, és ott
van. Több lakott sziget, van nagyobb, meg néhány kisebb. Évek
óta álmodoztunk róla, idén végre sikerült megvalósítani. Készülő-
dés, indulás kora délután a hadműveleti területre hajazó Feri-
hegyről Lisszabonba, ott négyórás dekkolás után indulás Ponta
Delgadába, a legnagyobb sziget fővárosába. Idióta ötlet volt Lisz-
szabonban nem megaludni, mert a mindig késő portugál gép éj-
jel fél háromkor rakott le bennünket, és én már a hajdani taxis ko-
romban sem bírtam az éjszakázást. 

De lássuk csak, hol is vagyunk!
Ez az uborka alakú Sao Miguel sziget 65 kilométer hosszú, kb.

15 km széles, de bámulatosan változatos domborzata miatt sok-
kal nagyobbnak érződik, hiszen kanyargós útjain minden mesz-

szibbnek tűnik. Itt egy taxis

csak kevés helyen nyom-
hatja a gázt, ezért is na-
gyon nyugis a közleke-
dés. Hogy nyugis? Az
nem kifejezés! Ezek
a derék helybeliek
az utak szélére (is)
hortenziabokrokat
ültetnek, amelyek
néhol elérik a 3-4
méteres magasságot.
El tudod képzelni?
Mész az úton, és gye-
rekfejnyi égszínkék vi-
rágfalak között autó-
zol! Amerre nézel, mindenütt
minden zöld. Az ápolt, tiszta házak ápolt

kertjei, a mezőgazdasági területek, a kis erdők,
minden. Nem lehet itt egy percig sem unatkozni! A szi-
get legmagasabb csúcsa az uborka egyik végében van
és pont 100 méterrel haladja meg a mi Kékesünk ma-
gasságát, és odafentről pazar a kilátás. Mondták. Ugyan-
is nem másztuk meg. De még ennél is érdekesebb ma-
gaslat az uborka másik végében levő óriási caldeira (vul-
kán besüllyedt közepe), amelyben két nagyobb és két ap-
róbb tavat csodálhatunk meg. És itt jön a meglepetés!
Nem hiszed el, de az egyiknek a vize zöld, a másiké kék,
pedig egy keskeny csatornán még össze is függ a két tó
vize. A látvány a caldeira 6-800 méter magas pereméről a
legszebb, ám itt álljunk meg egy pillanatra!

KIRÁNDULÁSOK

Egy kis taxitársaságnál befizettünk egy kötött progra-
mos, fix áras, 120 kilométeres, egész napos túrára,
nem bántuk meg. A sofőrünk ugyan nem a toronyma-
gas IQ-jával nyűgözött le bennünket, inkább a barátsá-
gos lelkesedésével, ahogy magyarázta nekünk a sziget
nevezetesebb látnivalóit. Úgy középfokon sprechelte
az angolt, és mint később rájöttünk, ő a háromcsilla-
gos szállodánk éjszakai portása. Hogy miért van két
állása, az egy kicsit odébb ki fog derülni. A lényeg az,
hogy bájos kis településeken, gyönyörű tájakon men-
tünk keresztül, láttunk nagyon szép vízeséseket,
Manuel stílusú templomokat. Elhaladtunk a csoda-

szép Lagoa das Furnas, azaz a furnasi tó mellett, és megkér-
deztem a kétéletű „Mici nénitől”, lehet-e fürdeni a tóban? Vá-
lasz, most figyelj! „Minden tóban lehet fürödni.” Ebben is? –
kérdeztem. „Ebben is, csak nagyon hideg a vize”. Hány fokos?
„Télen-nyáron 12.” Kösz. Menjünk tovább! 

A jéghideg tó

Óriáshullám

Útjavítás, mint itthon

A kétszínű tó

A csodás 
A csodás AzAzori-ori-szigeszigettekek
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Később elérkeztünk a már említett
kétszínű tavakhoz. Már az gyanús volt nekem, hogy egyre szür-
kébb volt előttünk az út. Köd. Mire felértünk a kilátóhelyre, már
csak 10 méter volt a látótávolság, vagyis a tavakból egy kukkot
nem láttunk. Már mások is ott toporogtak, dánok, lengyelek, am-
csik, és egymáson röhögtünk. Kérdezem a sofőrünket, tudta,
hogy itt ilyen köd van? Tudta. Akkor miért hozott fel ide bennün-
ket? „Mert benne van a programban” – és látszott rajta, hogy ezt
komolyan is gondolja! Ami jár, az jár!

Az időjárás? Hát az olyan párás, tapadós óceáni, sok szürke,
háziegér színű mozgékony felhővel, tehát 2 percen belül bármire
változhat az időjárás. A sziget partvonala leírhatatlanul látványos.
meredek sziklafalak, sziklastrandok, kiépített fürdőhelyek és ki-
sebb-nagyobb sziklaszigetek. Mindez hófehéren fortyogó, hatal-
mas hullámzással. 

Akkor most egy másik történet!
A sziget közepe táján, a parttól 200 méterre van egy
kisebb sziget. Ez egy csoda! Olyan 180 méter széles,
gyűrű alakú vulkáni kúp maradvány, és a besüllyedt
közepén egy 100 méter átmérőjű kerek tavacska hí-
vogatja a turistákat. Azok meg jönnek. Sokan. A par-
ton áll egy kis pénztáros bódé, ott lehet hajójegyet
venni 10 órától. Hajó? Na nem! Ez egy néhai halász-
bárka, amelynek leamputálták a teljes felépítményét
és 30 főre becsavaroztak fapadokat. Óránként jár
oda-vissza. Már előző nap odataxiztunk 15 kilomé-

tert, hogy másnapra megvegyük a jegyünket. Bódé:
„azt nem lehet! Naponta 400 jegyet adhatunk ki, ebből 100-at
a pénztár, 300-at pedig interneten a holnapi pénztárnyitásig, de
ahhoz portugál bankkártya kell”. Igen ám, de ha az interneten
csak 100 jegy kelt el, a maradék 200 jegyet nem adják oda sen-
kinek. De nem ám! Másnap ismét taxi, a pénztár előtt 150 em-
ber áll sorba a tűző napon. És még nem tudják, hogy csak 100
jegy van! (Magyarok vagyunk, persze simán bearcátlankodtunk
az első 100-ba.) Számosan puffogva elvonultak, a taxisok arat-
tak. Ezt a baromságot turisztikai tanszékeken kellene tanítani! 

TAXISOK ÉS UTASOK

A Sao Miguel-sziget 138 000 lakosa mellé még oda kell szá-
molni a nem túl nagy turistalétszámot, ehhez van 250 taxi.
Elégnek tűnik. Mi kell a taxizáshoz? Egy fehérnek látszó, de
színkód nélküli jó állapotú autó, a hátsó ajtókon egy-egy ferde
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Fix árakA kör tavacska

Azori tuktuk

Autópályácska
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kék csíkkal. Kétszáz órás taxis tanfolyam, ami 3 hó-
napig tart (mi a fenét taníthatnak ilyen sokáig?) és 600 euró. A li-
cenc 4 évente 120 euró. Valami hiányzik? Úgy van! Te, ezeknek
nincs szabadjelzőjük! NINCS! Honnan tudom, hogy szabad? Áll.
Vagy a droszton vagy máshol. Ha nincs benne utas, és ha a so-
főr felveszi a szemkontaktust, és ha bólint, meg lehet kezdeni a
beszállást. Ha megy, és nincs benne utas, leintem. Ha megáll, ak-
kor szabad. Ha nem, akkor éppen hazamegy megetetni az álla-
tokat, ugyanis itt kevesen élnek meg csak taxizásból. Most
fogsz pislogni! Ezeknek taxaméterük sincs! Van viszont precíz
tarifatáblázatuk, tudod hol? A kesztyűtartóban. Ezek után meg-
lepő, hogy minden taxis becsületesen ugyanarra a távra ugyan-
azt a pénzt mondja. Ja, és POS-terminál és pénztárgép sincs!
Drosztdíj se! Mindenki egyéni vállalkozó, sokan kisebb társasá-
gokba tömörülnek, ahol diszpécserszolgálat van, de csak ke-
vesen szerződnek szálláshelyekkel vagy utazási irodákkal,
mert azok egy hangyányi jutalékot kérnek. Nem okos! Minden
taxi nemdohányzó, de nem minden taxis nemdohányzó. Műsza-
ki vizsga évente van, és 2000 eurót kóstál. Rengeteg! Minden
taxis annyit dolgozhat, amennyit akar. Nyáron 100 euró a napi
bevétel, télen a fele, persze rezsi is van, de bírható. 

KONKURENCIA

Elsősorban az autóbérlés, hiszen a sziget gazdagon kiépített,
szép tájakon átvezető úthálózatán, ahol hosszú egyenesek

váltják az észveszejtő kanyarokat, öröm autózni, pedig a ta-
xi a kis távolságok miatt kifizetődőbb. Korszerű, tiszta buszokkal
utazhatunk a távolsági vonalakon, ez is viszi el az utast a taxisok
elől. Ponta Delgadában pedig egy minibusz-hálózat működik a
fővároson belül. Nyolc nap Sao Miguel szigetén. Úgy gondoltam,
hogy taxis témában engem már nem érhet meglepetés. Itt aztán
csak pislogtam. 

Tóth I. Gábor
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Később elérkeztünk a már említett
kétszínű tavakhoz. Már az gyanús volt nekem, hogy egyre szür-
kébb volt előttünk az út. Köd. Mire felértünk a kilátóhelyre, már
csak 10 méter volt a látótávolság, vagyis a tavakból egy kukkot
nem láttunk. Már mások is ott toporogtak, dánok, lengyelek, am-
csik, és egymáson röhögtünk. Kérdezem a sofőrünket, tudta,
hogy itt ilyen köd van? Tudta. Akkor miért hozott fel ide bennün-
ket? „Mert benne van a programban” – és látszott rajta, hogy ezt
komolyan is gondolja! Ami jár, az jár!

Az időjárás? Hát az olyan párás, tapadós óceáni, sok szürke,
háziegér színű mozgékony felhővel, tehát 2 percen belül bármire
változhat az időjárás. A sziget partvonala leírhatatlanul látványos.
meredek sziklafalak, sziklastrandok, kiépített fürdőhelyek és ki-
sebb-nagyobb sziklaszigetek. Mindez hófehéren fortyogó, hatal-
mas hullámzással. 

Akkor most egy másik történet!
A sziget közepe táján, a parttól 200 méterre van egy
kisebb sziget. Ez egy csoda! Olyan 180 méter széles,
gyűrű alakú vulkáni kúp maradvány, és a besüllyedt
közepén egy 100 méter átmérőjű kerek tavacska hí-
vogatja a turistákat. Azok meg jönnek. Sokan. A par-
ton áll egy kis pénztáros bódé, ott lehet hajójegyet
venni 10 órától. Hajó? Na nem! Ez egy néhai halász-
bárka, amelynek leamputálták a teljes felépítményét
és 30 főre becsavaroztak fapadokat. Óránként jár
oda-vissza. Már előző nap odataxiztunk 15 kilomé-

tert, hogy másnapra megvegyük a jegyünket. Bódé:
„azt nem lehet! Naponta 400 jegyet adhatunk ki, ebből 100-at
a pénztár, 300-at pedig interneten a holnapi pénztárnyitásig, de
ahhoz portugál bankkártya kell”. Igen ám, de ha az interneten
csak 100 jegy kelt el, a maradék 200 jegyet nem adják oda sen-
kinek. De nem ám! Másnap ismét taxi, a pénztár előtt 150 em-
ber áll sorba a tűző napon. És még nem tudják, hogy csak 100
jegy van! (Magyarok vagyunk, persze simán bearcátlankodtunk
az első 100-ba.) Számosan puffogva elvonultak, a taxisok arat-
tak. Ezt a baromságot turisztikai tanszékeken kellene tanítani! 

TAXISOK ÉS UTASOK

A Sao Miguel-sziget 138 000 lakosa mellé még oda kell szá-
molni a nem túl nagy turistalétszámot, ehhez van 250 taxi.
Elégnek tűnik. Mi kell a taxizáshoz? Egy fehérnek látszó, de
színkód nélküli jó állapotú autó, a hátsó ajtókon egy-egy ferde
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Fix árakA kör tavacska

Azori tuktuk

Autópályácska
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kék csíkkal. Kétszáz órás taxis tanfolyam, ami 3 hó-
napig tart (mi a fenét taníthatnak ilyen sokáig?) és 600 euró. A li-
cenc 4 évente 120 euró. Valami hiányzik? Úgy van! Te, ezeknek
nincs szabadjelzőjük! NINCS! Honnan tudom, hogy szabad? Áll.
Vagy a droszton vagy máshol. Ha nincs benne utas, és ha a so-
főr felveszi a szemkontaktust, és ha bólint, meg lehet kezdeni a
beszállást. Ha megy, és nincs benne utas, leintem. Ha megáll, ak-
kor szabad. Ha nem, akkor éppen hazamegy megetetni az álla-
tokat, ugyanis itt kevesen élnek meg csak taxizásból. Most
fogsz pislogni! Ezeknek taxaméterük sincs! Van viszont precíz
tarifatáblázatuk, tudod hol? A kesztyűtartóban. Ezek után meg-
lepő, hogy minden taxis becsületesen ugyanarra a távra ugyan-
azt a pénzt mondja. Ja, és POS-terminál és pénztárgép sincs!
Drosztdíj se! Mindenki egyéni vállalkozó, sokan kisebb társasá-
gokba tömörülnek, ahol diszpécserszolgálat van, de csak ke-
vesen szerződnek szálláshelyekkel vagy utazási irodákkal,
mert azok egy hangyányi jutalékot kérnek. Nem okos! Minden
taxi nemdohányzó, de nem minden taxis nemdohányzó. Műsza-
ki vizsga évente van, és 2000 eurót kóstál. Rengeteg! Minden
taxis annyit dolgozhat, amennyit akar. Nyáron 100 euró a napi
bevétel, télen a fele, persze rezsi is van, de bírható. 

KONKURENCIA

Elsősorban az autóbérlés, hiszen a sziget gazdagon kiépített,
szép tájakon átvezető úthálózatán, ahol hosszú egyenesek

váltják az észveszejtő kanyarokat, öröm autózni, pedig a ta-
xi a kis távolságok miatt kifizetődőbb. Korszerű, tiszta buszokkal
utazhatunk a távolsági vonalakon, ez is viszi el az utast a taxisok
elől. Ponta Delgadában pedig egy minibusz-hálózat működik a
fővároson belül. Nyolc nap Sao Miguel szigetén. Úgy gondoltam,
hogy taxis témában engem már nem érhet meglepetés. Itt aztán
csak pislogtam. 

Tóth I. Gábor
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DrosztocskaEleje virágos, háta reklámos

Benzinkút

Béke, nyugalomAlvajáró
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Lovaskocsival tilos

Hortenziák

Felhők, strandok

Helyi mini kamion

Interjúalanyom

Hosszú, tömött sorban
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Neked sincs szabadjelződ

Törötten is lehet

Sziklastrand

Taxis pihenő

Mkrobusz taxiRendőrék

Nincs taxamétere!

Név és mobilszám

Reptéri karám

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

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

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

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

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

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

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

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

5

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

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

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

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 

6

Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

De ez a legoptimistább verzió. Azért azt lát-
ni kell, hogy nem mindig sikerül a legjobb
megoldást megtalálni... 

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

43

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 

15

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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Lovaskocsival tilos

Hortenziák

Felhők, strandok

Helyi mini kamion

Interjúalanyom

Hosszú, tömött sorban
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Neked sincs szabadjelződ

Törötten is lehet

Sziklastrand

Taxis pihenő

Mkrobusz taxiRendőrék

Nincs taxamétere!

Név és mobilszám

Reptéri karám

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

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

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

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

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

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

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

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

5

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

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

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

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

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

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

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

Tisztelettel
Metál Zoltán

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

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

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

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

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

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

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

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

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 
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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!
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         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező

minőségi szolgáltatókat,
várólista alapján értesítjük.

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

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

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
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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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A ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,9-6,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 125-142 g/km.m.

AZ ELSŐ
 MINDIG VALAMI   
  ÚJAT HOZ. 

ÚJ ŠKODA SCALA. SOSEM FELEJTED EL AZ ELSŐT.

www.skoda.hu

A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett
értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet
jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció. 

A meghatározó első dolgokra mindig emlékezni fogunk. Az első ŠKODA SCALA is ilyen, hiszen számos újításával
kategóriát teremt modellpalettánkon. Új belső és külső dizájn, már szériafelszereltségként elérhető fejlett
vezetéstámogató rendszerek, és hatalmas tér.
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