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Gyilkossági kísérletért tényleges
életfogytiglani szabadságvesztésre
ítélte első fokon a bíróság azt a fér-
fit, aki két évvel ezelőtt késsel tá-

madt a taxisra Pesterzsébeten.

Emberölés kísérlete miatt első
fokon életfogytig tartó sza-
badságvesztésre ítélt a Fővá-
rosi Törvényszék egy férfit,
aki késsel támadt egy taxiso-
főrre 2018 májusában Buda-
pesten. 

Mint arról magazinunkban
is beszámoltunk, a 34 éves
férfi éjszaka a IX. kerületi
Nagyvárad térnél szállt be a
taxiba, majd a XX. kerületi Már-
tírok útja környékén – minden előzmény
nélkül – megragadta a sofőr ingét, és
többször megszúrta, megvágta a késével.

A sofőr, hogy szabaduljon, gyorsított,
és éles kanyarokat vett az autójával. Emi-
att a hátsó ülésen ülő férfi eldőlt, de felül-
ve tovább szurkálta a sofőrt. Amikor az au-
tó az Ady Endre térnél lefulladt, a férfi a ta-
xis értékeit követelte, majd a megkapott
pénztárcával elmenekült. A fuvarozót a
mentők súlyos, életveszélyes állapotban
szállították kórházba.

A Fővárosi Főügyészség a férfi ellen
nyereségvágyból elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete miatt emelt vádat. A
Fővárosi Törvényszék a letartóztatásban
lévő vádlottat nyereségvágyból, különös
kegyetlenséggel elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete miatt – figyelemmel
erőszakos, többszörös visszaesői minősé-
gére – életfogytig tartó szabadságvesz-
tésre ítélte, és kizárta a feltételes szabad-
ságra bocsátás lehetőségéből. Mivel az
ítélet ellen a vádlott és védője fellebbe-
zést nyújtott be, így az ítélet nem jogerős.

A másodfok jogerős döntése még ez év
első felében megszülethet, amiről tájékoz-
tatjuk olvasóinkat.

k.z.t.  

Havi aforizma 

Mennyivel egyszerûbb lenne a világ, ha

mindenki azzal foglalkozna, amihez ért.  

G.G.

Szerkesztőségünk igyekszik a leg-

nagyobb gondossággal eljárni az

információk közlése során. A jelen

számunkban idézett jogszabályok

és tájékoztatók a lapzártakor,

2020. 02. 10-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.

Elítélték a pesterzsébeti támadás tettesét

Első fElső fokokon éleon éle tftfogytiglanogytiglan

Új 
légitársaságok

Ferihegyen
Az elmúlt napokban három új légitár-
saságot köszönhettünk a Liszt Ferenc
Nemzetközi repülőtéren. 

Air Corsica        B terminál 
Air Explore     B terminál 
General Aviation 1-es 

Kisgépes 
Terminál 
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II. Labanc utca

Korábban csak az utca alsó szakasza volt egyirányú lefelé. Kér-
tük, hogy a felső szakasz is legyen egyirányú, mert alkalmatlan a
kétirányú közlekedésre. Most teljesítették a kérést, a felső sza-
kasz is egyirányú lett lefelé. Ha a Labanc utca felső szakaszát
akarjuk megközelíteni a Belváros felől, akkor nem a Kuruclesi út-
nál kell jobbra fordulni, hanem a következő saroknál. 

XI. Tétényi út – Etele út csomópont
A forgalom felgyorsítása érdekében úgynevezett „telezöldes” for-
galomirányítást vezettek be a Tétényi út vonalában. Vigyázzunk
azokra, akik a régi forgalmi rendet vélelmezve, a balra kanyaro-
dáskor nem figyelnek a szemből érkező, egyenesen haladókra,
Különösen ügyeljünk a gyalogosokra, akik a kanyarodó járművek
szabadjelzésével egy időben kapnak zöld jelzést a gyalogátkelő-
helyen való áthaladásra.
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II. Labanc utca: Végig egy-
irányú lett az utca, lefelé

XI. Tétényi út: Telezöl-
des lett a csomópont
az Etele útnál

Rövid időn belül már a második taxis bukik meg a Bel-
városban, aki távirányítóval „pörgeti” a taxiórát. Rá-

adásul mindezt a központi razzia idején, taxiengedély
nélkül, „mezítlábasként”.

Van, aki csak a saját kárán tanul vagy még abból sem – derül
ki a police.hu közleményéből: Az erzsébetvárosi járőrök
2020. február 3-án 22 óra 25 perckor a Wesselényi utcában
igazoltattak egy taxisofőrt. A taxikra jellegzetes sárga színnel
és felirattal ellátott autót egy 50 éves gyáli férfi vezette. A jár-
őrök megállapították, hogy a férfi az autót utasszállításra
használta, de az autó engedélyét korábban visszavonták. Az
ellenőrzés során a gépkocsit is átvizsgálták, melynek a mű-
szerfalán, a taxióra felett egy távirányítót találtak. Az intézke-
dés során kiderült, hogy a távirányító gombjának megnyomá-
sával a bekapcsolt taxiórán megjelenő fuvardíj összege nö-
vekedett.

A rendőrök a férfit bűncselekmény elkövetésének gyanú-
ja miatt előállították a kerületi rendőrkapitányságra, a gépkocsit
pedig lefoglalták és elszállították.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapi-
tánysága információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás
bűntett miatt indított büntetőeljárást. 

Az erzsébetvárosi rendőrök ebben a hónapban már a második
alkalommal fogtak el hasonló módszert alkalmazó csalót, aki a ta-
xiórán a fuvardíjat távirányítóval befolyásolta – olvasható a rend-
őrség honlapján.

Mindez történt a bulinegyedben, a havi rendszeres, több ellen-
őrzésre hivatott szervezet összehangolt razziája idején. Azt gon-
dolom, ehhez nincs mit hozzáfűzni! Azaz mégis: a szabályokat
mindenkinek be kell tartani, akár „mezítlábas”, akár nem!

k.z.t.

A feleség hazajön a munkából.
– Amíg nem voltál itthon, keresett az egyik barátnõd –

szól a férj.
– Melyik?
– Nem tudom, nem ismerem.
– Hogy nézett ki?
– Semmi különös. Szõke, huszonöt év körüli, a bal mel-

le alatt van egy anyajegy.

Távirányítóval „pörgette” a taxiórát

Újabb bukta a bulinegyedben
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Változások júliustól
2020. július 1-jétől a NAV-nál kell bejelenteni az egyéni vállalko-
zói tevékenység megkezdését, illetve az ezzel kapcsolatos válto-
zásokat is. A hatósági ellenőrzési feladatok a járási (fővárosban a
kerületi) hivataloknál maradnak.

Szintén július elsejétől kiterjesztik az online számlázás, ill. adat-
szolgáltatás kötelezettségét is. Eddig csak a 100.000 Ft áfát
meghaladó tartalmú számlákra vonatkozott ez a rendelkezés, júli-
ustól viszont minden kiadott számlát látni kíván az adóhatóság.

Tekintettel arra, hogy a taxiszolgáltatók jelenleg is online kap-
csolatban vannak a pénztárgép révén a NAV-val, valamint e szol-
gáltatás sajátos jellege miatt információkéréssel fordultunk az
adóhatósághoz. A válaszra, ill. az online adatszolgáltatás részle-
teire későbbi számainkban visszatérünk.

2020. július elsejétől a nyugdíj melletti egyéni vállalkozóknál
kedvező változások várhatók. (Kedvező! De rég írtuk le ezt a szót
adózási kontexusban!). 

A kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozók ugyanis mente-
sülnek július 1-jétől valamennyi járulékteher alól. Nem kell tehát
megfizetni sem a nyugdíjjárulékot, sem a havi fix 7.710 forintos
egészségügyi szolgáltatási járulékot. Egyedül a 15%-os személyi
jövedelemadó kötelezettség marad meg. 

Értelemszerűen a nyugdíj melletti katás vállalkozókra fentiek
nem vonatkoznak.

Békés egymás mellett élés
Tényleg örömteli, ahogy az emberek békésen felosztják a területet
egymás között. Állnak az autók egy parkolóhelyen elöl és szigorú-
an helyet hagynak maguk mögött a közértbe árut hozó járművek-
nek. 

Igaz, utóbbi csinos kis vasoszlopokkal és tetszetős műtárgyak-
kal jelzi, ez az ő területe, eddig parkoljatok, és ne tovább!

Elenyésző, lényegtelen (?) dolog, hogy mindez egy taxiállomá-
son történik, Budán, a Tölgyfa utcai droszton. A lényeg, mindenki
érezze jól magát, mindenki biztonságosan parkolhasson. 

A taxisok meg menjenek dolgozni, ne akarjanak parkolgatni a
taxiállomásukon… Tasnádi Áron
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Békés egy más mellett élés egy kis kiszorítósdival

BTI-hírek
Az adóbevallások határidejében  a tavalyi állapothoz képest
nem történt változás. E szerint a katás egyéni vállalkozók
bevallási határideje február 25-e, az összes többi (áta-
lányadós, tételes) bevallást május 20-ig kell megejteni.
Szintén május 20-a a magánszemélyek bevallási határideje
is, amelyet most már nagy részben maga az adóhatóság el-
készít, de azért célszerű ellenőrizni.

* * *
A pénztárgép bevezetése óta teljesen felesleges éves ta-
xaméter memória kiolvasás kötelezettségét lapzártánkig
még nem törölték el – amennyiben nem történik változás, és
azt is el kell készíteni, a március 2-i határidőhöz kell alkal-
mazkodnunk (február 29. lenne, de az szombatra esik).

* * *
A BTI iroda 2020. február 27-28-án zárva tart (ez már a

kata bevallási határidő utáni időpont).
További várható zárva tartások az évben (szabadság miatt): 

Július 16–31.
Augusztus 14–19.

A kis Danika a nagymamájánál nyaral, és kint játszik az
udvaron a szomszéd gyerekekkel. Egyszer csak beszalad
a szobába:

– Nagymama, hogy hívják azt, amikor két ember egy
szobában alszik és az egyik felül van, a másik pedig alul? 

A nagyi zavarba jön, elõször nem is tudja, mit feleljen. Né-
mi töprengés után úgy dönt, hogy õszintén válaszol:

– Hát, kicsim azt úgy hívják, hogy szexuális aktus.
– Köszi, nagyi! – mondja a gyerek és fut vissza a többi-

ekhez.
Kis idõ múlva ismét bejön:
– Nagyi, te engem becsaptál! Azt úgy hívják, hogy eme-

letes ágy! Ja, és Pistike anyukája üzeni, hogy beszélni sze-
retne veled!
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• Talán kezdjük a neveddel.
Honnan ez a görög név?
• A magyar állam által 1948-
ban befogadott görög szülők
gyermekeként, 1957-ben szü-
lettem Budapesten. Innen a
nevem. Kollégák, ismerősök,
barátok velem kapcsolatban
az egyszerűbben kezelhető
„Jorgi” nevet használják, ami
érthető. Én itt tanultam és vál-
tozatos életpályát jártam be.
Először az Akkumulátor Gyár-
ban voltam technológus, majd
a Gelka Szerviz következett, a
Mester utcában. Ezt követően
a Merkúrnál, a csepeli Szabad-
kikötőben dolgoztam. 1981-
ben Főtaxinál helyezkedtem el,
a Reisler Ferin keresztül. Az-
óta itt vagyok.
• A Merkúr egy aranybánya
volt akkoriban. Ezt hagytad ott
a taxiért?
• Igen, de nem minden a
pénz. Az aranybánya tényleg
igaz volt, azzal érthetően nem
is volt semmi gondom. Ám be-
következett egy olyan ese-
mény, ami arra késztetett,
hogy váltsak.  Az történt, hogy
a Zsigulikra (Ladákra) vonat-
kozó 1981-es áremelésről én
előzetesen értesültem. Miután
nekem volt akkoriban egy jóval
korábban befizetett 1500-
ösöm, és megtudtam, hogy a
következő hétfőtől felmegy
ezek ára, odamentem a felet-
tesemhez, és kértem, segít-
sen. Ugyanis előttem már
csak tucatnyi autó volt a sor-
ban, így szerettem volna még
az emelés előtt hozzájutni az
autómhoz. Nem segített. Az-
tán hétfőn megemelték az ára-
kat, és szerdán otthon várt az
értesítés, átvehetem a már
megemelt áru autómat. Mind-
össze három napról volt szó!
28 ezerrel mentek fel az árak,
ami akkoriban nagyon komoly
pénz volt. Szóval meghara-
gudtam, fölálltam, kész. Akkor
a Reisler Ferivel telefonon

megbeszéltem, hogy jövök ta-
xizni. Ő pedig erre azt mond-
ta, gyere. A Ciprus utcában
kezdtem, a tanuló csoportban.
Végigjártam, amit a tanuló
csoportosoknak abban az idő-
ben előírtak. Majd miután on-
nan kikerültem, dolgoztam be-
csületesen, és egy idő után ki-
neveztek csoportvezetővé. Az
egységvezetőm a Mayer Feri
bácsi volt. Kaptam egy
„dilis” csoportot. Ebből
a 31 emberből csinál-
tam meg az egység leg-
jobb csoportját termelé-
sileg és emberileg. Na-
gyon sok idézőjelben
vett „rossz” embert
kaptam, és belőlük is
normális embert farag-
tam.  Van, aki a mai na-
pig rendszeresen fel-
hív, és jó szívvel emlék-
szik arra az időre. 
• A csoporton belül
mekkora arányban vol-
tak a tanulók? 
• Az én csoportomban
általában 2-3 fő volt a
tanuló. Ahogy cserélődtek,
kaptam az újabb kezdőket. 
• Ők átlagosan mennyi időt
töltöttek a tanuló csoportban?
Mennyi idő alatt jöttek bele a
taxizásba?
• Többnyire egy hónap alatt
megismerték az elvárásokat, a
szokásokat, és a taxizás alapja-
it. A felvételkor már eleve le
kellett vizsgázni helyismeret-
ből, amit akkor még nagyon
komolyan vettek, tehát volt mi-
re alapozni.  Abban az időben
még félévente kötelezően vizs-
gáztunk a KRESZ-ből, amit
egy mindenre kiterjedő, ala-
pos oktatás előzött meg. Mi
pedig segítettük a kezdő kollé-
gát.  A termelést is figyeltük,
és ha kellett, számon is kértük.
Ha ez nem volt megfelelő, elő-
ször elbeszélgettünk vele.
Amennyiben ez nem hatott,
berendeltük az autót, és benti

váltást írtunk elő. Vagyis mű-
szak végén a taxit be kellett
hoznia a garázsba, nem vihette
azt haza. Ez komoly szankció
volt, mert nem volt mindegy,
hogy a ház előtt ült be valaki a
váltója által ott letett autóba,
vagy be kellett menni azért a
garázsba, majd műszak végén
a telephelyről haza. Volt tiszta-
ság-probléma is, nem egy,
nem kettő. Erre is figyeltünk.
Eljutottunk odáig, hogy a cso-
port az egység legjobbja lett.
Ez előnyös volt, mert az évente
érkező új autókból mi egy ki-
csit többet igényelhettünk. Ez
akkoriban nagyon nagy szó
volt. Az én csoportom évente

átlagosan 3-4 autót kapott. Az
egység vezetőjével, Mayer Feri
bácsival döntöttük el, ki kap-
hatja ezeket. Elővettük a ter-
melési adatsorokat, és néztük,
ki az, aki javult, mennyit javult,
ki az, aki nem. Kinek kell egy
kis nevelő szándék? Szóval ez
a folyamat így zajlott. 
• Aki balesetet okozott, arra
mi várt?
• Itt különbséget kellett tenni
az idegen- és a saját hibás bal-
eset között. A saját hibásat
szankcionáltuk. Általában egy
hétre betettük az illetőt garázs-
szolgálatba. Ott meg ugye
nem lehetett semmit sem ke-
resni, tehát valódi büntetés
volt. 
• A taxik hosszú ideig „futó-
zott” gumikon szaladtak, még-
sem okozott problémát a ha-
vas hegyvidéki megrendelés.

Ez ma inkább jelent fennaka-
dást a megrendelők kiszolgá-
lásában, pedig már külön téli
gumit is előírnak.
• Abban az időben az új (nem
radiál, csak diagonál) gumi va-
lóban nagyon nagy szó volt. A
többség futózott gumival járt,
de mi minden fuvart tudtunk
azokkal a gumikkal is teljesíte-
ni. Pedig a Ladák e mellett hát-
sókerék-hajtásúak voltak. Talán
azok a futózott gumik jobban
alkalmazkodtak a télhez is. Téli
gumi sokáig nem is létezett.
Volt aki, télen, havas útviszo-
nyok között egy 50 kg-os ce-
mentes zsákot tett a csomag-
tartóba, hogy az autója jobban

tapadjon…

• Amikor a váltás a Főtaxinál
bekövetkezett, és többek kö-
zött a csoportok is megszűn-
tek, mi következett? Mikor let-
tél „maszek”?
• ’89-ben váltottam és lettem
magántaxis. Amikor ’82-ben
jött a maszek világ, engem ak-
kor még nem vitt rá a lélek,
hogy váltsak. Így utólag már lá-
tom, kár volt ennyit várni, mert
az elején ezzel nagyon jól lehe-
tett keresni. Jó ideig még taxi-
óra sem kellett, mindössze a
kilométer-óra adatai képezték
az elszámolás alapját. Így az-
tán óriási különbség volt a ke-
resetekben. ’89-ben döntöt-
tem, én is maszek lettem. 
• A díjadat a taxisok szavazták
meg. Öt jelölt közül választot-
tak ki. Jól tudom?
• Igen, és erre nagyon büszke
vagyok. 5 taxis jelölt volt, és a

Szavazás döntött az év taxisáról

Georgopulosz Jorgosz
Ahogy arról e lap hasábjain is beszámoltunk, a Főtaxi tavaly de-
cember 17-én adta át először a Dudás Zoltán – Az év taxiso-
főrje-díjat. A taxis kollégák szavazatai alapján 2019-ben Geor-
gopulosz Jorgosz lett a díjazott. Természetesen, mint ahogy ezt
a Haltenberger Samu-díjasokkal is tesszük a kezdetek óta, bemu-
tatjuk olvasóinknak a kitüntetett kollégát. 
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Honnan ez a görög név?
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kollégák közel 50%-a rám sza-
vazott.  Ez volt a legjobb érzés,
a komoly elismerés a kollégák
részéről. Nekem többet ért
mindennél. 
• Tényleg népszerű vagy a ta-
xisok között…
• Hát, mindenki tudja ki a
Jorgi. Kétségtelen, én most is
segítek a kollégáknak bármi-
lyen kérdésben, ha tudok. Min-
dig is ilyen voltam, ahol tudtam
segítettem. Soha nem tettem
keresztbe senkinek. Például
ezerszer kértek fel, még a Du-
dás Zoli is, hogy

legyek ellenőr. De neki is
mondtam, én a szemtől szem-
be véleményt szeretem, és leg-
főképpen, hogy azt nem adom
tovább. Mindig azt az elvet val-
lottam, hogy szemtől szembe
kell elmondani a jót, rosszat,
bút, bánatot, többet érek vele,
mint hogy nekiálljak hivatalo-
san fegyelmezni. 
• Ha rajtad múlna, mi az, amin
változtatnál a taxizásban?
• Ez egy fogós kérdés. Nekem
személy szerint nincs bajom az
egész rendszerrel.  Amin vál-
toztatnék, az, hogy nagyobb
hangsúlyt helyeznék a kollé-
gák kiválasztására.
• Kollégákról beszélsz, pedig
sokak szerint a kollegialitás
már csak nyomokban van jelen
a taxizásban. Korábban a taxis
lemondott az elsőbbségéről,
ha taxis jött az alárendelt útról,
vagy ha nem indult az autó,
azonnal mentek segíteni. Ezek

a dolgok egyre inkább legen-
dává lettek az idők során.  
• Valóban sokkal kevesebb a
kollegialitás, mint néhány évti-
zede. Ma már nem érdemes
azt várni, hogy a taxis a taxis
számára lemond az elsőbbsé-
géről, mert abból ütközés lesz.
Ami az indítást illeti, ezt viszont
nehéz negatívumként felfogni,
mert a mai, korszerű autókkal
nem is szabad indítani. Nekem
például egy új Toyota Camry-m
van. Ezzel nem lehet másik au-
tót indítani, mert tönkre mehet-
nek az akkumulátorok, a kom-
puter. A leírás szerint is szigo-
rúan tilos a másik autó „biká-
zása”. Ami a többit illeti, én
például mindenben segítek
annak, aki hozzám fordul, de
más idősebb kollégánál is ez
a tapasztalat. Ugyanakkor a
fiatalabb generációk már va-
lóban ettől eltérő szemlélet-
tel rendelkeznek. Az a fajta
összetartás, ami korábban
jellemző volt erre a szakmá-
ra, már csak mutatóban van
jelen. 

Csak egy példa: a régi vi-
lágban világító szabadjel-
zővel nem előzte egyik taxi
a másikat. Ez a belső sza-
bályzat szerint is tilos volt,
de betartották a maszek
taxisok is. Például ezért
vezették be a Főtaxinál a
„Garázsmenet” táblát,
mert a szabadjezőt nem
lehetett lekap-

csolni. Az, ha a taxi-
óra nem volt bekap-
csolva, világított. Aki
végzett, ment haza,
vagy a garázsba, az
feltette a szabadjel-
zőre ezt a táblát,
hogy a többiek lás-
sák, nem előz vilá-
gító szabadjelzővel,
csak végzett és pi-
henni megy. Ma eb-
ből nem csinálnak
gondot a kollégák.
Engem is megelőz-
nek, és aztán, ha le-
intik őket, fel is ve-
szik az utast. Tehát
a klaszszikus kolle-
gialitás elmúlt,
nincs többé. 
• A jövő talán egy
kicsit gépiesebb vi-
lágba visz. A taxisok
fejében lévő szaktu-
dás, az évtizedek

alatt összeszedett városisme-
ret szükségtelenné vált.  Talán
nem sértő az a megállapítás,
hogy e tekintetben a taxisok el-
butulnak. 
• A tablet-rendszer a tudásun-
kat vette el. Valóban, ma-
gamon is tapasztalom, elbutít
a navi. Régen jóval több kis ut-
ca volt a fejemben, mint most.
Felejtek, mert nincs a meg-
szerzett tudásomra szükség.
Viszont megváltozott a taxizás
mivoltja is. Mert a taxit az em-
berek zöme ma már csak szín-
házba járásra, vagy egyéb szó-
rakozásba menet, jövet hasz-
nálja, esetleg ha a pályaudvar,
vagy a reptér a cél. A céges
megrendelők adják többnyire
az egyéb úticélokat. Tehát az,
ami régen volt, hogy ha nem
jött a busz, vagy esett az eső,
leintették a taxit, és azzal men-
tek munkába, haza, vagy a gye-
rekekért, ma már sajnos csak
nagyon ritkán fordul elő. Ami-
kor annak idején a November
7. téren a droszton nagyon so-
kan álltak, én kifordultam a kör-
útra, és még a Wesselényi ut-
ca előtt általában valaki le is in-
tett.  
• Úgy hírlik, tisztaság-mániás
vagy…
• Ebben sok igazság van.
Még a régi, főtaxis világban, a
Ciprusban, az enyém volt az
egyik legtisztább autó. Én min-
den nap úgy kezdtem a mun-
kát, hogy bementem a garázs-

ba, lemosattam, és úgy indul-
tam taxizni. Annak idején az el-
sők között kaptam üléshuzatot
is, ami mindig patyolat-tiszta
volt. Ezt be lehetett adni mo-
sásra, ki lehetett cserélni tisz-
tára, de a kollégák nem na-
gyon éltek ezzel a lehetőség-
gel. Sok autóban tragikusan
nézett ki az üléshuzat. Nálam
nem, én amint koszolódott,
cseréltem.
• Most egy vadonat új Toyota
Camry-d van. De ahogy emlí-
tetted, két év múlva nyugdíjba
akarsz menni. Megérte két év-
re egy ilyen felsőkategóriás
autót venni?
• Nekem valószínűleg ez lesz
életem utolsó autója. Mire
nyugdíjba megyek, a jelenlegi
futásteljesítményt figyelembe
véve, lesz benne mondjuk 100-
120 ezer kilométer. Attól fogva
minket a feleségemmel kiszol-
gál majd. Ez a Camry egy drá-
ga, benzines, hibrid autó. Aki
ép ésszel gondolkodik, való-
ban nem vesz ilyen autót taxi-
nak. Ám nekem a mai napig is
az az elsődleges szempontom,
hogy az utast ki kell szolgálni.
Én így dolgozom most is. Adok
a saját öltözetemre és az au-
tómra is. A szokásaimat az
utolsó évekre sem szándéko-
zom megváltoztatni, ezt szol-
gálja az új autóm is.
• Köszönöm a beszélgetést,
és gratulálok a díjadhoz!

-kó-

Elmulasztott határidők
Február 25-ig esedékes a katás adóbevallás az egyéni vállalkozóknak. A más
adózási formát választóknak tavalytól új határidőhöz, május 20-hoz kell alkalmaz-
kodniuk. Minden évben felmerül a kérdés, hogy mi a teendő, ha a vállalkozó ké-
sik bizonyos bevallásokkal, továbbá mik a lehetséges következmények. 

Ha lekéstük a határidőt: mihamarabb pótolni kell a szóbanforgó bevallást.
Jobb, ha mulasztásunkat saját elhatározásból korrigáljuk, minha az adóhatóság
hívná fel erre a figyelmünket. A bevallási nyomtatványon ilyenkor semmi külön je-
lölést nem kell tenni, tehát sem a javítás, sem az önellenőrzés rovatot ne töltsük
ki. Amennyiben a bevallás nyomán fizetendő adó keletkezik, azt lehetőség sze-
rint azonnal rendezzük. Fontos, hogy függetlenül a késett bevallás dátumától, a
fizetendő adókat a bevallás eredeti határideje szerint – ill. az abban jelzett adó-
előleg fizetési határidők szerint – fogja előírni az adóhatóság, a késedelmi ka-
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Optimalizált vállalkozói környezet, fiatalítás, digitalizáció

Feladatok az Ipari Tagozat előtt
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az elmúlt időszakban
nagy hangsúlyt fektetett a fővárosi vállalkozások működését ne-
hezítő körülmények felkutatására és a megoldási lehetőségekre.
A BKIK Ipari Tagozata többek között a közlekedést, és ezen belül
a taxizást érintő kérdéskörökben egyeztetéseket, konferenciákat,
megbeszéléseket szervezett. A tavaly második alkalommal meg-
rendezett Taxi Expo pedig nem csak a taxisokat, a hatóságokat,
hanem már a fiatal középiskolásokat, és az egyete-
mistákat is vonzotta. Ők, annak elle-
nére, hogy eredetileg a párhuzamo-
san zajló digitális rendezvényre ér-
keztek, tömegesen látogattak át az
új autókat, taxikat és egyéb érdekes-
ségeket kínáló Taxi Expóra. 

A tagozat munkája során nagy
hangsúlyt fektet a vállalkozási felté-
telek kiegyenlítésére is. Hiszen más
problémákkal szembesül egy belvá-
rosi vállalkozás, mint egy soroksári,
vagy hegyvidéki. Ez nem a taxisokat
érintő problémakör, mert ők a Fővá-
rossal állnak szerződéses viszony-
ban. A felmerülő gondok begyűjtése,
megtárgyalása és azok orvoslására
vonatkozó elképzelések kialakítása el-
sősorban a kamarai osztályokra hárul.
Ám a tagozat ebben is segítséget
nyújt, és az összegyűjtött javaslatokat
továbbítja az illetékesek felé. 

A BKIK az önkormányzatokkal közösen igyekszik fejleszteni a
vállalkozói környezetet is. Például felújított irodákat ad bérbe, és
elindította a Bevásárló- és tematikus utcák programját. Ez a helyi
kereskedelmi környezet fejlesztése mellett, az induló vállalkozá-
soknak nyújt információt a kiszemelt területeken működő vállal-
kozásokról, a lakosság méretéről és a vásárlóerőről. 

A BKIK által tavaly készíttetett felmérésből kiderül, hogy azok-
nál a 15 fő alatti vállalkozásoknál, amelyek már legalább 10 éve
a piacon vannak, sok esetben még nem váltak napi rutinná a di-
gitális technológiák. A digitális felkészültség és az online jelen-
lét azonban ma már nem választás kérdése – mondta Zsabka
Zsolt, a BKIK Ipari Tagozatának elnöke. – Indítottunk egy kuta-
tást a munkavállalók generációváltásáról is. E szerint 2023 kör-
nyékén már a munkavállalók 70 százalékát teszi majd ki az Y és
a Z generáció, akik már értik és megkövetelik a digitális világot,
nem kell őket ilyen irányba képezni. Ugyanakkor a cégeknek fel
kell készülniük arra, hogy biztosítsák a szükséges forrásokat és
feltételeket számukra – emelte ki az Ipari Tagozat elnöke. Hoz-
zátette: – Sok esetben már ma is látens munkaerőhiányról be-
szélhetünk, vagyis részben azért nem találnak dolgozót az öt-tíz
fős vállalkozások, mert nincsenek felkészülve a fiatalok fogadá-
sára.

A fiatal szakemberek felkutatását, felkarolását, elhelyezkedé-
sét és beilleszkedését a vállalkozói környezetbe segíti többek

között a 2019-ben elindított Kandó Klub is. A Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara és a Corvinus Egyetem együttműködése
azonban ennél régebbre nyúlik vissza. A Kandó Klub közvetlen
előzményének tekinthető a 2018 végén elindult közös kutatás,
melyben 12 corvinusos hallgató a Kamara megbízásából kutatta
a fővárosi szakképzést, a szakképzést szervező centrumok és a
foglalkoztatók technológiai jövőképére fókuszálva. 2019 első fél-

évben a közös kutatás mellett Nagy Elek,
a BKIK elnöke és Zsabka Zsolt, a BKIK
Ipari Tagozat elnöke is a Corvinuson mu-
tatta be a Kamara működését az egyetemi
hallgatók szélesebb körének. A félév vé-
gén a kamara és az egyetem részéről is
megfogalmazódott az igény az együttmű-
ködés folytatására. Így 2019 októberé-
ben ünnepélyes – szakmai programmal
egybekötött – alakuló ülésen elindult a
Kandó Klub, melynek keretében két ki-
emelt cél volt. Egyrészt, rendezvényekkel
ismertté tenni a Corvinus és az Óbudai
Egyetem hallgatói körében a Kandó Klu-
bot, másrészt a rendezvények tanulsága-
inak beépítése a közös kutatási progra-
mokba. 

Az első rendezvényt 2019 október el-
ső napján Nagy Elek, a BKIK elnöke
nyitotta meg. Zsabka Zsolt a Kandó

Klub elnöke bemutatta az alakulóban lévő
Klub felkért elnökségi tagjait. Ezt kerekasztal-beszélgetés követ-
te a budapesti felsőfokú műszaki képzés és a budapesti ipar
kapcsolatának perspektíváiról.

November végén, a második rendezvényen, a 4. ipari forrada-
lom tekintetében a fővárosi szakképzésről és a felsőoktatás fel-
adatairól szóltak az előadások, majd a beszélgetés. Az Óbudai
Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói 8-10-fős
asztaltársaságokat alkotva beszélgettek. A résztvevők megosz-
tották egymással tapasztalataikat az oktatásból kikerülő friss dip-
lomásokkal és szakképzetekkel szemben támasztott elvárások-
ról, a friss munkaerő beilleszkedésével kapcsolatos kihívásokról. 

2019. december első napjaiban „A budapesti egyetemek
innovációs hatása” címmel Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának elnöke, a Kandó Klub vendége tartott elő-
adást. A témát felkonferálta és az eseményt megnyitotta Zsabka
Zsolt, a Kandó Klub elnöke. A beszélgetésen moderátorként
Trautmann László, a BCE egyetemi docense is részt vett.  

A félév során a Kandó Klub vezetése arra törekedett, hogy a
Corvinus Egyetem közgazdász hallgatói és az Óbudai Egyetem
KVK mérnök hallgatói közösen dolgozzanak, gondolkodjanak a
Kamara tisztségviselőivel. A három intézmény együttműködésé-
nek elmélyítése mellett további bővítésről is megbeszéléseket
kezdeményeztek a Károli Gáspár Egyetemmel, valamint a Páz-
mány Péter Egyetemmel is. Van tehát feladat bőven a következő
időszakra is. 

Zsabka Zsolt és Nánásy Csaba
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Természetesen nincs egyedül Tokár Péter László, a Taxi 4 taxi-
sa, aki 50 (!) éve vezet balesetmentesen. Ám azt is könnyű be-
látni, nincsenek túl sokan, akik hivatásos gépkocsivezetőként fél
évszázadot vezettek anélkül, hogy balesetet okoztak volna. A 50
évről, és az előzményekről beszélt taxis kollégánk:

„1949-ben születtem Pécelen, abban a házban, ahol ma is
élek. 1968-ban, a  kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettsé-
giztem, utána Budapesten szereztem híradástechnikai műsze-
rész szakképzettséget. Már dolgoztam a szakmában, amikor
megszereztem a jogosítványomat egy MHSZ tanfolyamon, még
1970-ben. 

Tetszett a vezetés, ezért elmentem főállásban gépkocsiveze-
tőnek a Vízügyi Tervező Vállalathoz, és jártam az országot. 

1971-ben bevonultam katonának, többek között egy vezérőr-
nagynak voltam a személyi sofőre. 1975-ben megnősültem, és
amikor gyer-

mekünk született, úgy döntöttem, nem já-
rom tovább az országot, 1976-ban a FŐTAXI Kertész utcai ga-
rázsában lettem taxis. Utána átkerültem a Ciprus utcai garázs-

ba, éjszaka taxiztam. 1980-ban
szakszervezeti bizalmi lettem, akkor átmentem nappalosnak. 

1982-ben Kiváló Dolgozó lettem, majd megkaptam a
„250.000 kilométer balesetmentesen” plakettet, majd vezettem
tovább balesetmentesen, így átadták nekem az „500.000 kilo-
méter balesetmentesen” plakettet is. Ez az elismerés aztán saj-
nos megszűnt, pedig akik megkapták, büszkék voltak rá. Volt,
aki még a szolgálati autójára is kitette.  

Jelenleg 3,6 millió balesetmentes kilométernél járok. 1986
óta vagyok egyéni vállalkozó, 2011-ben lettem a Taxi4 csapatá-
nak tagja.

Köszönjük a beszámolót, további balesetmentes éveket kívá-
nunk! Juhász Péter

10

50 (!) év, balesetmentesen

Szokásos balesetveszélyes jelenség, speciális helyszín. Ismerős az
a vezetési stílus, amikor a járművezető sárgajelzésnél a gázra lép,
habár meg tudna állni. Pedig egyértelműek a közlekedés szabályai.
A sárga jelzés is tilos, meg kell állni a kereszteződés előtt, kivéve,
ha ezt már nem lehet biztonságosan megtenni. Sok országban, így
Ausztriában is úgy szüntették meg ezt a balesetveszélyes helyzetet,
hogy a forgalomirányító jelzőlámpa zöld jelzése elkezd villogni, mie-
lőtt sárgára váltana. 

Még rosszabb a helyzet, amikor már nem „csak” sárga a lám-
pa, hanem pirosra vált, ám a járművezető még át akar csúszni a ke-
reszteződésben a keresztező forgalom előtt. Az „ügyes” járműveze-

tő „benéz” a kereszteződésbe, és ha látja, még
állnak a járművek szabad jelzésre várva, akkor gázt ad. Ugyanis a
„kiürítési idő” miatt csak akkor indulhatnak el a járművek, ha már
nincs jármű a kereszteződésben.

Csakhogy ez a kereszteződés speciális helyszín. A járművek álló
helyzetből indulnak a szabad jelzésre, de a villamos lendületből ér-
kezik, zöld-hullámban. Ha a szabálytalankodó járművezető csak a
járműveket figyeli, és a villamost kihagyja a számításból, akkor bal-
eset is lehet a manőverből, méghozzá komoly, mert a „vasaló” ne-
héz, és lassan áll meg.

Juhász Péter

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 34. rész:
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A vasaló lendületesen érkezik a kereszteződésbe

A látvány szomorú, lehangoló, de elkerülhető lenne

Tokár Péter László
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50 (!) év, balesetmentesen

Szokásos balesetveszélyes jelenség, speciális helyszín. Ismerős az
a vezetési stílus, amikor a járművezető sárgajelzésnél a gázra lép,
habár meg tudna állni. Pedig egyértelműek a közlekedés szabályai.
A sárga jelzés is tilos, meg kell állni a kereszteződés előtt, kivéve,
ha ezt már nem lehet biztonságosan megtenni. Sok országban, így
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hogy a forgalomirányító jelzőlámpa zöld jelzése elkezd villogni, mie-
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Budapest balesetveszélyes kereszteződései 34. rész:
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A vasaló lendületesen érkezik a kereszteződésbe

A látvány szomorú, lehangoló, de elkerülhető lenne

Tokár Péter László
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A korábbi TAXI EXPO rendezvényen ígéretet kaptunk arra, hogy lesz egy OKOSTELEFON-applikáció, ahol a turisták, a külföldiek láthat-
ják majd, hol vannak taxiállomások Budapesten.

A taxiállomások térképi megjelenítése egy napirenden lévő fejlesztés társaságunknál, amelyre a javaslatot megtettük, és várjuk a
megvalósítását. 

Agócs István Halász Gyula
igazgató taxiközlekedési osztályvezető 

BUDAPEST KÖZÚT
Közlekedési Igazgatóság

13

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

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút
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Tizennégy éve, 2006-ban kez-
dődött az elektronikus ügyinté-
zés kiépítése a vállalkozók és
az adóhatóság között. Eleinte
csak az adó- és járulékbevallá-
sokat kellett ügyfélkapun ke-
resztül továbbítani, később már
a különböző kérelmeket is. 

Az elektronikus ügyintézés-
hez idővel csatlakoztak az ön-
kormányzati adóhatóságok is.
Először Budapest, és a na-
gyobb települések, mára vi-
szont már  mindegyik. Szeren-
csére az eddigi zűrzavaros
helyzet (ahány önkormányzat,
annyiféle nyomtatvány) mára le-
tisztult, egységes felületen le-
het kommunikálni az önkor-
mányzatokkal. Vállalkozóként

ma már semmiféle bevallást,
kérelmet nem fogadnak be pa-
pír alapon (egy-két igen ritka ki-
vétellel).

Az elektronikus ügyintézés-
hez százával vannak a konkrét
ügyhöz megfelelő nyomtatvá-
nyok, mégis előfordul, hogy
ezek között nem találunk megfe-
lelőt. Ebben az esetben a bead-
ványt a saját szavainkkal megfo-
galmazva az ún. e-papír felüle-
ten kell eljuttatni a megfelelő ha-
tósághoz (epapir.gov.hu). Ennek
a menürendszerében is elég
szépen el lehet tévedni!

De nem csak a vállalkozó kö-
teles az elektronikus ügyinté-
zésre, hanem a hatóságok is.
Ezért aztán az értesítések, fel-

hívások, tájékoztatók nem pos-
tai úton, hanem az ügyfélkapu-
ra, sőt ma már az ettől elkülö-
nült értesítési tárhelyre érkez-
nek, amelyről minden esetben
egy jelzés érkezik az ügyfél ál-
tal megadott email címre. Sok-
szor előfordul azonban, hogy
az ezelőtt 10-12 évvel meg-
adott emailcím már nem aktív.
A vállalkozó időközben új
emailcímet kreált magának,
azonban ezt az ügyfélkapun és
az értesítési tárhelyen nem ve-
zette át. Amikor meg aztán in-
kasszó érkezik, felháborodik,
hogy nem figyelmeztették elő-
re. Pedig dehogynem, csak a
már érvénytelen emailcímre
kapta az üzenetet.

Akinek az emailcíme már
nem aktív, továbbá  nem néze-
geti havonta a tárhelyét (miért
is tenné?),  az azzal a problé-
mával szembesülhet, hogy a
neki szóló értesítéseket egyál-
talán nem kapja meg. A tárhely-
ről ugyanis harminc nap eltelté-
vel törlődnek ezek a dokumen-
tumok. Igaz, hogy ez alatt a har-
minc nap alatt háromszor is fel-
hívják erre a figyelmet, de ha az
email cím nem aktív, akkor tök-
mindegy hányszor írnak arra. 

Térjünk át a gyakorlati tenni-
valókra: Először is tartsuk kar-
ban ügyfélkapunkat és tárhe-
lyünket. Szükség esetén változ-
tassunk jelszót, mert az két-
évenként lejár (elfogadja a
program, ha a régit írjuk újra).
Ezzel párhuzamosan ellenőriz-
zük, hogy az aktuális email cí-
münk szerepel-e a törzsadatok
között. Mégpedig külön-külön
mind a tárhely, mind az ügyfél-
kapu tekintetében, mert ezek
nem átjárhatók. 

Az ügyfélkapunál a módosítás
aránylag egyszerű. A személyes
ügyfékapunkba való belépés
után a bal oldali menüben meg-
találjuk a saját adatok menüpon-
tot. Erre rákattintva újra be kell
írni felhasználónevünket és jel-
szavunkat a Központi Azonosítá-
si Ügynök (KAÜ) felületen. Itt a
„regisztrációs adatok” fülre kat-
tintva láthatjuk az általunk meg-
adott emailcímet. Ha szüksé-
ges, írjuk át az újra, majd erősít-
sük meg a következő sorban, és
mentsünk a „regisztrációs ada-
tok módosítása” gombbal. 

Az értesítési tárhelyre való
belépés (tarhely.gov.hu) szin-
tén a KAÜ felületen történik fel-
használónevünk és jelszavunk
megadásával.  Ezt követően a
jobb felső részen a beállítások
gombra kattintsunk. A megjele-
nő felületen válasszuk ki az „ér-
tesítési tárhely” linket, és már
láthatjuk is a tárhelyre meg-
adott emailcímünket. Ha módo-
sítani akarunk, akkor a jobb ol-
dali „szerkesztés” ikonra kat-
tintsunk, és máris módosíthat-
juk az emailcímünket, majd a
mentés gomb megnyomása
után lépjünk ki.

Ha eljutottál idáig, gratulá-
lok, számítógépes zseni vagy!
Főleg ha mindezt az okostele-
fonodon is meg tudtad csinálni.
Minden más esetben kérd
könyvelőd segítségét.

Mint a közelmúltban több
esetben is kiderült, az értesíté-
sek figyelmen kívül hagyása
elég nagy problémát okozhat.
Például figyelmeztetnek arra,
hogy adóhátralékod van. Aztán
mégegyszer. És mégegyszer.
Nem reagálsz, viszon egyszer
csak azt veszed észre, hogy in-
kasszózták a bankszámládat.
Vagy mondjuk katás vagy. Tud-
valevő, hogy a december 31-i
fordulónappal nem lehet száz-
ezer forint feletti tartozásod,
mert akkor kirúgnak a katából.
Az adóhatóság küld egy üzene-
tet december elején, hogy fi-
gyelj oda. Nem figyelsz. Január-
ban kapsz egy határozatot,
hogy megszűnt a kata jogosult-
ságod. A hatóság azonban van
olyan jó fej, hogy még mindig
ad neked 15 napot a tartozás
rendezésére. Ha fizetsz, ma-
radhatsz katás. Na de mi van
akkor, ha csupán feledékeny-
ségről van szó? Fizetnél, de mi-
után nem figyeltél az üzenetek-
re, esetleg elbukod a katát. Az
meg nagyon rossz tud lenni…

Régebben mindig pánik fo-
gott el, ha tértivevényes levél
jött a NAV-tól. Csak rossz hír le-
het! Vajon mit követhettünk el?
Ma már néhány nagyon ritka ki-
vételtől eltekintve nem levelez-
nek postai úton. A tárhelyre ér-
kezik minden. Érvényes email-
cím nélkül azonban csak sötét-
ben tapogatódzunk…

-oli-

Egyéni vállalkozói igazolvány

Miért kell leadni?
A közelmúltban sok kolléga kapott elektronikus levelet a kor-
mányhivataltól arról, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány 2020.
január 1-jétől érvényét vesztette. Ebből aztán néhányan azt a kö-
vetkeztetést vonták le, hogy már nem is lehetnek egyéni vállalko-
zók. Természetesen ez nem így van, nem az egyéni vállalko-
zás lett érvénytelen, csak az igazolvány.

Immár ötödik éve hogy az egyéni vállalkozókat elektronikus
úton tartja nyilván a hatóság, ez idő óta nem adnak ki egyéni
vállalkozói igazolványt sem. Akinek az elmúlt évek során bármi-
lyen változás állt be vállalkozásában, már korábban leadta iga-
zolványát. A végleleges leadásnak most jött el a határideje. 

A vállalkozói igazolványokat alapesetben annál az önkormány-
zati okmányirodánál kell leadni, ahol azt annak idején kiváltották.
Lehetséges a postai úton való visszaküldés is.

Miután információink szerint nem minden kerület küldött sze-
mélyre szóló értesítést, az alábbiakban tájékoztatásul közöljük azt:

Tisztelt Egyéni Vállalkozó!
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi

CXV. Törvény 38/D. §-ának 2020 január 1-jén hatályba lépett
változása miatt az alábbiakról tájékoztatom:

Minden kiadott egyéni vállalkozói igazolvány a törvény erejé-
nél fogva 2020. január 1-jén érvénytelenné vált. Kérem, hogy a
birtokában lévő vállalkozói igazolványt 2020. február 29. napjá-
ig  ügyfélfogadási időben személyesen a járási (fővárosban a
kerületi) kormányhivatalban leadni, vagy postai úton megküldeni
szíveskedjen. 

Felhívom a figyemét, hogy amennyiben leadási kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, az egyéni vállalkozói igazolványának be-
vonásáról a 2009. évi CXV. Törvény 38/D. §-a alapján intézke-
dem.

Fentiekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a kiadott
számlákon – már évek óta – nem az egyéni vállalkozói engedély
számát (EV szám) kell feltüntetni, hanem a nyilvántartási számot.
Most, az igazolványok végleges megszűnésével ez még fonto-
sabbá vált.

A nyilvántartási szám megtalálható a
www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ címen az adózó törzsszá-
mának (adószám első 8 számjegye) beírása után.

Kapcsolat a hatóságokkal
Ma már kizárólag elektronikusan
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Ma már néhány nagyon ritka ki-
vételtől eltekintve nem levelez-
nek postai úton. A tárhelyre ér-
kezik minden. Érvényes email-
cím nélkül azonban csak sötét-
ben tapogatódzunk…

-oli-

Egyéni vállalkozói igazolvány

Miért kell leadni?
A közelmúltban sok kolléga kapott elektronikus levelet a kor-
mányhivataltól arról, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány 2020.
január 1-jétől érvényét vesztette. Ebből aztán néhányan azt a kö-
vetkeztetést vonták le, hogy már nem is lehetnek egyéni vállalko-
zók. Természetesen ez nem így van, nem az egyéni vállalko-
zás lett érvénytelen, csak az igazolvány.

Immár ötödik éve hogy az egyéni vállalkozókat elektronikus
úton tartja nyilván a hatóság, ez idő óta nem adnak ki egyéni
vállalkozói igazolványt sem. Akinek az elmúlt évek során bármi-
lyen változás állt be vállalkozásában, már korábban leadta iga-
zolványát. A végleleges leadásnak most jött el a határideje. 

A vállalkozói igazolványokat alapesetben annál az önkormány-
zati okmányirodánál kell leadni, ahol azt annak idején kiváltották.
Lehetséges a postai úton való visszaküldés is.

Miután információink szerint nem minden kerület küldött sze-
mélyre szóló értesítést, az alábbiakban tájékoztatásul közöljük azt:

Tisztelt Egyéni Vállalkozó!
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi

CXV. Törvény 38/D. §-ának 2020 január 1-jén hatályba lépett
változása miatt az alábbiakról tájékoztatom:

Minden kiadott egyéni vállalkozói igazolvány a törvény erejé-
nél fogva 2020. január 1-jén érvénytelenné vált. Kérem, hogy a
birtokában lévő vállalkozói igazolványt 2020. február 29. napjá-
ig  ügyfélfogadási időben személyesen a járási (fővárosban a
kerületi) kormányhivatalban leadni, vagy postai úton megküldeni
szíveskedjen. 

Felhívom a figyemét, hogy amennyiben leadási kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, az egyéni vállalkozói igazolványának be-
vonásáról a 2009. évi CXV. Törvény 38/D. §-a alapján intézke-
dem.

Fentiekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a kiadott
számlákon – már évek óta – nem az egyéni vállalkozói engedély
számát (EV szám) kell feltüntetni, hanem a nyilvántartási számot.
Most, az igazolványok végleges megszűnésével ez még fonto-
sabbá vált.

A nyilvántartási szám megtalálható a
www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ címen az adózó törzsszá-
mának (adószám első 8 számjegye) beírása után.

Kapcsolat a hatóságokkal
Ma már kizárólag elektronikusan
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A másodfokú tanács helybenhagyta
az első fokon eljáró büntetés-végre-
hajtási bíró döntését, miszerint az
1998-as siófoki taxisgyilkosság elkö-
vetője, példamutató magatartása el-
lenére sem bocsájtható feltételes
szabadságra.

A Szegedi Törvényszék három bíróból ál-
ló másodfokú tanácsának döntése alap-
ján nem bocsátható feltételes szabadság-
ra a nyereségvágyból, különös kegyetlen-
séggel elkövetett emberölés bűntette mi-
att életfogytig tartó fegyházbüntetéssel
sújtott S. Zoltán elítélt – tájékoztatta a nyil-
vánosságot a bíróság szóvivője. Juhászné
Prágai Erika közölte: a tanács érdemben
helybenhagyta az első fokon eljáró bünte-
tés-végrehajtási bíró döntését, aki megál-
lapította, hogy az elítélt a szabadságvesz-
tése végrehajtásának kezdetén igen sú-
lyosan megszegte a büntetés-végrehajtási
intézet rendjét, egy elítélt társát összever-
te, emiatt végrehajtandó szabadságvesz-
tésre ítélték. Bár magatartása ezt követő-
en pozitív irányba változott, különböző cí-
men 75 jutalmat érdemelt ki. Hosszabb
ideje konfliktusmentesen tölti büntetését,

és szabadulása esetére megszervezte a
munkába állását, valamint a lakhatását,
megélhetését is. Az elítélt azonban mind-
végig tagadta a bűncselekmény elköveté-
sét, a sértett hozzátartozói számára jóvá-
tételi törekvése nem volt, kártérítési ösz-
szeg megfizetését nem ajánlotta fel, ez
idáig erre kísérletet sem tett. A bíróság
ezért úgy ítélte meg, hogy a büntetés cél-
ja további szabadságelvonás nélkül nem
lenne elérhető. 

A másodfokú tanács indoklásában kifej-
tette: töretlen a bírói gyakorlat abban,
hogy a feltételes szabadságra bocsátás

nem jog, hanem lehetőség. A feltételes
szabadságra bocsátás az elítélt társada-
lomba való visszailleszkedését és így jövő-
beni normakövető magatartását elősegítő
jogintézmény. 

Alkalmazásánál ugyanakkor nem hagy-
ható figyelmen kívül, hogy valamennyi bün-
tetés egyik alapvető rendeltetése a társa-
dalom védelme. Ezért erre akkor kerülhet
sor, amennyiben az elítélt feltételes sza-
badságra bocsátásától várható – elsősor-
ban társadalmi – előnyök, meghaladják a
társadalom veszélyeztetettségéből szár-
mazó hátrányok mértékét. A büntetés-vég-
rehajtási törvény előírásainak megfelelően
a feltételes szabadságra bocsátás lehető-
ségét a későbbiekben ismételten meg kell
vizsgálni – olvasható a közleményben.

12.500 forintért gyilkoltak
A brutális gyilkosság 22 évvel ezelőtt történt Siófok belterületén. Két huszonéves
vádlott leintette a taxist, majd egy elhagyatott helyre vitette magát, ahol felismer-
hetetlenségig összerugdosták az áldozat fejét, és elvették 12.500 forintját. S. Zol-
tán végig tagadta a gyilkosságot, de a genetikai vizsgálat egyértelműen megálla-
pította, hogy ő volt az egyik elkövető. 

S. Zoltán 15, míg cinkostársa 14 év fegyházat kapott első fokon. A legfelsőbb
bíróság azonban súlyosított a minősítésen és a büntetésen is, és életfogytiglanra
ítélte S. Zoltánt nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés
miatt.

Fegyházban marad a siófoki taxisgyilkosság elkövetője

Feltételes szabadulás kizárva

Folyamatos feszültség a terminálon

Reptéri  t axisver és
A taxisok rendszeresen panaszkodnak arról, hogy 

a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren inzultusoknak, in-
dokolatlan zaklatásoknak vannak kitéve, hol az alvilági
eszközöktől sem visszarettenő fuvarozó maffiától, hol 
a biztonsági szolgálatoktól. Néhány konfliktus miatt 

már a rendőrség is folytat eljárást. A legutóbbi 
esetről azonban felvétel is készült. 

Nem nyugszanak a kedélyek a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőté-
ren. Hiába a kizárólagos szerződés a személyi fuvarozásra, időről
időre konfliktushelyzetek alakulnak ki a szállítók között is, de nem
ritka, hogy a biztonsági szolgálattal kerülnek szóváltásba a taxisok,
ami olykor tettlegességig is elfajul.

Legutóbb egy férfi lökdösött, majd meg-
ütött egy taxist a repülőtéren – ez derül ki
abból a videóból, amit január 14-én töltöttek
fel az egyik közösségi videómegosztó por-
táljára. Az eset még január másodikán, haj-
nali háromnegyed egy előtt történt.

A Budapest Airport Zrt.-hez is eljutott a
videófelvétel, amellyel kapcsolatban vállala-
tunk haladéktalanul vizsgálatot kezdemé-
nyezett. A Liszt Ferenc Nemzetközi repülő-
tér 2. Termináljának biztonsági őrzését egy
szerződött alvállalkozó végzi – közölte a saj-
tóosztály.

Leszögezik: a felvétel csak egy kis ré-
szét tükrözi a teljes eseménynek. Azt írták,
a biztonsági őr az esetet megelőzően ille-

gális üzletszerzésben akadályozta meg a taxisofőrt, amire a ta-
xis provokatív és durva verbális, valamint fizikai agresszióval re-
agált. Ezt követően történt a videón is látható incidens. Emlé-
keztettek, a repülőtér rendje és a hatályos jogszabályok ki-
mondják, hogy illegális üzleti tevékenység nem folytatható a re-
pülőtér területén.

A Budapest Airport zéró toleranciát tanúsít az erőszakkal
szemben, és felvette a kapcsolatot az alvállalkozóval, melynek
eredményeképp a biztonsági őr a továbbiakban nem áll szolgálat-
ba a repülőtér területén. Ugyanakkor az üzemeltető a hatóságok-
kal teljes mértékben együttműködve továbbra is mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy a Magyarországra érkező utasokat
kéretlen és illegális kereskedelmi ajánlatokkal megkörnyékező
személyeket távol tartsa a termináloktól – derül ki.

A rendőrség több eljárást is folytat a repülőtéren történtek ki-
vizsgálására, ám ezeknek – úgy tűnik – nincs visszatartó erejük,
mert a konfliktusok száma és intenzitása sem csökken. 

k.z.t.

– Szia! Na, hogy van a lányod?
– Nagyon jól, szuper állása van, egy nagy cégnél dolgozik közvetle-

nül a fõnöknek, és még a külföldi útjaira is gyakran elkíséri. Olyan jól
dolgozik, hogy állandóan kap ajándékokat, ékszereket, meg ilyesmi, és
céges kocsija is van.  És a tied?

– Az is kurva, csak én nem tudom ilyen szépen elmondani…

* * *
Tábla az alaszkai nemzeti park bejáratánál:
„A park területén veszélyes medvék és grizzlyk élnek. Minden látoga-

tónak kötelezõ kis csengettyûket magán hordoznia, hogy a medvéket
elijessze. Ezenkívül ajánlatos az állati ürülékeket figyelni, ez jelzi, hogy
jár-e grizzly a környéken. A grizzly ürülékét könnyû a többitõl megkü-
lönböztetni, mert kis csengettyûk vannak benne.”
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A gépjárművekbe szerelhető 
fedélzeti kamerák használatáról 

kontinensünkön egyetlen ország ho-
zott eddig jogszabályt: Ausztria. Itt
tízezer euró bírsággal számolhat a

használó, viszszaesőként ez akár 25
ezer is lehet. Keleten ajánlott, más-
hol nincs jogszabályi szabályozás.

Sokszor jól jöhet egy-egy álló vagy mozgó-
felvétel, ha kétes szituációba kerül az em-
ber, legyen akár gyalogos, akár gépjármű-
vel közlekedő. Ma már számos olyan kis-
méretű, felvétel készítésére alkalmas ka-
mera vásárolható, amelyet autónk bel-
terében elhelyezve, akár az utastér, akár a
forgalmi helyzet rögzíthető, típustól, minő-
ségtől és a memóriakártya befogadóké-
pességétől függően. Az sem meglepő,
hogy a jogi szabályozás késve követi a
technológiai újdonságok által létrejövő új
helyzeteket. Így van ez a fedélzeti kamerák
használatával is. Európában egyetlen ál-
lam hozott erre vonatkozóan egyértelmű
szabályokat: Ausztria. A sógorok nem
csak a kamera használatát, de a gépjár-
műben történő elhelyezését is tiltja. Akit e
tiltás ellenére rajta kapnak, az tízezer
eurós bírságra számíthat. Aki ebből sem
tanul, az a következő alkalommal már 25
ezer eurós összegű büntetést kap. Auszt-
rián átutazók figyeljenek, amennyiben
csupán tranzitként haladnak át az orszá-
gon, és a célterületen engedélyezett a ka-
mera használata, belépés előtt szereljék
le az eszközt és jó mélyen pakolják el a
csomagtartóban a táska, bőrönd aljába.
Az osztrák rendőröket ugyanis nem érdek-
li, hogy működött vagy sem a készülék!

Vegyük a másik végletet, a tőlünk kele-
tebbre elhelyezkedő országokat: Ukrajná-
ban, Oroszországban még ajánlják is a ka-
mera használatát, és nem csupán azért,
hogy a FB-ra vagy a videómegosztó por-
tálokra legyen mit feltölteni, de a bírósá-
gok előszeretettel fogadják el a felvétele-
ket egy konfliktusos helyzetben bizonyí-
tékként.

Nincs szabályozva e terület Dániában,
Franciaországban, Hollandiában, Máltán,
Nagy-Britanniában, Norvégiában, Olasz-
országban, Spanyolországban, Szerbiá-
ban, Romániában valamint Bosznia-Her-
cegovinában. Ezekben az országokban a
rendőrök nem foglalkoznak a kamerákkal.
A franciák és a norvégok annyit követel-
nek meg, hogy a vezetőt a kilátásban ne
zavarja a technikai eszköz.

Németországban, Belgiumban, Luxem-
burgban, Portugáliában, Svájcban, Svéd-
országban, Horvátországban nem ajánlott
a felszerelésük sem.

A német rendőr balesetnél lefoglalhatja
adatrögzítőt sőt, ha a kamera az általunk
elkövetett szabálysértést rögzítette (sza-
bálytalan előzés, gyorshajtás, záróvonalát-
lépés stb.), a felvételt ellenünk használhat-
ja fel bizonyítékként.

A horvátok és portugálok esetében már
azért is büntethetnek, ha a csomagtartó-
ban, dobozában lelnek a kamerára.

Hazánkban sem szabályozott a készü-
lék használata, de bírósági állásfoglalás
már született: nem fogadják el legális bi-
zonyítékként, de ha a felvétel rendelkezés-
re áll, úgy a bíró egyedileg döntheti el,

hogy figyelembe veszi-e a látottakat vagy
sem.

Ami még ettől is fontosabb, az adatvé-
delem! A felvételeket odahaza nézegethe-
tem, de elvileg 5 napon belül le kell töröl-
ni, ha nem tartalmaz jogsértést. Nem hoz-
ható nyilvánosságra, csak az érintettek
beleegyezésével. A felvételen látható sze-
mélyek arcát felismerhetetlenné kell ten-
ni, valamint a gépjárművek rendszámát,
egyedi azonosítóját is. Számos jogi ag-
gály merülhet föl egy-egy ilyen rögzített
anyag felhasználásakor. Ezekre érdemes
odafigyelni.                                    cash

Júliusi TB-változások
(Dióhéjban)

2020. július elsejétől teljesen új TB-törvény lép életbe (végrehajtási utasítással
együtt). A változásokról a későbbiekben részletesen szólunk, jelenleg kivonatosan
közöljük célzottan a taxis vállalkozókra és alkalmazottakra vonatkozó szabályokat:

• Július 1-jétől összevonódik a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási és munkerő-piaci
járulék TB járulék néven mértéke 18,5 százalék (az eddigi 10 és 8,5 százalékból).
• A munkaviszony jellegű jogviszonyban lévők (pl. alkalmazottak) után július 1-jétől
havonta legalább a minimálbér 30%-a után kell megfizetni a társadalombiztosítási já-
rulékot. Elsősorban a jelenleg 2 órára bejelentett alkalmazottakat érinti a változás, az
ő járulékuk növekedni fog.
• Az egyéni vállalkozók járulékfizetésénél megszűnik a jelenleg alkalmazott 50%-os
szorzó, a TB-járulék legkisebb alapja egységesen a minimálbér lesz.
• Az egészségbiztosítási szolgáltatási járulék összege havi 7.500 forintról 7.710
forinra emelkedik. Ezt a járulékot kell fizetni az egyéb módon nem biztosítottaknak.
Amennyiben a vállalkozó szünetelteti tevékenységét, és közben nem helyezkedik el
alkalmazottként, ezt a járulékot szintén fizetnie kell!
• A családi járulékkedvezményt a második félévtől a 18,5 százalékos társadalombiz-
tosítási járulék mértékéig lehet érvényesíteni (eddig ez 17% volt).
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A kaszinó nem megoldás!

Érvényesül a három T: támogat, tűr, tilt

A fedélzeti kamera megosztja Európát

Telefonrendelésre érkeztem nemrégiben
a hajnali órában az egyik zuglói kaszinó-
hoz. Be – nyilvánvalóan – nem mehettem,
a biztonsági őrt kértem, keresse meg az
utasomat. Jött is nemsokára, pár perc és
jön az utas.

Ráértünk, beszélgetni kezdtünk. 
„Milyen jól mehet itt a bolt, sok az

utas” – mutattam a Kaszinó előtt sorako-
zó taxira.

„Ők nem utasra várnak, bent
gépeznek. Amit éjszaka megter-
melnek, azt hajnalban hozzák
ide!”

De hát a kaszinó nem megol-
dás! A Kaszinó „önámítás”. Úgy
van beállítva a gép, hogy hosz-
szú távon mindenképpen a gép
járjon jól! Esetenként lehet – ki-

sebb-nagyobb nyeremény, de hosszú tá-
von biztos a csőd! 

Természetesen lehet lottózni, lehet ki-
sebb tételekben kipróbálni a szerencse-
játékokat. De nem szabad a napi bevételt
feltenni e tétre! A legtöbb taxis családos,
munka után várja a család a bevételt. De
aki egyedül él, annak is kell gondolni a
holnapra. Nem lehetünk felelőtlenek. 

A kaszinó nem megoldás!
Ferenczy P. Károly

Magyarországon 10 ember közül 8
stresszben él.

A többi külföldön van…
* * *

Magyar tudósok megállapították, hogy
napi fél deci pálinka nem csak egészséges,
hanem kevés is…
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A gépjárművekbe szerelhető 
fedélzeti kamerák használatáról 

kontinensünkön egyetlen ország ho-
zott eddig jogszabályt: Ausztria. Itt
tízezer euró bírsággal számolhat a

használó, viszszaesőként ez akár 25
ezer is lehet. Keleten ajánlott, más-
hol nincs jogszabályi szabályozás.

Sokszor jól jöhet egy-egy álló vagy mozgó-
felvétel, ha kétes szituációba kerül az em-
ber, legyen akár gyalogos, akár gépjármű-
vel közlekedő. Ma már számos olyan kis-
méretű, felvétel készítésére alkalmas ka-
mera vásárolható, amelyet autónk bel-
terében elhelyezve, akár az utastér, akár a
forgalmi helyzet rögzíthető, típustól, minő-
ségtől és a memóriakártya befogadóké-
pességétől függően. Az sem meglepő,
hogy a jogi szabályozás késve követi a
technológiai újdonságok által létrejövő új
helyzeteket. Így van ez a fedélzeti kamerák
használatával is. Európában egyetlen ál-
lam hozott erre vonatkozóan egyértelmű
szabályokat: Ausztria. A sógorok nem
csak a kamera használatát, de a gépjár-
műben történő elhelyezését is tiltja. Akit e
tiltás ellenére rajta kapnak, az tízezer
eurós bírságra számíthat. Aki ebből sem
tanul, az a következő alkalommal már 25
ezer eurós összegű büntetést kap. Auszt-
rián átutazók figyeljenek, amennyiben
csupán tranzitként haladnak át az orszá-
gon, és a célterületen engedélyezett a ka-
mera használata, belépés előtt szereljék
le az eszközt és jó mélyen pakolják el a
csomagtartóban a táska, bőrönd aljába.
Az osztrák rendőröket ugyanis nem érdek-
li, hogy működött vagy sem a készülék!

Vegyük a másik végletet, a tőlünk kele-
tebbre elhelyezkedő országokat: Ukrajná-
ban, Oroszországban még ajánlják is a ka-
mera használatát, és nem csupán azért,
hogy a FB-ra vagy a videómegosztó por-
tálokra legyen mit feltölteni, de a bírósá-
gok előszeretettel fogadják el a felvétele-
ket egy konfliktusos helyzetben bizonyí-
tékként.

Nincs szabályozva e terület Dániában,
Franciaországban, Hollandiában, Máltán,
Nagy-Britanniában, Norvégiában, Olasz-
országban, Spanyolországban, Szerbiá-
ban, Romániában valamint Bosznia-Her-
cegovinában. Ezekben az országokban a
rendőrök nem foglalkoznak a kamerákkal.
A franciák és a norvégok annyit követel-
nek meg, hogy a vezetőt a kilátásban ne
zavarja a technikai eszköz.

Németországban, Belgiumban, Luxem-
burgban, Portugáliában, Svájcban, Svéd-
országban, Horvátországban nem ajánlott
a felszerelésük sem.

A német rendőr balesetnél lefoglalhatja
adatrögzítőt sőt, ha a kamera az általunk
elkövetett szabálysértést rögzítette (sza-
bálytalan előzés, gyorshajtás, záróvonalát-
lépés stb.), a felvételt ellenünk használhat-
ja fel bizonyítékként.

A horvátok és portugálok esetében már
azért is büntethetnek, ha a csomagtartó-
ban, dobozában lelnek a kamerára.

Hazánkban sem szabályozott a készü-
lék használata, de bírósági állásfoglalás
már született: nem fogadják el legális bi-
zonyítékként, de ha a felvétel rendelkezés-
re áll, úgy a bíró egyedileg döntheti el,

hogy figyelembe veszi-e a látottakat vagy
sem.

Ami még ettől is fontosabb, az adatvé-
delem! A felvételeket odahaza nézegethe-
tem, de elvileg 5 napon belül le kell töröl-
ni, ha nem tartalmaz jogsértést. Nem hoz-
ható nyilvánosságra, csak az érintettek
beleegyezésével. A felvételen látható sze-
mélyek arcát felismerhetetlenné kell ten-
ni, valamint a gépjárművek rendszámát,
egyedi azonosítóját is. Számos jogi ag-
gály merülhet föl egy-egy ilyen rögzített
anyag felhasználásakor. Ezekre érdemes
odafigyelni.                                    cash

Júliusi TB-változások
(Dióhéjban)

2020. július elsejétől teljesen új TB-törvény lép életbe (végrehajtási utasítással
együtt). A változásokról a későbbiekben részletesen szólunk, jelenleg kivonatosan
közöljük célzottan a taxis vállalkozókra és alkalmazottakra vonatkozó szabályokat:

• Július 1-jétől összevonódik a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási és munkerő-piaci
járulék TB járulék néven mértéke 18,5 százalék (az eddigi 10 és 8,5 százalékból).
• A munkaviszony jellegű jogviszonyban lévők (pl. alkalmazottak) után július 1-jétől
havonta legalább a minimálbér 30%-a után kell megfizetni a társadalombiztosítási já-
rulékot. Elsősorban a jelenleg 2 órára bejelentett alkalmazottakat érinti a változás, az
ő járulékuk növekedni fog.
• Az egyéni vállalkozók járulékfizetésénél megszűnik a jelenleg alkalmazott 50%-os
szorzó, a TB-járulék legkisebb alapja egységesen a minimálbér lesz.
• Az egészségbiztosítási szolgáltatási járulék összege havi 7.500 forintról 7.710
forinra emelkedik. Ezt a járulékot kell fizetni az egyéb módon nem biztosítottaknak.
Amennyiben a vállalkozó szünetelteti tevékenységét, és közben nem helyezkedik el
alkalmazottként, ezt a járulékot szintén fizetnie kell!
• A családi járulékkedvezményt a második félévtől a 18,5 százalékos társadalombiz-
tosítási járulék mértékéig lehet érvényesíteni (eddig ez 17% volt).
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A kaszinó nem megoldás!

Érvényesül a három T: támogat, tűr, tilt

A fedélzeti kamera megosztja Európát

Telefonrendelésre érkeztem nemrégiben
a hajnali órában az egyik zuglói kaszinó-
hoz. Be – nyilvánvalóan – nem mehettem,
a biztonsági őrt kértem, keresse meg az
utasomat. Jött is nemsokára, pár perc és
jön az utas.

Ráértünk, beszélgetni kezdtünk. 
„Milyen jól mehet itt a bolt, sok az

utas” – mutattam a Kaszinó előtt sorako-
zó taxira.

„Ők nem utasra várnak, bent
gépeznek. Amit éjszaka megter-
melnek, azt hajnalban hozzák
ide!”

De hát a kaszinó nem megol-
dás! A Kaszinó „önámítás”. Úgy
van beállítva a gép, hogy hosz-
szú távon mindenképpen a gép
járjon jól! Esetenként lehet – ki-

sebb-nagyobb nyeremény, de hosszú tá-
von biztos a csőd! 

Természetesen lehet lottózni, lehet ki-
sebb tételekben kipróbálni a szerencse-
játékokat. De nem szabad a napi bevételt
feltenni e tétre! A legtöbb taxis családos,
munka után várja a család a bevételt. De
aki egyedül él, annak is kell gondolni a
holnapra. Nem lehetünk felelőtlenek. 

A kaszinó nem megoldás!
Ferenczy P. Károly

Magyarországon 10 ember közül 8
stresszben él.

A többi külföldön van…
* * *

Magyar tudósok megállapították, hogy
napi fél deci pálinka nem csak egészséges,
hanem kevés is…
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Azt hiszem, sok volt a farsangi sonka és a disznóto-
ros, mert mindenféle butaságot álmodtam össze.
Ugyanis: 

>>   Azt álmodtam Nem kell műszaki vizsgára vinni a gyárból ki-
hozott, már levizsgáztatott „0” kilométeres taximat.

>>   Azt álmodtam Nem lehetnek még alkalmazott taxisok sem
az erkölcsi bizonyítvány nélküli köztörvényes (!) bűnözők.

>>   Azt álmodtam Ha egyszer majd nyugdíjas leszek, nem kell
már taxiznom az éhenhalás elkerüléséért. 

>>   Azt álmodtam Legalább addig leteszi az utas a telefonját,
amikor beszáll a taximba, amíg megbeszéljük az utazás részle-
teit. 

>>   Azt álmodtam A taxitársaságoknál partnernek tekintik a ta-
xist, nem pedig alkalmazottnak.

>>   Azt álmodtam Természetes lesz az utasnak, hogy a taxiban
nem lehet enni-inni. 

>>   Azt álmodtam Elegendő minden budapesti taxinak sárgá-
nak lenni, nem törődnek a színkód-méréssel.

>>   Azt álmodtam Kiírhatom a taximban – mint nagyon sok ke-
reskedő –, hogy itt CSAK KÉSZPÉNZ fizetés lehetséges. 

>>   Azt álmodtam Beül egy házaspár két gyerekkel a taximba,
és nem mind a négyen nyomkodják a telefonjukat, hanem be-
szélgetnek is, legalább egymással. 

>>   Azt álmodtam A taxiállomás a taxisoké, és otthagyhatom az
autómat, amíg két perc alatt elintézem „folyó ügyeimet”. 

>>   Azt álmodtam Már nem kergetnek el a „Hiéna taxisok” az
Oktogontól. 

>>   Azt álmodtam Az utas nem gondolja azt, csak mert kifizeti a
viteldíjat, ezzel már meg is vette a taxist, „kilóra”. 

>>   Azt álmodtam Nem kell ötévente KRESZ-vizsgára mennem,
amikor a kerékpárosoknak egyáltalában nem kell KRESZ-vizs-
gára menni. 

>>   Azt álmodtam Vidéki fuvaroknál az utas visszafelé is kifizeti
az utat, hiszen nekem akkor is üzemanyaggal megy a taxim.

>>   Azt álmodtam Budapesten csak (!) budapesti taxiengedél-
lyel rendelkezők szolgáltathatnak. 

>>   Azt álmodtam Eltörlik végre a pénztárgépet, hiszen a taxa-
méter bevételét is látja az Adóhatóság. 

>>   Azt álmodtam A hivatalos helyen levizsgáztatott taximat
nem kell ezt követően még budapesti taxinak is minősíttetni egy
újabb vizsgán. 

>>   Azt álmodtam Ha megrendeli az utas a taximat, de lemond-
ja a fuvart, akkor kifizeti a kiszállást.

>>   Azt álmodtam Budapesten csak annyi taxiengedélyt adnak
ki, ahány taxi meg tud állni a drosztokon.

>>   Azt álmodtam Minden tömegközlekedési sávot használha-
tok, mert a tömegközlekedés részese vagyok.

>>   Azt álmodtam A fehér rendszámot besárgíthatom, amikor a
civil autómból taxi lesz, úgy, mint régen. 

>>   Azt álmodtam Nem kell háromszoros kötelező biztosítást fi-
zetnem, csak azért, mert taxit vezetek. 

Sajnos minden éjszaka rövid, felébredtem. 
Holnap talán tovább álmodok…

Ferenczy P. Károly 

Ki mehet nyugdíjba 2020-ban?
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 2012. évtől történt mó-
dosítását követően saját jogú öregségi nyugdíjat azok igényel-
hetnek, akik betöltötték a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorha-
tárt, továbbá a nők közül – a nyugdíjkorhatárra tekintet nélkül –
azok, akik rendelkeznek 40 év jogosultsági idővel.

A jelenleg hatályos jogi szabályozás szerint az öregségi nyug-
díjra jogosító korhatár:

– 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
– 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183 nap,
– 1953-ban született, a betöltött 63. életév,
– 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183 nap,
– 1955-ben született, a betöltött 64. életév,
– 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183 nap,
– 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.

A fentiek alapján tehát 2020-ban a születési évüknek megfe-
lelően öregségi nyugdíjra kizárólag az 1956 előtt született
személyek, valamint az 1956. év első félévében született
személyek legkorábban a 64. életévük betöltését követő
183 naptól szerezhetnek jogosultságot.

A nyugellátás megállapítására nem hivatalból kerül
sor, az arra irányuló eljárást az ügyfélnek kell kezdemé-
nyeznie. A kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített
nyomtatvány (igénybejelentő lap) kitöltésével, illetve elektronikus
úton, ügyfélkapus azonosítással a Magyar Államkincstár honlap-
ján is be lehet nyújtani.

Fontos, hogy a nyugellátás megállapítására irányuló igényt
visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni, érde-
mes tehát az igény bejelentésével nem késlekedni. 

Érkeznek az igazolások
Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme és
esetleges önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy
nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és
pénztári igazolásokat. Ezek alapján ellenőrizhető az szja-beval-
lási tervezet és érvényesíthető az adó-visszatérítés, ha a levont
adóelőleg meghaladta a fizetendő adót.
Az elkészített adóbevallási tervezet 2020. március 15-től elér-

hető a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján
(www.nav.gov.hu/szja/szja) vagy a kormányzati portálon

(www.magyarorszag.hu).
nav.gov.hu

Azt álmodtam, hogy…

– Doktor úr, igaz hogy egy orvostanhallgató fog
engem mûteni holnap?

– Igaz. Ez lesz a vizsgája.
– És ha meghalok a mûtét alatt?
– Hát akkor egyest kap…
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Habár lassan kifelé megyünk a dider-
gésből, dideregjünk még egy kicsit.
Olvassuk el a hangulatfestések nagy
mesterének, a mi Sándorunknak
hosszú, szép versét. Megvallom, most
hazabeszélek, mert nekem ez a leg-
kedvesebb „téli” versem. Talán azért
is kedves, mert először iskolás korom-
ban találkoztam vele, mint bizonyára
mindenki.

De nem ám az iskolában kedveltem
meg, ott soha nem csináltak kedvet
úgyszólván semminek. Házi feladat-
ként, leckeként kaptuk, olvassuk el
otthon, esetleg beszéljük meg a szü-
lőkkel, mert lehet benne olyan kifeje-
zés, amit nem értünk, és annak meg-
magyarázására a szűkös óra alatt
ugyebár lehetetlenség vállalkozni.

Így hát otthon a konyhaasztalnál, a
hokedlin himbálódzva olvasni kezdi a
fiú a verset: „A puszta…”, apa kijön a
szobából, fölé hajolva nézi az olcsó
papírra nyomtatott tankönyvet, „aha!”
– mondja, visszamegy a szobába, ki-
hoz onnét egy díszes táblájú vastag
könyvet, keresgél benne, majd odate-
szi a fiú elé, „ezt nézd és olvass”, és
valóban, ott van ugyanaz a költemény,
és ott egy teli oldal szép, érzékletes
és részletes rajz, „no, hát ilyen a pusz-
ta télen, rajzban” –  mondja az apa, és
magára hagyja a fiút, olvasson csak és
merengjen. „Ha valamit nem értesz,
szólj!”

No, jó. De egy józsefvárosi gyerek
számára kissé más világ bontakozik ki
ekkor, mint amit maga körül lát, nap
mint nap. A télből ő csak a járdáról az
úttest szélére kotort méteres hóbuc-
kákat látja, esetleg a Mátyás téren a
szűz havat, azt is csak addig, amíg a
vendéglőből hajnalban hazabaktató
muzsikuscigányok, honuk alatt a he-
gedűjükkel, ki nem tapossák.

Minél beljebb megy a fiú a versben,
annál inkább érzi a más világot. Az is-
meretlen világot, és méghozzá olyan
formán, mintha filmet látna, vagy mint-
ha felfedező útra menne. Mondja is
magában: juhnyáj, méla kolompszó,
pásztorlegény, csőszkunyhó – ezt
mind érteni véli, sőt még a leveles do-
hányt is, aztán meg szinte látja a bé-
rest (mi az a béres? – kérdezi az apá-
tól), ahogy mozdul és pipáját tömi, az-
tán „lomhán szipákol” (de mi a szösz
az a „haris”?).

Álljunk csak meg!
Visszamegy az első sorhoz, mert az

neki igen imponál, az a hetyke hang, a
kezdés: „Hej, mostan puszta ám iga-
zán a puszta!” No meg a vége, az utol-
só versszak egyenesen mellbe veri,
hogy a nap olyan, mint az országából
kiűzött király, aki mérgesen visszanéz
volt birodalmára, közben leesik fejéről
véres koronája.

Ez a hat sor, ez a gyönyörűséges
hat sor azóta is elkíséri, és vele lesz
élete végéig.

Majd még egyszer elolvassa, majd
gondolkodik, méláz egyet. – „Nicsak
– mondja az apja –, méláz a haramja
erdő közepében, ez is Petőfi, tudod-e.
Meg azt is tudni kell, hogy ennek az il-
letőnek a legkedvesebb tája éppen a
puszta volt, mert ugye mit neki a zor-
don Kárpátok…

Jó sok év múltán a fiú is elment
pusztanézőbe.

Hát mit mondjunk? Nem azt kapta
amire számított. Sehol egy leveles do-
hány, sehol egy béres, aki „lomhán
szipákol”, pechére kolompszót sem
hallott. Hát apám – mondaná a fiú –,
miért van, hogy a versben tetszik a
puszta, a valóságban leginkább riasz-
tó? „No igen – felelné az apa, ha még
élne –, azért van a költészet, hogy
szebbnek, másnak lássuk a világot, a
mi vigasztalásunkra. Dichtung und
Warnheit, ahogy a nagy Goethe
mondta, ugyebár”.

*
Az „illető” 1848 januárjában írta ezt a
verset, de az nem úgy született ám,
hogy Sándor dafke kimegy a pusztára
körülnézni, mi és hogyan van ott ab-
ban a lélekdermesztő hidegben,
majd kapja magát és dideregve, fog-
vacogva beül a legközelebbi kocsmá-
ba, aztán ott megírja hidegtől gémbe-
redő ujjal, amit kint látott. Szó sincs
erről! Emlékezet-vers ez, nosztalgia-
vers, mert ekkor Pesten él feleségé-
vel, Júliával, anyagiakban szűkölköd-
ve (de hát, énistenem, mikor nem szű-
kölködött?). Figyelnie kellett közben
az öreg szülékre is, betegségük hírét
hallván rohan hozzájuk.

Nyakán már az ínséges február, és
máris itt az izgága, lázas, világmegvál-
tó március.

Jaj, te szegény Sándor, nem lesz
neked már időd nyugodalmas tájleíró
költeményekre, olyanokra, mint itt ez
A puszta, télen! Más dolgod lesz ne-
ked, forradalmat kell csinálnod.
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A puszta, télen

Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda;
Amit a kikelet
És a nyár gyüjtöget,
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli,
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli. 
Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával,
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával,
S a dalos madarak
Mind elnémultanak,
Nem szól a harsogó haris a fű közűl,
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedűl. 
Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár,
Vagy hogy rövidlátó
Már öregkorától,
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson...
Igy sem igen sokat lát a pusztaságon. 
Üres most a halászkunyhó és a csőszház;
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz;
Mikor vályú elé
Hajtják estefelé,
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül,
Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül. 
Leveles dohányát a béres leveszi
A gerendáról, és a küszöbre teszi,
Megvágja nagyjábul;
S a csizmaszárábul
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,
S oda-odanéz: nem üres-e a jászol? 
De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak,
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak,
Mert a pince kulcsát
Akár elhajítsák,
Senki sem fordítja feléjök a rudat,
Hóval söpörték be a szelek az utat. 
Most uralkodnak a szelek, a viharok,
Egyik fönn a légben magasan kavarog,
Másik alant nyargal
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,
A harmadik velök birkozni szemközt jő. 
Alkonyat felé ha fáradtan elűlnek,
A rónára halvány ködök telepűlnek,
S csak félig mutatják
A betyár alakját,
Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló...
Háta mögött farkas, feje fölött holló. 
Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a tulsó határra,
Leesik fejéről véres koronája. 

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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Habár lassan kifelé megyünk a dider-
gésből, dideregjünk még egy kicsit.
Olvassuk el a hangulatfestések nagy
mesterének, a mi Sándorunknak
hosszú, szép versét. Megvallom, most
hazabeszélek, mert nekem ez a leg-
kedvesebb „téli” versem. Talán azért
is kedves, mert először iskolás korom-
ban találkoztam vele, mint bizonyára
mindenki.

De nem ám az iskolában kedveltem
meg, ott soha nem csináltak kedvet
úgyszólván semminek. Házi feladat-
ként, leckeként kaptuk, olvassuk el
otthon, esetleg beszéljük meg a szü-
lőkkel, mert lehet benne olyan kifeje-
zés, amit nem értünk, és annak meg-
magyarázására a szűkös óra alatt
ugyebár lehetetlenség vállalkozni.

Így hát otthon a konyhaasztalnál, a
hokedlin himbálódzva olvasni kezdi a
fiú a verset: „A puszta…”, apa kijön a
szobából, fölé hajolva nézi az olcsó
papírra nyomtatott tankönyvet, „aha!”
– mondja, visszamegy a szobába, ki-
hoz onnét egy díszes táblájú vastag
könyvet, keresgél benne, majd odate-
szi a fiú elé, „ezt nézd és olvass”, és
valóban, ott van ugyanaz a költemény,
és ott egy teli oldal szép, érzékletes
és részletes rajz, „no, hát ilyen a pusz-
ta télen, rajzban” –  mondja az apa, és
magára hagyja a fiút, olvasson csak és
merengjen. „Ha valamit nem értesz,
szólj!”

No, jó. De egy józsefvárosi gyerek
számára kissé más világ bontakozik ki
ekkor, mint amit maga körül lát, nap
mint nap. A télből ő csak a járdáról az
úttest szélére kotort méteres hóbuc-
kákat látja, esetleg a Mátyás téren a
szűz havat, azt is csak addig, amíg a
vendéglőből hajnalban hazabaktató
muzsikuscigányok, honuk alatt a he-
gedűjükkel, ki nem tapossák.

Minél beljebb megy a fiú a versben,
annál inkább érzi a más világot. Az is-
meretlen világot, és méghozzá olyan
formán, mintha filmet látna, vagy mint-
ha felfedező útra menne. Mondja is
magában: juhnyáj, méla kolompszó,
pásztorlegény, csőszkunyhó – ezt
mind érteni véli, sőt még a leveles do-
hányt is, aztán meg szinte látja a bé-
rest (mi az a béres? – kérdezi az apá-
tól), ahogy mozdul és pipáját tömi, az-
tán „lomhán szipákol” (de mi a szösz
az a „haris”?).

Álljunk csak meg!
Visszamegy az első sorhoz, mert az

neki igen imponál, az a hetyke hang, a
kezdés: „Hej, mostan puszta ám iga-
zán a puszta!” No meg a vége, az utol-
só versszak egyenesen mellbe veri,
hogy a nap olyan, mint az országából
kiűzött király, aki mérgesen visszanéz
volt birodalmára, közben leesik fejéről
véres koronája.

Ez a hat sor, ez a gyönyörűséges
hat sor azóta is elkíséri, és vele lesz
élete végéig.

Majd még egyszer elolvassa, majd
gondolkodik, méláz egyet. – „Nicsak
– mondja az apja –, méláz a haramja
erdő közepében, ez is Petőfi, tudod-e.
Meg azt is tudni kell, hogy ennek az il-
letőnek a legkedvesebb tája éppen a
puszta volt, mert ugye mit neki a zor-
don Kárpátok…

Jó sok év múltán a fiú is elment
pusztanézőbe.

Hát mit mondjunk? Nem azt kapta
amire számított. Sehol egy leveles do-
hány, sehol egy béres, aki „lomhán
szipákol”, pechére kolompszót sem
hallott. Hát apám – mondaná a fiú –,
miért van, hogy a versben tetszik a
puszta, a valóságban leginkább riasz-
tó? „No igen – felelné az apa, ha még
élne –, azért van a költészet, hogy
szebbnek, másnak lássuk a világot, a
mi vigasztalásunkra. Dichtung und
Warnheit, ahogy a nagy Goethe
mondta, ugyebár”.

*
Az „illető” 1848 januárjában írta ezt a
verset, de az nem úgy született ám,
hogy Sándor dafke kimegy a pusztára
körülnézni, mi és hogyan van ott ab-
ban a lélekdermesztő hidegben,
majd kapja magát és dideregve, fog-
vacogva beül a legközelebbi kocsmá-
ba, aztán ott megírja hidegtől gémbe-
redő ujjal, amit kint látott. Szó sincs
erről! Emlékezet-vers ez, nosztalgia-
vers, mert ekkor Pesten él feleségé-
vel, Júliával, anyagiakban szűkölköd-
ve (de hát, énistenem, mikor nem szű-
kölködött?). Figyelnie kellett közben
az öreg szülékre is, betegségük hírét
hallván rohan hozzájuk.

Nyakán már az ínséges február, és
máris itt az izgága, lázas, világmegvál-
tó március.

Jaj, te szegény Sándor, nem lesz
neked már időd nyugodalmas tájleíró
költeményekre, olyanokra, mint itt ez
A puszta, télen! Más dolgod lesz ne-
ked, forradalmat kell csinálnod.
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A puszta, télen

Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda;
Amit a kikelet
És a nyár gyüjtöget,
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli,
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli. 
Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával,
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával,
S a dalos madarak
Mind elnémultanak,
Nem szól a harsogó haris a fű közűl,
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedűl. 
Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár,
Vagy hogy rövidlátó
Már öregkorától,
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson...
Igy sem igen sokat lát a pusztaságon. 
Üres most a halászkunyhó és a csőszház;
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz;
Mikor vályú elé
Hajtják estefelé,
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül,
Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül. 
Leveles dohányát a béres leveszi
A gerendáról, és a küszöbre teszi,
Megvágja nagyjábul;
S a csizmaszárábul
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,
S oda-odanéz: nem üres-e a jászol? 
De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak,
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak,
Mert a pince kulcsát
Akár elhajítsák,
Senki sem fordítja feléjök a rudat,
Hóval söpörték be a szelek az utat. 
Most uralkodnak a szelek, a viharok,
Egyik fönn a légben magasan kavarog,
Másik alant nyargal
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,
A harmadik velök birkozni szemközt jő. 
Alkonyat felé ha fáradtan elűlnek,
A rónára halvány ködök telepűlnek,
S csak félig mutatják
A betyár alakját,
Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló...
Háta mögött farkas, feje fölött holló. 
Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a tulsó határra,
Leesik fejéről véres koronája. 

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

AA   pp uu ss zz tt aa ,,   aa   ff ii úú   mm ee gg   aa zz   aa pp aa
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A jó bor élvezetének titka:
1. Bontsuk meg a palackot,

és hagyjuk kicsit lélegezni a
bort.

2. Ha úgy látjuk, nem léleg-
zik, lélegeztessük szájon át…
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Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 397 414 238
Február 402 425 251

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 45%

Idõszak Százalék
2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésből
történő utólagos módosítása (önrevízió) következté-
ben fennálló különbözet után a jegybanki alapkamat-
nak megfelelő pótlékot kell fizetni. Határidőn túli adó-
és járulékfizetés esetén az adóhatóság késedelmi pót-
lékként a mindenkori jegybanki alapkamat jegybanki
alapkamat öt százalékkal növelt mértékét (jelenleg
5,9%) számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSAMegnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.500.-tól
Kata bevallás elkészítése 4.200.- Ft
Iparûzési adó bevallás elkészítése 3.000.-tól
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 3.000.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 4.200.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól

Az árak 2020. január 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, 2020 (Ft/liter)

Február 25.
• Éves kata bevallás

Március 2.
• Taxaméter adómemória kiolvasás

Március 12.

• Havi járulékbevallás és befizetés 

• Kata befizetés

Március 16.

• Iparûzési adó elsõ féléves befizetés

• Gépjármûadó elsõ féléves befizetés

Fontos határidõkFontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2020.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

FEBRUÁR

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (161 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (241 500 Ft) (181 125 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 17,5%-a

161 000 Ft 20 528 Ft 16 100 Ft 31 697 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

7710 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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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

7710 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 
• Átjelentkezés, adatmódosítások 
• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása. 
• 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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Egy kisvárosban az öreg pap be-
lefáradt, hogy a hívei gyónáskor
mindig arról beszélnek, hogy meg-
csalták a párjukat. A vasárnapi mise
után így szól a gyülekezethez:
– Elegem van belõle, hogy minden-
ki azt gyónja meg, hogy megcsal-
tam ezt, vagy azt. Kérlek bennete-
ket, hogy ezután csak annyit mond-
jatok: elbotlottam.

Fél év múlva az öreg pap nyugdíj-
ba megy, jön helyette egy fiatal, de
senki nem említi neki, hogy mit je-
lent az „elbotlás”.

A fiatal pap az elsõ vasárnap
után, a gyóntatás végeztével felke-
resi a polgármestert:

– Uram, valamit tenni kellene a
városban a járdákkal, mert minden
hívem arról panaszkodik, hogy ál-
landóan elbotlanak.

A polgármester hallva ezt, hátra-
dõl a székében, és nevetni kezd.

– De kérem! Mi ezen olyan mulat-
ságos, hiszen az ön felesége is há-
romszor elbotlott a múlt héten!

* * *
A metróban ültem egy újságon,

amikor a mellettem ülõ utas rámu-
tatott, és megkérdezte: 

– Olvassa ezt?
Hirtelen nem jutott eszembe sem-

mi frappáns válasz, ezért igennel
válaszoltam, majd felálltam, lapoz-
tam egyet és újra leültem…

* * *
Van az úgy, hogy fürdés lesz a fin-

gás vége…

A kispesti rendőröket egy
szemtanú telefonon értesítet-
te arról, hogy az Áchim And-
rás utcában egy ismeretlen
férfi éppen egy gépkocsit pró-
bál feltörni, de megzavarták az
elkövetőt, aki egy közeli csalá-
di ház kertjébe menekült. 

A kiérkező rendőrök lezár-
ták a környéket és a lehetsé-
ges menekülési útvonalakat
majd alaposan átvizsgálták a
területet. Az egyik sövény
alatt találtak rá a férfira, aki
megpróbált elszaladni, de
egy házzal arrébb elfogták.

A Budapesti Rendőr-főka-
pitányság XIX. kerületi Rend-
őrkapitányságának nyomozói
az eljárás során beszerzett
kamerafelvételek és adatgyűj-
tések alapján kiderítették, a
44 éves, budapesti U. Márk
követte el a korábbi bűncse-
lekményeket, melyek között
hat taxit is feltört a gyanúsí-
tott. 

A vizsgálók feltételezik,
nem minden sértett tett beje-
lentést gépjárműve feltörésé-
ről, az utastérben található ér-
tékei ellopásáról. Ezért kérik

a taxisokat is, akik ez idáig
nem tettek bejelentést, felje-
lentést a sérelmükre elköve-
tett bűncselekményekről,
azok tegyék ezt meg hivatali
időben a Kispesti Rendőrka-
pitányságon.

A nyomozók a férfit őrizet-
be vették, és hétrendbeli lo-
pás kísérlete, négyrendbeli
lopás vétség, valamint egy
rendbeli lopás miatt hallgat-
ták ki gyanúsítottként. A rend-
őrök indítványozták a férfi le-
tartóztatását.

k.z.t.
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Fontosabb 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!

Rács mögött a kispesti taxik fosztogatója

Hajsza az éjszakában
Elfogták a rendőrök azt a férfit, aki több mint tíz autót tört fel Kispesten. 

A férfi elsősorban a taxisokra utazott, hiszen hatot is feltört közülük a közelmúlt-
ban. A 44 éves férfit a XIX. kerületben a Kossuth utcában fogták el. A rendőrség

kéri, aki nem tett feljelentést a XIX. kerületben sérelmére elkövetett 
autófeltörésről, mihamarabb tegye meg.
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A Toyota járműveinek közel 90 százaléka
elektromos hajtású lesz a 2020-as
Tokiói Olimpiai és Paralimpiai Já-
tékokon, amivel a márka az
olimpiák és paralimpiák során
eddig használt hivatalos flot-
ták mindenkori legalacso-
nyabb emisszióját és így leg-
alacsonyabb környezetterhe-
lését kívánja elérni. A Toyota bizonyos
modellek egyedi változataival, valamint kifejezetten
az olimpiára készülő járművekkel segíti a sokszínű mobi-
litást.

Az olimpiai és paralimpiai játékok globális mo-
bilitási partnere, a Toyota Motor Corporation
nyilatkozata szerint a cég elektromos jármű-
vek teljes kínálatát vonultatja fel a 2020-as
Tokiói Olimpiai és Paralimpiai Játékokon:
egyes modellek egyedi változatait, illetve ki-
mondottan erre az alkalomra tervezett jár-
műveket. Az elektromos járművek nagyará-
nyú részvételével a Toyota – együttmű-
ködve a Tokiói Olimpiai és
Paralimpiai Játékok Szervezőbi-
zottságával – az olimpiák, illetve
paralimpiák hivatalos járműflottái-
nak eddigi legalacsonyabb károsanyag-
kibocsátását kívánja elérni. A Toyota hozzávetőleg
3700 mobilitási eszközzel és/vagy járművel áll majd a
2020-as olimpia rendelkezésére. A hivatalos flotta kö-
zel 90 százaléka elektromos hajtású lesz. Az elektro-
mos járművek között szerepelnek hibrid elektromos
autók (HEV),
ü z e m -

anyagcellás elektromos járművek (FCEV;
például a MIRAI), plug-in hibridek

(PHEV), Prius PHV-k (némely
piacon Prius Prime), akku-
mulátoros járművek (BEV)
– köztük az „APM” (Acces-
sible People Mover, azaz
egy mindenki számára hoz-
záférhető utasszállító jár-
mű), az e-Palette (Tokyo
2020 verzió), valamint a TO-
YOTA Concept-i, amelyeket

vagy elsődlegesen az olimpiai játékokra fejlesz-
tettek, vagy egy már meglévő modell
egyedi, az esemény céljainak megfe-
lelően módosított változatai. Megkö-
zelítőleg 500 üzemanyagcellás és
850 akkumulátoros jármű vesz majd
részt az eseményen, az eddigi legna-
gyobb olimpiai flottát alkotva. A

2020-as nyári olimpián a
hozzávetőleg 3700 mobili-
tási eszköz és/vagy jármű
nagy része a helyszínek

közötti közlekedésben nyújt
majd segítséget. Ezek már kereske-

delmi forgalomban lévő járművek, mint például a
Mirai. Az előzetes

számítások szerint a 2020-as Tokiói
Olimpia kereskedelemben elérhető modellekből álló
flottájának széndioxid-kibocsátása átlagosan alacso-
nyabb lesz, mint 80 g/km; ez nagyjából a fele annak,
mint egy nagyrészt hagyományos benzin- és dízel-
üzemű járművekből álló, hasonló méretű flotta tipi-
kus értéke. Ráadásul további kibocsátás-csökke-
nést jósolhatunk az olimpia során a Toyota egyéb
fejlett mobilitási eszközeinek köszönhetően, ame-
lyek közé az egyedi járműváltozatokat, illetve a ki-
mondottan ez alkalomra tervezett járműveket sorol-
juk. Így a Toyota az olimpiai és paralimpiai játékok
során használt járműflották mindenkori legalacso-
nyabb kibocsátási szintjét kívánja elérni. Ezen túl-
menően az ütközések elkerülése, a lehetséges

károk vagy sérülések csökkentése, illetve enyhítése
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ELEKTROMOS JÁRMŰVEK EGÉSZ PALETTÁJÁVAL 
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érdekében valamennyi, a személyzet szállításában részt
vevő, kereskedelmi forgalomban is kapható autó felszereltségé-
ben szerepelnek a Toyota megelőző biztonsági csomagjaival (To-
yota Safety Sense és Lexus Safety System), sőt majdnem mind-
egyik ilyen járművet felszerelik a Toyota Smart Stop technológiá-
jával is (SST, ami fékezésnél nyújt segítséget a gázpedál akarat-

lan helytelen használata esetén).
A hivatalos flottán

kívül a Toyota
egyéb jármű-
vekkel és esz-
közökkel is tá-
mogatja az
olimpiát, mint
például a tö-
megközlekedés-
ben részt vevő
üzemanyagcel-
lás „Sora” bus-
szal. Mindemel-
lett olyan segéd-
eszközök is sze-
repet kapnak,
amelyek például
beemelik az uta-

sokat az üléseikbe, vagy egy rámpa segítségével lehetővé teszik,
hogy kerekesszékes utasok a hátsó ajtón át feljussanak a jármű-
re. Az egyéb berendezések között megjelenik majd a Toyota
Industries Corporation által gyártott és forgalmazott üzemanyag-
cellás villás targonca is.

-VZs-
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VII. Vörösmarty utca 9.

!A Dob utca felújítása során módosították a parkolási rendet, kér-
jük ismét engedélyezzék a parkolást a jelzett helyszínen. 

• A parkolóhelyek kiosztása, kezdete nem módosult, a gyalogosok
mozgása érdekében „járda-fülek” létesültek. A kereszteződés

használhatósága érdekében a meglévő parko-
lóhelyek kezdetének módosítását (a kereszte-
ződéshez közelebb való áthelyezését) nem tá-
mogatjuk.
VIII. Tisztviselőtelep

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Toyota Palette

VII. Vörösmarty utca: Engedélyezni
kellene a parkolást a sarkon

VIII. Tisztviselőtelep: Több utca egyértelmű-
en alkalmatlan a kétirányú közlekedésre
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!A Tisztviselőtelep több utcája már most is egyirányú, azonban
több utca nem alkalmas a kétirányú közlekedésre, kérjük azok

is legyenek egyirányúak. 
• A Telep nagy része Lakó-pihenő övezetként van kijelölve, ahol
nem elsődleges szempont a járművek zavartalan, kétirányú köz-
lekedése. Mindenesetre a kerületi önkormányzat megbízásából
tanulmányterv készült, több szakaszos egyirányú forgalmi rend
bevezetésére. Társaságunknak ezen tervezett módosítások ellen
nincs kifogása, azok a kerületi önkormányzat beruházásában
megvalósulhatnak, de egyelőre nincs információnk annak várha-
tó időpontjáról. 
XI. Október 23.útja–Bercsényi utca sarok

!Megtiltották a balra kanyarodást és a visszafordulást. A balra
kanyarodás tilalma érhető, hiszen forgalmirend-változás tör-

tént, az ottani utca „kifelé” lett egyirányú. De a visszafordulást en-
gedélyezni kellene. 
• A kapacitáshiányos kereszteződésnél a közelmúltban módosí-
tott forgalmi rend a jövőbeni változtatásnak csak első üteme. Má-
sodik ütemben az Allé felé egy visszakanyarodó és egy balra ka-
nyarodó sáv létesül, egyenesen (a Petőfi híd felé) csak két sáv
fog vezetni. Az első ütemben az Október huszonharmadika utcai
kereszteződésnél egy fázis megszüntetése volt a cél, ezzel a fő-
pályán a zöldidők átcsoportosítása, valamint a Baranyai tér felőli
irány számára két forgalmi sáv létesítése. A jelenlegi visszafordu-
ló sávot a jövőben tervezett útfelújítás során meg fogjuk szüntet-
ni (egyenesen haladó sáv lesz a helyén létesítve). A korábbi visz-
szaforduló útvonal helyett a taxiállomásról kisebb hurokkal (jobb-
ra a Bercsényi utca, majd jobbra Karinthy Frigyes út, és onnan
balra az Irinyi József utca) a Petőfi híd elérhető. 
XIV. Róna utca (Uzsoki kórház)

!Semmi sem látszik a „Mozgássérült-parkolóhely” útburkolati
jelekből, kérjük pótolni. 

• A helyszínt az idei útburkolatijel-fenntartási programban figye-
lembe fogjuk venni. 

XV. Szerencs utca 72.

!Eltűnt az előjelző kiegészítő jelzőtábla, kérjük pótolni. 
• A kiegészítő jelzőtábla pótlására a szükséges intézkedést
megtettük. 
I. Ostrom utca 1.

!Megdőlt egy jelzőtáblaoszlop, kérjük visszaállítani eredeti
helyzetébe. 

• A jelzőtábla helyreállítása megtörtént. 
XIII. Tömő utca 30.
!Hiányzik egy „Behajtani tilos” jelzőtábla, kérjük pótolni.  
• Ideiglenes forgalomtechnika miatt távolították el a jelzőtáblát.
Felkértük az önkormányzatot a jelzőtábla pótlására. 
VIII. Práter utca 10.
!Eltűnt egy „Behajtani tilos” jelzőtábla, kérjük pótolni.
• Ideiglenes forgalomtechnika miatt távolították el a jelzőtáblát.
Felkértük az önkormányzatot a jelzőtábla pótlására. 
VIII. Kisfaludy utca 25.

!Hiányzik a „Kötelező haladási irány egyenesen és balra” jelző-
tábla, kérjük pótolni. 

• Ideiglenes forgalomtechnika miatt távolították el a jelzőtáblát.
Felkértük az önkormányzatot a jelzőtábla pótlására. 
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XI. Október 23. útja:
Érthető az új forgalmi
rendben a balra ka-
nyarodási tilalom, de
a visszafordulást en-
gedélyezni kellene

XIV. Róna utca: Semmi sem
látszik a Mozgássérült-par-
kolóhely útburkolati jelek-
ből az Uzsoki kórház előtt

I. Ostrom utca: Megdőlt
egy jelzőtábla

XV. Szerencs utca:
Hiányzik egy kiegé-
szítő jelzőtábla

Férfi a repülõgépen a stewardessnek:
– Hölgyem, fel vagyok háborodva! Rendszeresen

Önökkel repülök, de sosem mehetek akkor a WC-re,
amikor akarok, soha nem látom a filmet, és mindig
ablak mellett kell ülnöm!

– Ne szórakozzon már, kapitány úr, hanem kezdje
meg a felszállást!
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rendben a balra ka-
nyarodási tilalom, de
a visszafordulást en-
gedélyezni kellene

XIV. Róna utca: Semmi sem
látszik a Mozgássérült-par-
kolóhely útburkolati jelek-
ből az Uzsoki kórház előtt

I. Ostrom utca: Megdőlt
egy jelzőtábla

XV. Szerencs utca:
Hiányzik egy kiegé-
szítő jelzőtábla

Férfi a repülõgépen a stewardessnek:
– Hölgyem, fel vagyok háborodva! Rendszeresen

Önökkel repülök, de sosem mehetek akkor a WC-re,
amikor akarok, soha nem látom a filmet, és mindig
ablak mellett kell ülnöm!

– Ne szórakozzon már, kapitány úr, hanem kezdje
meg a felszállást!
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VI. Ó utca 2.

!Feleslegesnek tűnik a balra kanyarodás tilalma, hiszen semmi
akadálya nincs a balrafordulásnak.

• A kihelyezett „balra kanyarodni tilos” jelzőtábla jelenleg való-
ban ellentmondásos, mivel a Bajcsy-Zsilinszky köz forgalmi irá-
nya ideiglenesen megfordításra került és így az Ó utcából is be
lehetne oda kanyarodni. Azonban az építkezés a közeljövőben
befejeződik. A Bajcsy-Zsilinszky közben az eredeti forgalmi rend
visszaállításra kerül, ismételten az Ó utca felé lesz egyirányú, így
a jelzőtábla ismételten szükségessé válik. Az ideiglenes forgalmi
rend rövid idejére a jelzőtáblát nem kívánjuk leszerelni.
II. Lajos utca (Szépvölgyi út előtt)

!Az új forgalmi rendben a jobb oldali sávból lehet a Szépvölgyi
útra kanyarodni, a bal oldali sávból lehet egyenesen tovább

haladni a Centrum  felé. Sokan „előreszaladnak” a bal oldali sáv-
ban, majd a Kolosy tér előtt „átverekednek” a jobb oldali sávba.
Jó lenne a záróvonalat meghosszabbítani. 
• A Lajos utcában a Galagonya utca és a Szépvölgyi út közötti
szakaszon a városközpont felé haladva olyan forgalmi rendet ala-
kítottunk ki, amely alapján a Szépvölgyi út felé jobbra kanyarodók
a jobbra kanyarodó nyíllal jelölt sávot használják a kanyarodásra,
az egyenesen közlekedők pedig az egyenes nyíllal jelölt belső
sávot. A kialakított forgalmi rendnek célja, hogy az egyenesen
közlekedőket a gyakrabban torlódó Szépvölgyi út felé jobbra ka-
nyarodó irányban haladók ne akadályozzák. A záróvonal hosszab-
bítására látunk lehetőséget még egy rövidebb szakaszon az Eve-
ző utcát megelőzően. 

VI. Bajcsy-Zsilinszky köz 2.

!Nem indokolja semmi a megállási tilalmat, nem is veszik komo-
lyan a jelzőtáblát.

• A kihelyezett „megállni tilos” jelzőtábla az ideiglenes forgalmi
rend része, mivel a Bajcsy-Zsilinszky köz eredeti forgalmi rend
visszaállításra kerül, ismételten az Ó utca felé lesz egyirányú. A
jelzőtábla szükségtelenné válik, és leszerelésre kerül. 
VIII. Dankó utca – Magdolna utca sarok

!„Életveszélyes” jobbkezes a kereszteződés, kérünk „Elsőbb-
ségadás kötelező” jelzőtáblát a sarokra. Az autósok többsége

most is a Dankó utcát tekinti „főútnak”.
• Felülvizsgáljuk az elsőbbségi viszonyokat, indokolt esetben in-
tézkedünk annak módosítására. 
V. József nádor tér 5–6.
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III. Lajos utca: Meg kellene
hosszabbítani a záróvonalat

VI. Ó utca: Feles-
legesnek tűnik a
balra kanyarodá-
si tilalom

VI. Bajcsy-Zsilinszky köz: Ez
is egy felesleges jelzőtábla

VIII. Dankó utca: Meg kellene
szűntetni a jobbkezességet

V. József nádor tér: A tila-
lom feleslegesnek tűnik
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!Az épület előtt érthető a terület fenntartása a tűzoltóknak. Az út
túloldalán viszont semmi sem indokolja a várakozási tilalmat,

nem is veszik komolyan a tilalmi jelzőtáblát, kérjük leszerelni. 
• A katasztrófavédelmi szakhatósági előírások alapján lettek ki-
jelölve tűzoltási felvonulási területek, amelyeket nem kívánunk,
és nem tudunk megszüntetni. A jelzés hatálya alatt a KRESZ sza-
bályai szerint meg lehet állni. 
VII. Vörösmarty utca 20. 

!Gyalogátkelőhelyet alakítottak ki a Király utca, Vörösmarty ut-
ca sarkon, módosították a járdaszegélyeket. Lehetne parkoló-

hely ezen a részen is, az utca túloldalán is parkol autó.
• A kijelölt gyalogos-átkelőhely tervezése során a Király utcai
parkolók kialakításánál nem történt módosítás. A gyalogos
mozgások elősegítésére igaz, hogy létesültek úgynevezett
„fülek”, de a beláthatóság biztosítása miatt az eredeti parko-
ló kialakítás megmaradt. A forgalombiztonság érdekében a
meglévő forgalmi rend módosítását nem támogatjuk.
V. Veres Pálné utca – Szerb utca sarok

!Semmi sem látszik egy fától a „Kötelező haladási irány egye-
nesen és jobbra” jelzőtáblából. Előbbre kellene helyezni a jel-

zőtáblát, vagy megismételni a bal oldalon.
• Ilyen jellegű építési környezetben (szűkített forgalmi sávok,
egyenrangú kereszteződések, oszlopok, kőburkolat, stb.) nem
tartjuk indokoltnak a jelzőtábla megismétlését. A környezetnek
megfelelő óvatos vezetéssel a balra kanyarodási tilalom jól ész-
lelhető.

V. József nádor tér 3.

!A kihelyezett jelző-
tábla nincs a KRESZ

könyvben. („Megállni ti-
los, kivéve Pénzügymi-
nisztérium”) Kérjük ki-
cserélni egy „Várakoz-
ni tilos, kivéve Pénz-
ügyminisztérium” jelző-
táblára.
• Az észrevételt jelez-
zük az V. kerületi Ön-
kormányzatnak, mert
a forgalomtechnikai
eszközök átvétele
még nem történt
meg. 
VII. Jósika utca 8.

!Megint megdöntötték a jelzőtáblaoszlopot a járdára feltolató
autók. Ismét kérjük a jelzőtáblaoszlop áthelyezését. 

• A jelzőtábla áthelyezése folyamatban van. 
XVIII. Repülőtérre vezető út, „D” porta

!Korábban csak a reggeli órákban „fogta meg” a befelé haladó
forgalmat a forgalomirányító jelzőlámpa, most viszont egész

nap Vecsésig áll a sor. Kérjük a jelzőlámpa fázisát leellenőrizni. 
• Ideiglenes forgalmirend volt érvényben a repülőtér belső átépí-
tésével kapcsolatban, de a munkálatok végeztével az eredeti
programok visszaállítása megtörtént. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közle-
kedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta) 
E-mail: lampafelelos@freemail.hu, 

facebook: Lámpafelelős 
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VII. Vörösmarty utca: Engedé-
lyezni kellene a parkolást

V. Veres Pálné utca: Semmi
sem látszik a jelzőtáblából XVIII. Repülőtérre vezető út:

Napközben is Vecsésig áll a sor

VII. Jósika utca: Is-
mét megdöntötték a
jelzőtáblaoszlopot

V. József nádor tér: Ilyen kom-
bináció nincs a KRESZ-ben
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!Az épület előtt érthető a terület fenntartása a tűzoltóknak. Az út
túloldalán viszont semmi sem indokolja a várakozási tilalmat,
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parkolók kialakításánál nem történt módosítás. A gyalogos
mozgások elősegítésére igaz, hogy létesültek úgynevezett
„fülek”, de a beláthatóság biztosítása miatt az eredeti parko-
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ügyminisztérium” jelző-
táblára.
• Az észrevételt jelez-
zük az V. kerületi Ön-
kormányzatnak, mert
a forgalomtechnikai
eszközök átvétele
még nem történt
meg. 
VII. Jósika utca 8.

!Megint megdöntötték a jelzőtáblaoszlopot a járdára feltolató
autók. Ismét kérjük a jelzőtáblaoszlop áthelyezését. 

• A jelzőtábla áthelyezése folyamatban van. 
XVIII. Repülőtérre vezető út, „D” porta

!Korábban csak a reggeli órákban „fogta meg” a befelé haladó
forgalmat a forgalomirányító jelzőlámpa, most viszont egész

nap Vecsésig áll a sor. Kérjük a jelzőlámpa fázisát leellenőrizni. 
• Ideiglenes forgalmirend volt érvényben a repülőtér belső átépí-
tésével kapcsolatban, de a munkálatok végeztével az eredeti
programok visszaállítása megtörtént. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közle-
kedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.
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VII. Vörösmarty utca: Engedé-
lyezni kellene a parkolást

V. Veres Pálné utca: Semmi
sem látszik a jelzőtáblából XVIII. Repülőtérre vezető út:

Napközben is Vecsésig áll a sor

VII. Jósika utca: Is-
mét megdöntötték a
jelzőtáblaoszlopot

V. József nádor tér: Ilyen kom-
bináció nincs a KRESZ-ben
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Tisztelt 
Kollégák!

Lassan vége a télnek, mely azért nem
volt durva. Miután a dolgos hétköznap-
okon is falatozni kell, elgondolkodtam,
mit is hozzak ide?

Úgy döntöttem, hogy egy előétel után
hagyományos, de gyors ételt készítek. 

Tehát lesz némi lazac, rák, majd egy
paprikás krumpli és egy kis hur-
ka.

Kezdjük a hallal. 
A lazacot sóztam, borsoztam,

némi zöldhal-fűszerrel megszór-
tam, majd pár perc alatt olíva
olajon megpirítottam. Aztán a rá-
kot is éppen csak átforgattam az
olajon. Tálalásnál kapott citrom-
karikát, kapribogyót és édes-csí-
pős szószt. Mellé száraz, hideg
pezsgőt.

A paprikás krumplihoz a
krumplit kockázva feltettem a
hagymás szaftalapra, tíz perc múl-
va, már a befűszerezés után jöhet
a virslikarika, majd újabb tíz perc
és készen is vagyunk. Puha ke-
nyér, savanyúság, mi kell még?

Nos, ha még a hűtőben akad a
télről némi hurka, hát azt is legott

tepsibe fektetjük, s ha fér
mellé krumpli, hát oda, vagy
ha nem, akkor külön sütjük
hozzá. Savanyú káposztával
kiváló vacsoránk lészen.

Szóval, nem húztuk az időt,
mégis finomakat ehettünk. Ja-
vaslom néktek is.

Fakanalas jó étvágyat kívá-
nok:

Soós István City 22

Hurka, már a tányéron

Paprikás krumpliLazac és rák. Tálalva
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1. Mit jelez a tábla?
a) Az úttest mindkét irányból
belátható szakaszon egy for-
galmi sávra szűkül. 
b) A szembejövő járműveknek
kölcsönösen az úttest szélé-

hez kell húzódniuk.
c) Az úton a korábbi forgalmi rendtől vagy a
megelőző útszakasz egyirányú forgalmától el-
térően – kétirányú forgalom van. 

2. Hogyan alakul az elsőbbség kérdése a
gépkocsi és a villamos között?
a) Első-
ként Ön
haladhat
át az útke-
resztező-
d é s e n ,
majd a vil-
lamos.
b) Első-
ként a vil-
lamos ha-
ladhat át, majd Ön.

3. Az alábbiak közül miről kell meggyő-
ződnie az előzés megkezdése előtt?
a) Arról, hogy a megelőzendő jármű vezetője
észlelte-e az Ön előzési szándékát. 
b) Arról, hogy taxija előtt ugyanabban a forgal-
mi sávban haladó másik jármű előzési szándé-
kot nem jelzett.
c) Arról, hogy a megelőzendő jármű sebessé-
gének fokozásával vagy balra húzódással nem
fogja-e a manővert akadályozni. 

4. Áthajt-
hat-e taxi-
jával a
táblákkal
megjelölt
övezeten,
ha ott
nem akar
megállni?
a) Csak 22
és 6 óra között.
b) Legfeljebb akkor, ha mozgáskorlátozott sze-
mélyt szállít.
c) Nem. 

5. Mire szolgál a képen látható változtat-
ható jelentéstartamú fényjelző berende-

zés?
a) A for-
galmi sá-
vok fog-
laltságá-
nak a jel-
zésére.

b) A váltakozó irányú forgalom szabályozására. 
c)  Csak fény kibocsátására alkalmas jelzőtáb-
lák képének a megjelenítésére.

6. Mi a teendője, ha erős ol-
dalirányú szélben vezeti ta-
xiját? 
a) Fokozza járműve sebessé-
gét, és a szél irányába kormá-
nyoz.
b) Csökkenti járműve sebességét, és erősen
tartja a kormányt. 
c) Csökkenti járműve sebességét, és a szél
irányával szembe kormányozva ellensúlyozza
az oldalirányú erőt. 

7. Kikerül-
heti a sze-
m é l yg é p -
kocsi a vil-
lamost?
a) Igen.
b) Nem.

8. Irányváltoztatásnak minősül-e az ilyen
piros-fehér sávokkal jelzett útszűkületen
való áthaladás?

a) Igen. 
b) Nem.

9. Hogyan változik a taxis látása, ha autó-
jával nagy sebességgel halad?
a) Csak a közeli tárgyakat látja élesen, távolra
csak homályosan lát.
b) Csak a távoli tárgyak képe éles, a közeli tár-
gyak képe elmosódik.
c) A változás, illetve az eltérés csak műszeres
méréssel érzékelhető.

10. Haladhat-e folyamatosan az úttest
szélén lévő villamospályán?
a) Igen.
b) Nem.

11. Behajthat-e taxijával az
ilyen táblakombinációval
jelzett útszakaszra, ha a
rendelésben megjelölt cím
ott található.
a) Igen, a kiegészítő tábla fel-
iratát ilyen esetben figyelmen
kívül hagyhatja.
b) Csak a kiegészítő táblán
megjelölt időszakban.
c) Csak a kiegészítő táblán megjelölt idősza-
kon kívül. 

12. Megállhat-e taxijával az úttest szélén
lévő villamospályán?

a) Igen.
b) Legfeljebb az utas be- vagy kiszállásához
szükséges ideig.
c) Nem.

13. Érdemes-e a gyorsabb előrehaladás
érdekében a taxijával kis távolságon be-
lül többször forgalmi sávot változtatni?
a) Igen, mert az így nyert idő gazdaságosabbá
teszi a taxi üzemeltetését.
b) Csak akkor, ha az ideges utas siet, és ezzel
javítani tudja a komfortérzetét.
c) Nem.

14. Mit jelez a tábla?
a) Az övezetben ve-
zeték nélküli ingye-
nes helyi wifi-háló-
zat üzemel, amely-
nek segítségével
rákapcsolódhatunk
a világhálóra.
b) A megjelölt terü-
leten lévő autós
wifit csak a jármű-
vek vezetői és uta-
sai használhatják.
c) Közösségi inter-
net hozzáférési (eMagyarország) pontot.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 34. oldalon találhatók.
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1. Mit jelez a tábla?
a) Az úttest mindkét irányból
belátható szakaszon egy for-
galmi sávra szűkül. 
b) A szembejövő járműveknek
kölcsönösen az úttest szélé-

hez kell húzódniuk.
c) Az úton a korábbi forgalmi rendtől vagy a
megelőző útszakasz egyirányú forgalmától el-
térően – kétirányú forgalom van. 
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ként Ön
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d é s e n ,
majd a vil-
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b) Első-
ként a vil-
lamos ha-
ladhat át, majd Ön.

3. Az alábbiak közül miről kell meggyő-
ződnie az előzés megkezdése előtt?
a) Arról, hogy a megelőzendő jármű vezetője
észlelte-e az Ön előzési szándékát. 
b) Arról, hogy taxija előtt ugyanabban a forgal-
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a) Csak 22
és 6 óra között.
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mélyt szállít.
c) Nem. 

5. Mire szolgál a képen látható változtat-
ható jelentéstartamú fényjelző berende-

zés?
a) A for-
galmi sá-
vok fog-
laltságá-
nak a jel-
zésére.

b) A váltakozó irányú forgalom szabályozására. 
c)  Csak fény kibocsátására alkalmas jelzőtáb-
lák képének a megjelenítésére.

6. Mi a teendője, ha erős ol-
dalirányú szélben vezeti ta-
xiját? 
a) Fokozza járműve sebessé-
gét, és a szél irányába kormá-
nyoz.
b) Csökkenti járműve sebességét, és erősen
tartja a kormányt. 
c) Csökkenti járműve sebességét, és a szél
irányával szembe kormányozva ellensúlyozza
az oldalirányú erőt. 

7. Kikerül-
heti a sze-
m é l yg é p -
kocsi a vil-
lamost?
a) Igen.
b) Nem.

8. Irányváltoztatásnak minősül-e az ilyen
piros-fehér sávokkal jelzett útszűkületen
való áthaladás?

a) Igen. 
b) Nem.

9. Hogyan változik a taxis látása, ha autó-
jával nagy sebességgel halad?
a) Csak a közeli tárgyakat látja élesen, távolra
csak homályosan lát.
b) Csak a távoli tárgyak képe éles, a közeli tár-
gyak képe elmosódik.
c) A változás, illetve az eltérés csak műszeres
méréssel érzékelhető.

10. Haladhat-e folyamatosan az úttest
szélén lévő villamospályán?
a) Igen.
b) Nem.

11. Behajthat-e taxijával az
ilyen táblakombinációval
jelzett útszakaszra, ha a
rendelésben megjelölt cím
ott található.
a) Igen, a kiegészítő tábla fel-
iratát ilyen esetben figyelmen
kívül hagyhatja.
b) Csak a kiegészítő táblán
megjelölt időszakban.
c) Csak a kiegészítő táblán megjelölt idősza-
kon kívül. 

12. Megállhat-e taxijával az úttest szélén
lévő villamospályán?

a) Igen.
b) Legfeljebb az utas be- vagy kiszállásához
szükséges ideig.
c) Nem.

13. Érdemes-e a gyorsabb előrehaladás
érdekében a taxijával kis távolságon be-
lül többször forgalmi sávot változtatni?
a) Igen, mert az így nyert idő gazdaságosabbá
teszi a taxi üzemeltetését.
b) Csak akkor, ha az ideges utas siet, és ezzel
javítani tudja a komfortérzetét.
c) Nem.

14. Mit jelez a tábla?
a) Az övezetben ve-
zeték nélküli ingye-
nes helyi wifi-háló-
zat üzemel, amely-
nek segítségével
rákapcsolódhatunk
a világhálóra.
b) A megjelölt terü-
leten lévő autós
wifit csak a jármű-
vek vezetői és uta-
sai használhatják.
c) Közösségi inter-
net hozzáférési (eMagyarország) pontot.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 34. oldalon találhatók.
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Éljen a bürokrácia!
Cikkünkben azt a helyzetet elemeztük ki, amikor egy évek óta taxizó
nyugdíjas vállalkozó úgy dönt, hogy abbahagyja tevékenyégét. Beval-
lásait eddig személyesen, papír alapon adta be – hibátlanul –, ezért
vállalkozása megszüntetését is személyesen kívánja intézni. Van
azonban egy kis baj: január elsejétől a vállalkozások adminisztráció-
ját csak elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet intézni. Igen,
hallott erről valamit, hogy a főállásúaknak már számítógép is kell a ta-
xizáshoz, de a nyugdíj mellettiek eddig mentesültek. Az okmányirodá-
ban nem tudnak segíteni, intézze csak elektronikusan. De hát ahhoz
ő nem ért! Soha nem volt számítógépe, most már nem is lesz, még a
tévé távirányítót sem tudja időnként kezeni. Megérti az idők szavát,
de hát ő nem egy vállalkozást akar indítani, hanem befejezni az eddi-
gi tevékenységét. A hivatal azonban hajthatatlan: ha nem tudja, keres-
sen egy könyvelőt, nyisson ügyfélkaput, bajlódjon email-címekkel
meg jelszavakkal, csak hogy végre be tudja fejezni vállalkozását…

Taxitarifák 2000-ben
A fővárosi taxitársaságok tarifáinak összehasonlítása nem könnyű,
az eltérő tarifamegnevezések miatt. Viszont mindegyik társaságnál
létezik ún. „utcai” tarifa. Az összehasonlítás során ezt vettük figye-
lembe.

Budapest taxi 199 Ft/km
Volán taxi 199 Ft/km
Főtaxi 160 Ft/km
Expo taxi 110 Ft/km
A többi társaság mind az akkor alkalmazható legmagasabb nappali
tarifát, a 200 Ft/km díjat használta.
Abban az időben egy liter 95-ös benzin ára 217 Ft volt…

Taxigépkocsik és üzemanyagok áfája
Éveken keresztül meddő harcot folytattunk munkaeszközünk áfája,
és legnagyobb költségünk, az üzemanyag áfája visszaigénylése tár-
gyában. A 2000-es évben ismét előkerült a kérdés, a Pénzügymi-
nisztériummal folytatott levelezésben már konkrét európai példákat
is idézett a taxisok szakmai vezetése. A vizsgált európai országok
mindegyikében lehetőség nyílt a munkaeszköz – vagyis a taxigép-
kocsi – forgalmi adójának visszaigénylésére. A felhasznált üzem-
anyag áfája tekintetében két kivétellel – Bulgária és Litvánia – ha-
sonló volt a helyzet. 

A hozott példák nem hatották meg a rendeletalkotókat, továbbra
is mereven elzárkóztak az áfa visszaigényelhetőségétől.

Erről írt a Taxisok Világa 2010 februárjában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 2000 februárjában

20 éve történt
– Csak azért hívtalak fel, hogy elmondjam: Szeret-

lek!
– De uram, ez egy sörgyár!
– Tudom…

* * *
Városi turista faluhelyen:
– Mondja néném, hol fõznek itt pálinkát?
– Látja ott azt a templomot?
– Látom hát!
– Na, azon kívül mindenhol…
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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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Olvasd! Értsd! Használd!

Mostanában sűrűn csörög a telefon, taxis kollégák kérdezik, hogy most
mennyi járulékot kell fizetni, mikor van az adóbevallási határidő, hogyan
kell nullás igazolásokat kérni, satöbbi, satöbbi. Az érdeklődésekre
általában türelmesen válaszolok, de azért mindig megjegyzem, hogy van
nekünk ez a Taxisok Világa című szakmai lapunk, talán hallott már róla.
Harminc éve minden hónapban megjelenik többezer példányban.
Kérdéseire naprakész választ kap belőle. A tevékenységünket szabályozó
rendeleteket igyekszünk „taxisul” fogalmazni, a száraz részek mellett némi
humort is belecsempészni. Ezért tartom szomorúnak, hogy a kollégák
egy része nem olvassa a szakmai híreket.

Ám januárban szívmelengető dolog történt: levelet kaptam egy taxis
kolléga feleségétől, a december havi számban megjelent „Ne panaszkod-
junk” című cikkem kapcsán. Levelében úgy fogalmaz, hogy teljesen
egyetért az írásban foglaltakkal, sőt továbbmegy: nemcsak hogy ne
panaszkodjunk, hanem adjunk hálát életkörülményeinkért.

Annyira megörültem: Íme, valaki, aki nemcsak olvassa a lapot, hanem
érti is az üzenetet. Ezúton is köszönöm a visszajelzést, remélem a továb-
biakban is hűséges olvasónk lesz. Nagy Zoltán

1. Helyes a „C” válasz. A „Szembejövő
forgalom” tábla azt jelzi, hogy az úton – a ko-
rábbi forgalmi rendtől vagy a megelőző út-
szakasz egyirányú forgalmától eltérően –
kétirányú forgalom van.

2.  Helyes az „A” válasz. Az úttest jobb
szélén lévő sínpályán közlekedő villamos az
útkereszteződésben balra kíván kanyarodni.
A villamos a bekanyarodásra vonatkozó sza-
bály előírásának eleget téve elsőbbségadás-
ra kötelezett a mellette lévő – azonos irány-
ból érkező –, egyenesen haladó gépkocsi-
nak.

3. Helyes a „B” válasz. Előzni abban az
estben szabad, ha az előzni kívánó jármű
előtt ugyanabban a forgalmi sávban hala-
dó másik jármű előzési szándékot nem jel-
zett.

4. Helyes a „B” válasz. A lakó-pihenő öve-
zet területére akkor is behajthat a mozgás-
korlátozott személyt szállító taxi, ha ott nem
akar megállni.

5. Helyes az „A” válasz. A képen látható
piros „X” alakot illetve a ferdén lefelé nyilat
mutató fényjelző készülék a forgalmi sáv fog-
laltságának jelzésére szolgál.

6. Helyes a „C” válasz.  Az oldalszél ere-
jét a nagy sebesség növeli. Nagy oldalszél
esetén a taxi tempóját mérsékelni kell és a
kormányt a szélerő iránya felé fordítással kell
ellensúlyozni.

7. Helyes az „A” válasz. Ha a kikerülés fel-
tételei biztosítottak, az ilyen megállóban álló
villamos mellett el szabad haladni.

8. Helyes az „A” válasz. Az úttest képze-
letbeli felezővonalának az átlépése irányvál-
toztatónak minősül. Az irányváltoztatást
irányjelzéssel jelezni kell.

9. Helyes a „B” válasz. Nagy sebesség
esetén az autóvezetőnek csak a távoli tár-
gyak megfigyelésére van módja. A közeli tár-
gyak mellett olyan gyorsan halad el, hogy
azok képe elmosódik.

10. Helyes az „A” válasz. A képen látható
helyen a látási viszonyok nem akadályozzák
az autóvezetőt a villamos kellő távolságból
való észlelésében, így folyamatosan halad-
hat az úttest szélén lévő villamospályán.

11. Helyes a „C” válasz. Ha a „Mindkét
irányból behajtani tilos” jelzőtábla alatt elhe-
lyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg,
a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn.

12. Helyes a „C” válasz. Tilos megállni a
villamospályán, és a sínekhez olyan közel,
hogy a jármű a villamos közlekedését akadá-
lyozza.

13. Helyes a „C” válasz. A gyorsabb elő-
rehaladás érdekében kis távolságon belül
nem szabad ismételten forgalmi sávot változ-
tatni. Az úton szlalomozva haladó autó átlag-
sebessége alig, az üzemköltség és a balese-
ti veszély viszont lényegesen növekszik.

14. Helyes a „C” válasz. A tábla közössé-
gi internet hozzáférési (eMagyarország)
pontot jelez.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Tegnap bementem egy bárba. 
Ki volt írva, hogy a jóképû pasik

ingyen ihatnak. 
12 ezret fizettem…

* * *
– Apa! Csörög a telefonod!
– Ki hív?
– Valami „Isten Ostora”
– Vedd fel. Anyád az…

* * *
– Már elnézést uram, ez itt a nõi

vécé!
– Az mindegy, hányni jöttem…
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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
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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

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

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

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

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

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.

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

Körül-
belül hatvan meghívott volt, Gabcsi eb-
ből negyven főre számított a visszajelzések alapján. Vé-
gül aztán több mint nyolcvanan jelentünk meg – min-
denki hozott még egy embert! 

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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Olvasd! Értsd! Használd!

Mostanában sűrűn csörög a telefon, taxis kollégák kérdezik, hogy most
mennyi járulékot kell fizetni, mikor van az adóbevallási határidő, hogyan
kell nullás igazolásokat kérni, satöbbi, satöbbi. Az érdeklődésekre
általában türelmesen válaszolok, de azért mindig megjegyzem, hogy van
nekünk ez a Taxisok Világa című szakmai lapunk, talán hallott már róla.
Harminc éve minden hónapban megjelenik többezer példányban.
Kérdéseire naprakész választ kap belőle. A tevékenységünket szabályozó
rendeleteket igyekszünk „taxisul” fogalmazni, a száraz részek mellett némi
humort is belecsempészni. Ezért tartom szomorúnak, hogy a kollégák
egy része nem olvassa a szakmai híreket.

Ám januárban szívmelengető dolog történt: levelet kaptam egy taxis
kolléga feleségétől, a december havi számban megjelent „Ne panaszkod-
junk” című cikkem kapcsán. Levelében úgy fogalmaz, hogy teljesen
egyetért az írásban foglaltakkal, sőt továbbmegy: nemcsak hogy ne
panaszkodjunk, hanem adjunk hálát életkörülményeinkért.

Annyira megörültem: Íme, valaki, aki nemcsak olvassa a lapot, hanem
érti is az üzenetet. Ezúton is köszönöm a visszajelzést, remélem a továb-
biakban is hűséges olvasónk lesz. Nagy Zoltán

1. Helyes a „C” válasz. A „Szembejövő
forgalom” tábla azt jelzi, hogy az úton – a ko-
rábbi forgalmi rendtől vagy a megelőző út-
szakasz egyirányú forgalmától eltérően –
kétirányú forgalom van.

2.  Helyes az „A” válasz. Az úttest jobb
szélén lévő sínpályán közlekedő villamos az
útkereszteződésben balra kíván kanyarodni.
A villamos a bekanyarodásra vonatkozó sza-
bály előírásának eleget téve elsőbbségadás-
ra kötelezett a mellette lévő – azonos irány-
ból érkező –, egyenesen haladó gépkocsi-
nak.

3. Helyes a „B” válasz. Előzni abban az
estben szabad, ha az előzni kívánó jármű
előtt ugyanabban a forgalmi sávban hala-
dó másik jármű előzési szándékot nem jel-
zett.

4. Helyes a „B” válasz. A lakó-pihenő öve-
zet területére akkor is behajthat a mozgás-
korlátozott személyt szállító taxi, ha ott nem
akar megállni.

5. Helyes az „A” válasz. A képen látható
piros „X” alakot illetve a ferdén lefelé nyilat
mutató fényjelző készülék a forgalmi sáv fog-
laltságának jelzésére szolgál.

6. Helyes a „C” válasz.  Az oldalszél ere-
jét a nagy sebesség növeli. Nagy oldalszél
esetén a taxi tempóját mérsékelni kell és a
kormányt a szélerő iránya felé fordítással kell
ellensúlyozni.

7. Helyes az „A” válasz. Ha a kikerülés fel-
tételei biztosítottak, az ilyen megállóban álló
villamos mellett el szabad haladni.

8. Helyes az „A” válasz. Az úttest képze-
letbeli felezővonalának az átlépése irányvál-
toztatónak minősül. Az irányváltoztatást
irányjelzéssel jelezni kell.

9. Helyes a „B” válasz. Nagy sebesség
esetén az autóvezetőnek csak a távoli tár-
gyak megfigyelésére van módja. A közeli tár-
gyak mellett olyan gyorsan halad el, hogy
azok képe elmosódik.

10. Helyes az „A” válasz. A képen látható
helyen a látási viszonyok nem akadályozzák
az autóvezetőt a villamos kellő távolságból
való észlelésében, így folyamatosan halad-
hat az úttest szélén lévő villamospályán.

11. Helyes a „C” válasz. Ha a „Mindkét
irányból behajtani tilos” jelzőtábla alatt elhe-
lyezett kiegészítő tábla időszakot jelöl meg,
a tilalom csak ebben az időszakban áll fenn.

12. Helyes a „C” válasz. Tilos megállni a
villamospályán, és a sínekhez olyan közel,
hogy a jármű a villamos közlekedését akadá-
lyozza.

13. Helyes a „C” válasz. A gyorsabb elő-
rehaladás érdekében kis távolságon belül
nem szabad ismételten forgalmi sávot változ-
tatni. Az úton szlalomozva haladó autó átlag-
sebessége alig, az üzemköltség és a balese-
ti veszély viszont lényegesen növekszik.

14. Helyes a „C” válasz. A tábla közössé-
gi internet hozzáférési (eMagyarország)
pontot jelez.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Tegnap bementem egy bárba. 
Ki volt írva, hogy a jóképû pasik

ingyen ihatnak. 
12 ezret fizettem…

* * *
– Apa! Csörög a telefonod!
– Ki hív?
– Valami „Isten Ostora”
– Vedd fel. Anyád az…

* * *
– Már elnézést uram, ez itt a nõi

vécé!
– Az mindegy, hányni jöttem…
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A TAXISOK VILÁGA újság nemcsak a Taxisok Világát mutatja
be, de a Világ Taxisait, a világ taxizását is. A sors ajándékaként
négy földrészre jutottam el, örömmel mondhatom, mindenhol,
ahol megtudták taxis vagyok, ráadásul Budapestről, Magyaror-
szágból, Európából, mindenütt családtagnak fogadtak. A nyelvi
nehézségektől függetlenül megértettük egymást, „beszélgetni”
tudtunk.   Legutóbb a Balkánon jártam. Néhány érdekesség az
ottani taxizásról, majd röviden a közlekedésről, végül a minden-
napi életről. 

A taxizásról

A legfontosabb, mindenütt látni egy-egy
adott járműről, hogy az egy taxi. Szerbiá-
ban, akárcsak Ausztriában a rendszámok
utolsó két betűje – TX – utal a taxira. Albá-
niában „T” betű a taxik rendszámának utol-
só betűje. Észak-Macedóniában (a volt Ma-
cedóniában), akárcsak  Romániában, a he-
lyi hatóság állapítja meg a taxik egységes
megjelenését. Ohrid városában a hófehér
taxik tetejét, motorház tetejét, csomagtartó
tetejét világoskékre fóliázzák. Skopjéban, a
fővárosban pedig a fehér taxik teteje sárga színű. A taxizás
olyan „balkános”, Törökországban láttam ilyet korábban. A jár-
dán sétáló gyalogosok mellett elhaladó taxikból kiszólnak, „Sza-
bad a taxi”, vagy csak rápöccintenek a dudára, felajánlva a szol-
gáltatást. A tarifák nagyjából egységesek, elfogadott az általá-
nos európai gyakorlat, az egy kilométer egyenlő egy euróval.
Taxiszolgáltatást egyszer vettünk igénybe, Albániában. Meg-
mondtuk a címet, a taxis megnézte a GPS-t: 10 kilométer, az 10

euró. Nem számit, a dugó, vagy ha eltéved a ta-
xis. A 10 euró az 10 euró. Igaz, végig figyeltem
a taxamétert, egyetlen dolgot mutatott: a pontos
időt… Még egyszer beültem egy taxiba – kíván-

csiságból – Észak-Macedóniában. Kerestem a taxamétert, vé-
gül kérésemre megtaláltam a műszerfalon. Amikor a taxis a sap-
káját levette róla. Azzal volt diszkréten letakarva… Amúgy a kol-
légák élete hasonló a miénkhez, műszak előtt a napi karbantar-

tás, műszak közben beszélgetés a drosztokon.

A közlekedés-
ről 

Még mondhatni,
hogy „balkáni álla-
potok” vannak, de
azért folyamatosan
javul a helyzet. Egy-
re többen mennek
külföldre és látják,
hogy lehet „euró-
pai” módon is közle-
kedni. A legrosz-
szabb helyzet Albá-
niában van. Az okok

egyértelműek. 30 (!) évvel ezelőtt még csak a kiváltságosoknak
lehetett autójuk, pártvezetőknek, állami vezetőknek. Ez egy mai
fiatalnak hihetetlennek tűnik, pedig nálunk is így volt az ötvenes
években. Magyarországon a hetvenes-nyolcvanas években rob-
bant a motorizáció, akkor vették – vehették az emberek töme-
gesen autóikat. Ma Albánia ott tart, mint Magyarország öt évti-
zeddel ezelőtt. Akinek autója van, az a „császár”. A „gyalogos”
másodrendű állampolgár. A járda szélén percekig állhatnak a

Balkáni útinapló

Albániában a rend-
számban lévő T be-
tű utal arra, hogy
az autó taxi

Albán taxisok pihenőidőben

Információs tábla Albániában a taxiszolgáltatásról

A fólia kicsit kopott

A taxik színesek, de minden
taxi rendszámján ott a TX
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gyalogátkelőhelynél, míg egy autós megkegyelmez és megáll. A
bejárt országokban az utak állapota megfelelő, a legjobb a hely-
zet Szerbiában, ott nyugat-európai színvonalú autópályákat is ta-
lálhatunk. Az autópályák fizetősek, az autópálya használatot fize-
tő-kapuknál lehet kifizetni. A legrosszabb a helyzet az ismert
okok miatt Albániában. A legérdekesebb Montenegró, nem vé-
letlenül az ország neve Monte Negró (Fekete hegyek). Az
egész ország szinte csak hegyekből áll, mindenhol kacskarin-
gós, lejtős szerpentinek. A közúti jelzések, a jelzőtáblák a meg-
szokottak, egységes európai szabályok szerint. Egy érdekesség
van, a jelzőlámpák működése. Az autósoknak szolgáló forga-
lomirányító jelzőlámpa zöld jelzése villogni kezd több helyen,
mielőtt sárgára vált. Ez nagyon jó a közlekedésbiztonság szem-

pontjából. Nálunk sokan a fékbe taposnak, ha meglát-
ják a sárga jelzést, mások meg gázt adnak! Akkor van
baj, ha az elől álló blokkol, a mögötte lévő meg gázt
ad… Nem véletlen, hogy például Németországban egy
másodpercig – büntetlenül – át lehet menni a tilos jel-
zésen. Ugyanakkor a gyalogosoknak szóló zöld jelzés
nem villog, mielőtt pirosra vált. Nálunk, ha villog a zöld,
főleg az idősek, megijednek, mindjárt jön a piros! És
tényleg, átvált pirosra, elkezdenek szaladni! Pedig a ki-
ürítési idő biztosítja, ha zöld jelzésnél lép le a járdáról,
akkor biztonságosan átér. Odakint, vagy zöld, akkor
mehet, vagy tilos, akkor nem mehet, ilyen egyszerű! A
rendszám mindenhol mutatja, hogy az adott jármű me-
lyik városból jött. Ez közlekedés- és közbiztonsági
szempontból is jó. Egy előrelátó, „védekező” módon
vezető kétszeres figyelemmel nézi, ha tu-

ristával, vagy külföldi jár-
művel találkozik. Ugyanígy közbiztonság szempontjából is
jó lehet, ha tudjuk, „idegennel” találkozunk. Egyértelműen
gyanús lenne, ha egy szabolcsi autós Vas megyében kóri-
cál. Ám nálunk ezt a rendszámok jelenleg nem jelzik… 

A világ legtöbb országában egyfajta országjelzést talá-
lunk a rendszámon, de van ahol kétfajta is van. Például Ma-
gyarországon is van „régi”, és van az új „uniós” rendszám.
Észak-Macedónia az egyetlen a világon, ahol háromfajta(!)
rendszám is érvényes. Van régi, van új, és van legújabb… 

36

City Taxi az albán fővárosban

Taxiállomás Tiranában

Ebben a taxiban ingyen
lehet internetezni

Belgrádban ma is láthatók a
NATO-bombázások nyomai

Az idegen autókat az albánok-
nál elszállítják a taxiállomásról
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gyalogátkelőhelynél, míg egy autós megkegyelmez és megáll. A
bejárt országokban az utak állapota megfelelő, a legjobb a hely-
zet Szerbiában, ott nyugat-európai színvonalú autópályákat is ta-
lálhatunk. Az autópályák fizetősek, az autópálya használatot fize-
tő-kapuknál lehet kifizetni. A legrosszabb a helyzet az ismert
okok miatt Albániában. A legérdekesebb Montenegró, nem vé-
letlenül az ország neve Monte Negró (Fekete hegyek). Az
egész ország szinte csak hegyekből áll, mindenhol kacskarin-
gós, lejtős szerpentinek. A közúti jelzések, a jelzőtáblák a meg-
szokottak, egységes európai szabályok szerint. Egy érdekesség
van, a jelzőlámpák működése. Az autósoknak szolgáló forga-
lomirányító jelzőlámpa zöld jelzése villogni kezd több helyen,
mielőtt sárgára vált. Ez nagyon jó a közlekedésbiztonság szem-

pontjából. Nálunk sokan a fékbe taposnak, ha meglát-
ják a sárga jelzést, mások meg gázt adnak! Akkor van
baj, ha az elől álló blokkol, a mögötte lévő meg gázt
ad… Nem véletlen, hogy például Németországban egy
másodpercig – büntetlenül – át lehet menni a tilos jel-
zésen. Ugyanakkor a gyalogosoknak szóló zöld jelzés
nem villog, mielőtt pirosra vált. Nálunk, ha villog a zöld,
főleg az idősek, megijednek, mindjárt jön a piros! És
tényleg, átvált pirosra, elkezdenek szaladni! Pedig a ki-
ürítési idő biztosítja, ha zöld jelzésnél lép le a járdáról,
akkor biztonságosan átér. Odakint, vagy zöld, akkor
mehet, vagy tilos, akkor nem mehet, ilyen egyszerű! A
rendszám mindenhol mutatja, hogy az adott jármű me-
lyik városból jött. Ez közlekedés- és közbiztonsági
szempontból is jó. Egy előrelátó, „védekező” módon
vezető kétszeres figyelemmel nézi, ha tu-

ristával, vagy külföldi jár-
művel találkozik. Ugyanígy közbiztonság szempontjából is
jó lehet, ha tudjuk, „idegennel” találkozunk. Egyértelműen
gyanús lenne, ha egy szabolcsi autós Vas megyében kóri-
cál. Ám nálunk ezt a rendszámok jelenleg nem jelzik… 

A világ legtöbb országában egyfajta országjelzést talá-
lunk a rendszámon, de van ahol kétfajta is van. Például Ma-
gyarországon is van „régi”, és van az új „uniós” rendszám.
Észak-Macedónia az egyetlen a világon, ahol háromfajta(!)
rendszám is érvényes. Van régi, van új, és van legújabb… 
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City Taxi az albán fővárosban

Taxiállomás Tiranában

Ebben a taxiban ingyen
lehet internetezni

Belgrádban ma is láthatók a
NATO-bombázások nyomai

Az idegen autókat az albánok-
nál elszállítják a taxiállomásról
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A mindennapi életről

Amikor az ukrán megnevezés elhangzik, auto-
matikusan párosítják hozzá, hogy „maffiózó”.
Ugyanígy a Balkán kifejezéshez társul a „sötét-
ség”. És sajnos, nemcsak a külsőségekben,
de a fejekben is sok helyen ott még a sötét-
ség! A Balkánon nemcsak az elmúlt évezre-
dekben, évszázadokban, de, még az elmúlt év-
tizedekben is háborúk dúltak. Gondoljunk
csak arra, mikor Szerbia megtámadta Horvát-
országot. Tito mesterségesen, „erőszakkal”
egybe tartotta Jugoszláviát, de amikor az or-
szág szétesett, a „testvéri népek” közül töb-
ben egymásnak estek. Akkor a NATO a szerb
főváros bombázásával „tett rendet”. Ma egy
külső szemlélő, egy turista nem vesz észre

semmit a gondokból, de a helyi lakosok tudják, hogy rob-
banásveszélyes a helyzet. Nem véletlenül, Koszovót messze
elkerülik a turisták, a turistabuszok. Jellemző, hogy Albánia
a kommunizmus utolsó európai bástyája volt. Csak egyetlen

példa: a lakosok a kommunizmus alatt
csak külön engedéllyel (!)  hagyhatták el a
saját lakhelyüket. „Természetesen” külföld-
re nem mehettek, külföldiek nem jöhettek,
nem volt információ arról, hogy néhány
száz kilométerre már egész másképp él-
nek az emberek! Nem véletlenül, a rend-
szerváltás után elsőként, ledöntötték a
Diktátor, Enver Hodzsa, hatalmas, aranyo-
zott szobrát. HOLLYWOOD  mintájára
Berat város mellett  az egyik hegyoldal-
ban hatalmas ENVER  kiírás volt, dicsérve
a Vezért. A rendszerváltás után felcserél-
ték az első két betűt és most egy hatal-
mas NEVER (SOHA) felírat látható. 

A határátlépések is olyan „balkániak” .
Bár korábban, Albánia kivételével egy or-
szág, egy család voltak, most természete-
sen önállók a határok. Van, ahol lazán ke-
zelik a kérdést, csak megszámolják az
utasokat, egyezik-e a létszám az
utaslistával, még az okmányokat sem ké-
rik el. Máshol viszont a határ előtt le kel-
lett szállni a turistabuszról, át kellett gya-
logolni (!) a határon egyesével, mint az
óvodában, majd a határ túlsó oldalán visz-
sza lehetett szállni a buszba. Végül a
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Kapás Macedóniában

Egy macedon taxi

Egy szerb LUX taxi.
Nálunk is volt ilyen

Tiranában nem csak a jelzőlámpa,
hanem az oszlop is mutatja, milyen
színt mutat éppen a jelzőlámpa
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pénzekről. Szerbiában, akár-
csak Ukrajnában, elméletileg még van fémpénz, gyakorlat-
ban már csak papírpénz létezik. A legkisebb címlet 10 dinár,
30 forint. Nagy nehezen sikerült pénzérmét szereznem gyűjte-
ményembe. 

Montenegróban – bármilyen hihetetlen – euró van!
Pedig nem tagja az Uniónak… Még az Unióba belépés-
nek is szigorú követelményei vannak, nemhogy az
euróövezethez tartozáshoz! Magyarország sok éve tag-
ja az Uniónak, mégis messze vagyunk az
euróövezettől! Állítólag az Európai

Unió egyik pénzügyi vezetője „egy jól sikerült”
este, éjszaka után ígéretet tett az euró bevezetésére Monteneg-
róban. És egy úriember állja a szavát… 

Juhász Péter
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Macedon kolléga néze-
geti szakmai lapunkat

Taxisok Albániában

Taxisok Belgrádban

Taxiállomás Belgrádban

Nicsak, itt is egy LUX Taxi

Speciális taxiállomás Tiranában. Csak
egy adott rendszámú taxi állhat meg itt
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Macedon kolléga néze-
geti szakmai lapunkat

Taxisok Albániában

Taxisok Belgrádban

Taxiállomás Belgrádban

Nicsak, itt is egy LUX Taxi

Speciális taxiállomás Tiranában. Csak
egy adott rendszámú taxi állhat meg itt
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Ez év végéig csak elektromos gépkocsikat állít
hadrendbe Berlinben a szolgáltató. Ezzel létrehozza

Németországban az első 100 százalékig elektromos jár-
művekből álló flottát, amely iránytaxiként, telekocsiként

funkcionál a fővárosban. 

Berlinben 2018 szeptemberében egy újszerű, környezetbarát
személyszállító szolgáltatás indult Berlkönig néven, ami az
autómegosztó és a taxi szerelemgyerekének tekinthető. Magyarul
talán iránytaxinak vagy megosztott taxinak lehetne nevezni. A kon-
cepció lényege a telekocsizás, így a taxik kevesebbet járnak üre-
sen utasért, és egyszerre több utast is szállíthatnak. Okos útvonal-
tervezéssel minimális kerülőkkel tudják elszállítani az egymástól
függetlenül utazó, de hasonló irányba haladó utasokat. A koncep-
ció mindenki számára előnyös, az autók kevesebbet futnak, ami
nem csak a városi levegő szennyezésének előnyös, de csökkenti
az üzemeltetési költségeket is. A költségmegtakarítás egy részét
átengedik az utasoknak, akik így a hagyományos taxihoz képest
kedvezőbb áron utazhatnak.

A szolgáltatás 2018-ban összesen 50 járművel indult, hagyo-
mányos meghajtású Mercedes Vito és elektromos Mercedes-
Benz B250e autókkal. 2019 nyarán elektromos kisbuszokkal
bővült a flotta, 19 db Mercedes-Benz e-Vito is munkába állt. Az
autó 150-180 km közötti hatótávja egy hagyományos taxinak talán
még kevés, nap közbeni utántöltésekre lenne szüksége, azonban
a taximegosztás koncepciójának köszönhető kevesebb futással
már megfelel a mindennapi igényekre. Napjainkban összesen 185
járműből áll a flotta, az autók fele már ma is elektromos, a társaság
azonban úgy döntött, hogy év végéig elérik a 100 százalékban
elektromos arányt, azaz mindegyik autójuk tiszta üzemű lesz.

Jelenleg csak Berlin keleti kerületeiben használható a
taximegosztó, de a flotta 300 darab villanyautóra való bővítését
követően jelentősen megnövelik a szolgáltatási területet, gyakor-
latilag Berlin teljes területén elérhetők lesznek az autók –
olvasható a hírügynökségi jelentésben.

Cash

Telekocsi, környezetbarát fuvarozás

Elektromos flotta Berlinben

Fekvőrendőr kötélből. Ötletes, környezetbarát

Egy albán taxi. Nincs taxi-rendszáma,
a szabadjelző a műszerfalon. Gyere
turista, gyere. Ismerős valahonnan
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www.facebook.com/taxiszovetsegwww

Március:
NINCS IDŐPONTFebruár:

NINCS IDŐPONTJanuár:
NINCS IDŐPONT

Jelenleg heteket, akár hónapokatis  várunk egy taxi-gépjármű mű-szaki vizsga időpontjára.

Mennyivel könnyebb és egysze-rűbb lenne, ha bármelyik műszakivizsgahelyen lehetne vizsgáztatnia taxikat! 

Az utóbbi hónapokban mindenlehetőséget  megragadtunk,hogy ezen változtassunk.

Remélhetőleg és rövidesenennek az eredményéről is hírtadhatunk.
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