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Budapest Főváros Kormányhivatala
Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 
1056 Budapest Váci utca 62-64
Tárgy: Törvényességi ellenőrzés lefolytatásának kérelme

Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Törvényességi vizsgálat lefolytatásának kérelmével fordulok Önökhöz a 
Budapest  Főváros  Önkormányzata  Közgyűlésének 31/2013.  (IV.  18)  önkormányzati  rendelete 
végett,  mely már hosszú évek óta egy szükséges megalkotási  kényszer alatt  húzódott,  és ennek 
következményeként, véleményem szerint számos jogsérelemmel került elfogadásra.

2013. április 09-én megszavazott taxirendelet,  tulajdonképpen egy folyamatos hátsó nyomásra 
megalkotott,  különböző  lobbicsoportok  térnyerésének  elősegítése,  illetve  piaci  pozícióiknak 
megtartására irányuló rendelkezés, mely így akár az alapvető emberi jogok sérelmét is eredményezi.

A jogalkalmazás során olyan újabb tények váltak ismerté számomra, melyek megalapozzák és 
indokolttá teszik egy törvényességi vizsgálat lefolytatását, valamint megkívánják a mielőbbi 
beavatkozás szükségességét.

Az önkormányzati törvény hibásan ötvözi a közigazgatási viszonyt a polgári joggal, valamint több 
esetben csak ismétli önmagát, túlterjeszkedik a rendeletalkotásra adott felhatalmazáson és szinte 
észrevétlenül siklik át az államigazgatási jogkörből a polgári jogi területre. 

Mint ismeretes Budapest önkormányzata megalkotta (31/2013 (IV.18) Főv. Kgy.) rendeletet, (a 
továbbiakban: taxirendelet) melyben a BKK Zrt-t, azaz egy gazdálkodó   (közlekedésszervező   
TEÁOR kód: 4931)   szervezetet ruházott fel ellenőrzési jogkörrel  , más vállalkozások terhére. 

Felhívnám a figyelmüket, hogy a hatályos törvényi keretek között egy gazdálkodó szervezet, 
(formáját tekintve Zrt.) nem gyakorolhat (társulás, szerződés hiányában) ellenőrzést más 
gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozások felett, mert ez hatósági feladat, illetve 
közigazgatási vagy szabálysértési eljárás lefolytatása alá tartozik, nem pedig a polgári jogi viszony 
keretei közé!

A rendelet „11.§(3) A vállalkozás a taxiállomás-használati hozzájárulási iránti kérelmet a 
közlekedésszervezőnél nyújthatja be” azon része is egyértelművé teszi, hogy közigazgatási 
jogkörben induló eljárásról van szó, valamint maga a rendelet (a törvény) biztosítja a közigazgatási 
eljárás tényét, nem pedig polgári jogi viszony kialakulását. 

Tehát, akkor a közigazgatási eljárásban - államigazgatási aktus keretei között - induló (létrejött) 
viszonyt, hogyan lehet megszüntetni egy egyszerű polgári jogi szerződés felmondásával, számomra 
sajnos ez rejtély! Véleményem szerint a válasz igen egyszerű, ...jogszerűen sehogy, mert ahhoz 
közigazgatási határozat, végzés vagy jogerős bírósági ítélet szükségeltetik.

A  megalkotott  taxirendeletnek,  törvényességi  szempontból,  az  általam  kifogásolt  részei  a 
következők.
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A taxirendelet II. fejezetében a 11. § (13), 12. § (8) (...és az ellenőrzésbe bevont közreműködők – 
pénzügyi  fedezetét  biztosítsa.)  bekezdés,  továbbá  a  13.  §  (1),  (2)  (...a  megtett  intézkedésről 
kötelesek értesíteni a közlekedésszervezőt, aki erről nyilvántartást vezet.), (3), (4),  (5), (6) valamint 
a III. fejezet 16.§ (2), 17. § (1), (2) bekezdések alatt lévő rendelkezés, nem felel meg a magasabb 
rendű törvények rendelkezéseinek, ebből fakadóan törvényi ütközést tartalmaz.

 Hivatkozó jogszabályok

 - Alaptörvény
 - 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 - 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról (a továbbiakban: Jat.)

 - 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
(a továbbiakban: Ket.)

- 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról (a továbbiakban: Ártörvény)

- 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 

- 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek 
üzemben tartásáról
 - 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (a továbbiakban: Áfa. törvény)

Hivatkozó paragrafusok

A   2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  
2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban meghatározott 
rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

8. § Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek 
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt 

t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt 
részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő 
személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

9. § Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos 
megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő 
rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy 
csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, 
összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne. 

2010. évi CXXX. törvény   a jogalkotásról  
5.  §  (1) A  jogszabály  alkotására  adott  felhatalmazásban  meg  kell  határozni  a  felhatalmazás  
jogosultját, tárgyát és kereteit.

(2) A felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozásra másnak további felhatalmazást nem adhat.

(3) A szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető jogintézmények, jogok és kötelezettségek alapvető  
szabályainak megállapítására, a jogszabály egészének végrehajtására, valamint olyan tárgykör  
szabályozására, amit a felhatalmazást adó jogszabály nem szabályoz, nem lehet felhatalmazást  
adni.
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6. § (1) A jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi  
hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A jogszabály személyi hatálya

b) önkormányzati rendelet esetében a helyi önkormányzat közigazgatási területén a természetes 
személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre,...

2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 

12. § (1) Személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás személytaxi-szolgáltatásként vagy  
személygépkocsis személyszállító szolgáltatásként végezhető.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási szolgáltatások végzésének és az azokhoz  
használt járművek üzemeltetésének feltételeit,  továbbá az e tevékenység végzéséhez kapcsolódó  
egyéb feltételeket a Kormány a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról  
szóló rendeletben határozza meg.
(3)  Az  adott  település  területén  lévő  taxiállomások  igénybevételének  rendjét  a  helyi  
önkormányzat rendeletben állapítja meg.
(4)  A helyi  önkormányzat  -  a  Főváros  területén  a  Fővárosi  Önkormányzat  -  rendeletében  e  
törvény  keretei  között  a  közigazgatási  területén  végzett személytaxi-szolgáltató  működését  -  
ideértve a személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működését is - az (5)-(6)  
bekezdésben meghatározott feltételekhez kötheti.
(5) A helyi önkormányzat (4) bekezdés szerinti rendelete a helyi sajátosságok figyelembevételével  
a személytaxi-szolgáltatónak a környezet és a lakosság egészségének védelme, az utasforgalom  
biztonságos és magas színvonalon történő ellátása,  a  tevékenység szabályozott  keretek közötti  
folytatásának  biztosítása  érdekében  a  személygépkocsival  díj  ellenében  végzett  közúti  
személyszállításról  szóló  jogszabályban  meghatározottak  mellett  további,  a  járművek  külső 
megjelenésére, környezetvédelmi besorolására és méretére vonatkozó feltételeket állapíthat meg.
(6)  A  személytaxi-szolgáltatást  közvetítő  és  szervező  szolgálat  működése  körében  a  helyi  
önkormányzat  (4)  bekezdés  szerinti  rendelete  meghatározhatja a  tevékenység  folytatásához  
szükséges  infokommunikációs  eszközök  alapvető  műszaki  sajátosságait,  további  feltételként  
köztartozás-mentességet és a tevékenység folytatásához szükséges mértékű tőkeerőt írhat elő.
(7)  Ha a helyi önkormányzat - a Fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - az (5)-(6) bekezdés  
szerint  feltételeket  állapított  meg,  a  személygépkocsival  díj  ellenében  végzett  közúti  
személyszállításról szóló rendeletben meghatározott tevékenységi engedély kiadását megelőzően a  
helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közlekedésszervező előzetesen igazolja a feltételek  
teljesülését.

21. § (1) Az önkormányzat a 4. § (4) bekezdés c)-e) pontjában, az 5. §-ában, 12. § (7) 
bekezdésében, 23-31. §-ában, valamint a 35. §-ában szabályozott feladatokat a feladat ellátásához 
szükséges forrásokkal együtt - az állam vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában, vagy 
kizárólag az állam és az önkormányzat közös tulajdonában álló korlátolt felelősségű társaság vagy 
részvénytársaság, vagy irányítása alatt álló költségvetési szerv formájában működő - 
közlekedésszervezőnek adhatja át. A közlekedésszervező működése alatt az állam vagy az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonjogának, vagy az állam és az önkormányzat közös kizárólagos 
tulajdonjogának fennállását folyamatosan biztosítani szükséges.

(2) Az  önkormányzat  az  átadott  feladatok  tekintetében  szakmai  felügyeletet  gyakorol  a  
közlekedésszervező  felett, ennek  során  az  ellátásért  felelős  a  közlekedésszervező  által  az  (1)  
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bekezdésben meghatározott rendelkezések alapján ellátott feladatok tekintetében hozott döntéseit  
megváltoztathatja vagy megsemmisítheti. A szakmai felügyelet körében az önkormányzat évente  
egy alkalommal értékeli  a közlekedésszervező tevékenységét és a következő időszakra tervezett  
stratégiai intézkedéseit.

22.  §  (1)  Az  önkormányzat  a  közlekedésszervezőt  az  e  törvényben  meghatározott  feladatok  
átadására jogszabályban (a továbbiakban: kijelölő jogszabály) jelöli ki.

49.  § (3)  Felhatalmazást  kap  a  helyi  személyszállítási  közszolgáltatást  működtető  helyi  
önkormányzat képviselő-testülete,  társulás esetében a társulási megállapodásban meghatározott,  
ennek hiányában a társulás székhelye szerinti  helyi  önkormányzat képviselő testülete,  a főváros  
esetében a Fővárosi Önkormányzat közgyűlése
a) a közlekedésszervező kijelölésére,...
b) a személytaxi és a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás folytatásának, a  
személyszállítási  szolgáltatást  közvetítő  és  szervező  szolgálat  működésének  -  a  Kormány  
rendeletében  meghatározott  feltételeken  túli  -  műszaki,  személyi  és  pénzügyi  alkalmassági  
feltételeire, valamint a település területén lévő taxiállomások     igénybevételének rendjére,  

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek 
üzemben tartásáról

5/A. §  (2) A vállalkozás a közlekedési hatóság engedélyével (a továbbiakban: taxiengedély) 
végezhet személytaxi-szolgáltatást.

(9) A taxiengedélyt a közlekedési hatóság kérelemre, a vállalkozás nevére, meghatározott működési  
területre (településre, településekre) és a személytaxi forgalmi rendszámára szólóan adja ki.

(11) A taxiengedélyben - a (9) bekezdésben felsorolt adatokon kívül - fel kell tüntetni az engedély 
sorszámát, a vállalkozás székhelyét, telephelyét, a szakmai vezető nevét, továbbá a személytaxihoz 
minősítő vizsgálat alapján kiadott igazolólap és a működési területen lévő taxiállomások 
használatára jogosító engedély számát is, amennyiben azok használatát a települési önkormányzat 
(a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) rendeletben szabályozta. Az engedély kiadása és a 
személytaxi időszakos vizsgálata előtt a közlekedési hatóság ellenőrzi, hogy a vállalkozás a 
működési területén érvényes előírásoknak megfelelően a taxiállomás használati díját megfizette.

(12) A tevékenység folytatása során a vállalkozás 8 napon belül köteles a taxiengedély adataiban 
bekövetkezett változásokat a közlekedési hatóságnál bejelenteni.

(13) A közlekedési hatóság a taxiengedélyt legalább három hónapra, de legfeljebb öt évre bevonja, 
ha a vállalkozás az adott személytaxival

b) a jogszabályban meghatározott szakmai követelményeket megsértette - így különösen ha a 
hatósági árat túllépte, az árat nem tüntette fel, a nyugtaadási kötelezettségét megszegte, a 
viteldíjkészüléket szabálytalanul működtette, illetve az utasokat más módon megkárosította, a 
taxiállomás használatára vonatkozó szabályokat megszegte, és emiatt a visszavonásra a működési 
terület szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat  
jegyzője), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a közlekedési hatóság vagy az illetékes érdek-
képviseleti szerv megfelelően alátámasztott javaslatot tett.

25. § (1) A járművek jogszerű használatáért, valamint az üzem-, forgalombiztonsági és 
környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért az üzemben tartó felelős.
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(2) Az e rendeletben foglaltak megtartását - a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok 
szerint - a közlekedési hatóságok, továbbá a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis 
személyszállító szolgáltatás esetében a települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a Fővárosi  
Önkormányzat főjegyzője, a fővárosi közterület felügyelet vezetője), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság is ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek az 5/A. §-ban, az 5/B. §-ban és az 5/C. §-ban 
előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó 
előírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások során is ellenőrzik. Az ellenőrzést végző 
szervek hatáskörükbe tartozóan szabálysértés miatt helyszíni bírságot szabnak ki, lefolytatják a 
közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát 
felfüggeszthetik; az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik.

1990. évi LXXXVII. törvény, az árak megállapításáról

7. § (3) A taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes települési önkormányzat - a 
fővárosban a Fővárosi Önkormányzat - képviselő-testülete a területi kereskedelmi és 
iparkamarával egyeztetve, a fogyasztóvédelmi hatóság és a szolgáltatásban közvetlenül érintett 
szakmai érdek-képviseleti szervezetek véleményének figyelembevételével rendeletben 
megállapíthatja a személytaxi szolgáltatásért felszámítható árat és annak alkalmazási feltételeit. A 
személytaxi szolgáltatás díjszabását (díjtételeit) a képviselő-testület - a helyi körülmények 
mérlegelésével - legmagasabb hatósági árként vagy rögzített hatósági árként határozhatja meg.

17. § (1) A hatósági ár megállapítójának a 16. §-ban szabályozott eljárására a közigazgatási 
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

5. § (1) Adóalany: az a jogképes személy vagy szervezet, aki (amely) saját neve alatt  gazdasági  
tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére.

37. § (1) Adóalany részére nyújtott  szolgáltatások esetében a teljesítés  helye az  a hely,  ahol  a  
szolgáltatás  igénybevevője  gazdasági  céllal  letelepedett,  gazdasági  célú  letelepedés  hiányában  
pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

(2)  Nem adóalany részére nyújtott  szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely,  ahol a  
szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az  
a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

40. § Személy szállítása esetében a teljesítés helye az az útvonal, amelyet a szolgáltatás nyújtása  
során ténylegesen megtesznek.

Alaptörvény
R) cikk

(1) Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja.

(2) Az Alaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek.

T) cikk

(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel.
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XXIV. cikk

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon 
és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek 
döntéseiket indokolni.

(2) Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által feladatuk 
teljesítése során neki jogellenesen okozott kár megtérítésére.

XXV. cikk
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal  
vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez.

Indokolás

A taxirendelet 13. § (1), (2), (3), (4), (5), (6), 17. § (1), (2) bekezdései

A  taxirendelet megalkotására  felhatalmazó  2012.  évi  XLI.  törvény  javarészt  megfelelő 
részletességgel  határozza  meg  a  közlekedésszervező  (21.  §-22.  §) feladatait,  szerepkörét  és  az 
önkormányzat  viszonyát  kellő  részletességgel  taglalja,  valamint  a  meghatározott  jogi  kereteket 
között  szabályozza  azt,  melyből  (12.  §  (7) határozottan  megállapítható,  hogy az  önkormányzat 
csupán  egy  -  a  feltételek  teljesülését  -  előzetes  igazolásának  jogát  ruházhatja  át  a 
közlekedésszervezőre, amennyiben az önkormányzat egyéb (12. § (5), (6) feltételeket állapított meg 
a taxis-vállalkozásokkal szemben (tényszerűen: szemle). A (12. § (3) bekezdés szerinti rendelkezés 
semmiféle jogot vagy kötelezettséget  nem keletkeztet a közlekedésszervezőnek „taxiállomások  
igénybevételének rendjét a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg.” Önmagából a rendelet 
tényéből megállapítható az is, hogy a közlekedésszervező és a taxis-vállalkozások között semmiféle 
polgári jogi viszony nem alakul ki, mivel a viszony kialakulása rendelet útján, azaz államigazgatási 
aktus  keretei  között  történik,  nem  pedig  egybehangzó  kölcsönös  akaratnyilvánításon.  A 
közigazgatási eljárási jog nem ismeri az azonnali felmondás fogalmát, mivel ebben a viszonyban a 
felek  nem  egyenrangú  félként  vannak  jelen,  hanem  a  rendeletalkotó  közhatalmat  gyakorolva 
igazgatást hajt végre. A Ket. részletesen szabályozza ezt a viszonyt, amely az önkormányzatra, az 
ügyfélre, valamint az eljárásokra is megfelelő rendelkezést tartalmaz.

Az  Ártörvény 17.  §  (1) bekezdése  is  egyértelművé  teszi,  hogy  az  ezzel  kapcsolódó  eljárást 
közigazgatási eljárásban kell lefolytatni.

(Megjegyzés:  a  2012.  évi  XLI.  törvény  21.  §  (1) bekezdése  rendelkezik  afelől  is,  hogy  az  
önkormányzat  a  közlekedésszervezőnek  átadott  szabályozott  feladatokat  a  feladat  ellátásához  
szükséges forrásokkal együtt adhatja át.)

A taxirendelet 16.§ (2) bekezdése
„Budapest  közigazgatási  területén  megkezdett,  de  a  közigazgatási  határon  kívülre  irányuló  
személytaxi-szolgáltatás teljesítése esetén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra  
a vállalkozó az (1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.”

A megrendelés  helye  nem  azonos  a  teljesítés  helyével,  a  fizetési  kötelezettség  a  szolgáltatás 
teljesítésekor a fuvar befejezésével, annak időpontjában, azaz annak a helyén érvényesül. 
A budapesti  taxis-vállalkozásoknak  nem csak  Budapest  területére  van  tevékenységi  engedélye, 
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hanem  Pest  megye  egész  területére.  A  Pest  vagy  más  megyei  tevékenységi  engedéllyel 
rendelkezőknek,  csupán  egy  budapesti  területi  kiterjesztés  van  a  tevékenységi  engedélyében. 
Amennyiben  egy  taxis-vállalkozás  székhelye,  illetve  telephelye  nem  Budapest  területére  van 
bejegyezve, akkor általában kiindulási alapként az minősül a teljesítés helyének, ha az valami okból 
kifolyólag egyértelműen nem állapítható meg. Ebben az esetben viszont ez nem áll fenn, mivel 
tényszerűen megállapítható a teljesítés pontos útvonal, ideje és a tényleges helye. Az Áfa. törvény 
(40. § Személy szállítása esetében a teljesítés helye az az útvonal, amelyet a szolgáltatás nyújtása  
során ténylegesen megtesznek.) érhetően és világosan szabályozza ezt a tárgykört, ennek ellenére a 
taxirendelet 16.§  (2) bekezdése  úgy  szabályozza  ezt,  mintha  kizárólagos  joga  lenne  ezt 
meghatározni, pedig törvényi felhatalmazás hiányában erre nincs jogalapja. Ez ellentmond a  Jat. 5. 
§ (3), 6. § (1), (2) bekezdéseinek, valamint a taxirendelet megalkotására alkalmazott felhatalmazó 
törvényeknek, melyek kizárólagosan az önkormányzat közigazgatási területére, illetve az illetékes 
települési önkormányzat hatáskörébe adnak felhatalmazó jogot. 
Megemlíteném  még,  hogy  a  taxis-vállalkozások  jelentős  része  nem  tartozik  az  áfa  fizetési 
kötelezettség alá, mivel az alanyi adómentességet választotta, de ennek ellenére az adó alanya és az 
Áfa.  törvény  vonatkozik  rá.  A  taxis-vállalkozások  Budapest  közigazgatási  határát  átlépve 
jogszerűen  olyan tarifát  alkalmazhatnak,  melyet  más  törvény  megenged  vagy szabályoz,  ennek 
hiányában a vállalkozó saját döntése a tarifa meghatározása, erre kizárólagos jogot nem formálhat a 
Fővárosi Önkormányzat.

(Megjegyzés: a megrendelés helye nem minden esetben azonos a fuvar tényleges megkezdésének  
helyével,  mivel  a  megrendelés  történhet  akár  távolabbról  is  távkapcsolat  útján,  vagy  a  
közigazgatási határon kívülről már bekapcsolt taxiórával más helyi taxis-vállalkozással. A Fővárosi  
Önkormányzat  nem korlátozhatja  a  vállalkozások  és  a  szolgáltatást  igénybe  vevők  azon jogát,  
illetve szabad akaratát, hogy kizárólagosan csak budapesti (sárga) taxit vehetnek igénybe, viszont  
szabályozhatja  jogi  keretek  között  a  taxiállomás  igénybevételét,  megállapíthatja  annak  a  
használatához szükséges egyéb feltételeit.  Például egy budapesti címre még abban az esetben is  
rendelhető szentendrei taxi, amennyiben a taxi nem rendelkezik Budapest területére engedéllyel, de  
az úti cél - a teljesítés helye - Szentendre vagy Pest megye területén van 89/1988. (XII. 20.) MT 
rendelet 17.§ (2).) 

További jogi aggályaim 

- A taxirendelet 11.§ (4) h) bekezdése értelmében a Fővárosi Önkormányzat, mint rendeletalkotó, 
saját  magától  saját  részére,  olyan  adótartozás  mentesség  igazolás  beszerzését  írja  elő  a  taxis-
vállalkozások számára, ami a hivatalon belül önmagának igazolható.

- Amennyiben a 2012. évi I. Törvény a munka törvénykönyvéről 294. § (1) f) bekezdése 
munkavégzésre irányuló jogviszonyként határozza meg az egyéni vállalkozást, akkor a 
munkavégzés során, jogszerűen olyan jogok illetik meg az egyéni vállalkozókat, mint bármely más 
munkavállaló embert. Itt különösen gondolok az éjszakai munkavégzés tényére, mert az 
tényszerűen megállapítható, mivel ebben az esetben nem a plusz munkavégzés esete, valamint a 
saját maga által beosztott munkaidő valósul meg, hanem kimondottan az éjszakai munkavégzés 
tényként áll fenn. Ebből fakadóan az éjszakai tarifa hiánya olyan hátrányos megkülönböztetésként 
éri ezeket a munkát végző embereket, mely a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról, több paragrafusát is sérti.
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Ismételten  kérem egy  valóban  minden  részletre  kiterjedő szakszerű  törvényességi  vizsgálat 
lefolytatását,  mely  az  általam  leírtakon  túl,  a  megalkotott  önkormányzati  rendelet  egészére 
kiterjedően, vizsgálja át annak a felsőbb törvényi megfelelését!

                                                                                                 Tisztelettel: 
                                                                                                  *****
                                                                                                 (Kérelmező)

Kelt: *****, 2014. április 01.
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