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Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az önök által felkínált lehetőséggel élve, engedjék meg nekem, hogy néhány szóval hozzászóljak a 
kezdeményezett – a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról – 
rendelet tervezethez!
Magamról röviden annyit írnék, hogy 23 év szakmai múlttal rendelkezem, mint egyéni vállalkozó 
taxis Budapest területén, ebből fakadóan talán bármi túlzás nélkül állíthatom, hogy van némi 
rálátásom erre a szolgáltatásra.
Elsősorban a számomra kifogásolható, e foglalkozással szemben támasztott diszkriminatív sajátos 
megkülönböztetésről és természetesen a szakmailag megalapozatlan, e tervezetben lévő 
rendelkezésekről írnék néhány szót, a rövidke határidőn belül.

Akkor haladjuk a tervezetben formailag meghatározott sorrendben.
I. Fejezet

Általános rendelkezések

II. Fejezet

A személytaxi-szolgáltatás, személygépkocsis személyszállító szolgáltatás, valamint a 
személyszállító szolgáltatást közvetítő diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése

1. A szolgáltatás engedélyezésére vonatkozó rendelkezések 

3. § 

(5) A személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedélyben meghatározott működési 
területet a szolgáltatást végző személygépkocsi a működési területén felvett utassal túllépheti, és az 
utast visszaszállíthatja. 
Vélemény: Ez a mondat megítélésem szerint így egy kissé hiányos, mivel egy tudatos megrendelő, 
ha egy másik helyszínről, a saját állandó taxijával szeretne haza utazni, akkor előtte oda kell 
rendelnie.
Javaslat: kerüljön kiegészítésre a mondat végére, hogy „vagy előzetes rendelés esetén a 
tevékenységi területére szállíthatja.”

3. Személyes megbízhatóság 

6. §

Vélemény: Innen hiányzik a büntetett előéletre vonatkozó kizáró ok felsorolása.
Javaslat: További pontként az erre irányuló követelmény beiktatása javasolt.



5. Pénzügyi teljesítőképesség 

8. §

„(2) A vagyoni biztosíték mértéke:”
Vélemény: Ennek a vagyoni biztosítéknak ilyen módon vagy formában, szakmailag mind jogilag, 
gyakorlati szerepe nincs, mivel tudomásom szerint a lassan eltelt húsz év alatt, ebből származó 
kifizetés nem történt a biztosított javára.
Javaslat: Szükségesnek tartom egy megfelelő vagyoni biztosíték meglétét, de más módon mely akár 
a gyakorlatban is működésképessé válhatna. Például a tevékenységi terület szerinti helyi 
önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) vagy a területileg illetékes NKH egy erre a  
célra elkülönítetten kezelt számlájára befizetett, minden gépkocsi után a szállítható utasok száma 
meghatározása alapján, a százezer forint összegű vagyoni biztosíték letét megfelelő mértékű lehetne  
ahhoz, hogy a vállalkozás működése során keletkezett, az államháztartás felé felhalmozott esetleges  
tartozásokat, valamint az egyéb forrás hiányában nem kielégíthető, a vállalkozással szemben 
megítélt jogos követeléseket fedezze. Erre a már meglévő vállalkozások 1-2 év részletfizetési 
haladékot kaphatnának, mely után majd az éves átlag jegybanki alapkamatnak megfelelő 50%-os 
mértékében kamat illetné meg őket, amit a taxiállomás-használati díjból levonhatnának vagy ahol 
ez nincs, ott kifizetésre kerülhetne a javukra.

Előnyei: 
1. Az önkormányzat (vagy NKH) egy olyan pénzzel gazdálkodhatna és szedhetné a javait, ami 

valójában nem az övé.
2. Visszaszorítaná az államháztartás felé keletkező vállalkozások adósságát.
3. Jogsérelem nélkül csökkentené e foglalkozásban átutazó vállalkozások számát.
4. Csökkenthetné az adminisztrációt, mivel harmadik féltől nem lenne szükséges az igazolás 

beszerzése.
5. Egy esetleges jogos igény esetén, az összeg azonnal kifizethető lenne.
6. A vállalkozások jogkövető működése esetén, a vállalkozás bármilyen okból történő 

befejezésével visszakapnák a pénzüket.
7. Talán idővel némi erkölcsi javulást hozna e foglalkozásban, valamint kissé jobb 

megbecsülést a társadalom által.
Megjegyzés: A (3) bekezdés második fele túlzottan egyoldalú, mivel a tapasztalataim alapján nem a 
taxis okoz általában az utasnak kárt, hanem gyakorlati esetek többségében, ez pontosan fordítva 
történik. Most csak néhány szóban említeném meg a letört ajtókilincseket, az összeszennyezett 
utasteret, a kiszakított kárpitot, a külső tárgyaknak neki vágott ajtót és persze a ki nem fizetett 
utazásokat. A „személyszállító szolgáltatást közvetítő és szervezőnek okozott és a más módon nem 
fedezett károkból eredő" rész, szintén túlzottan egyoldalú, mivel ebben az esetben is, a másik fél 
ugyanúgy okozhat jogos kárt a vele szerződött félnek, valamint a két fél között, ez egy erre irányuló 
szerződéssel egyszerűen szabályozható.



10. A személyszállító vezetői igazolványra vonatkozó rendelkezések 

13. §

(1) „személygépkocsit vezetni csak külön erre a célra és legfeljebb öt éves időtartamra kiadott"  
(2) „A kérelemhez mellékelni kell az 5. § (1) bekezdése szerinti – egy évnél nem régebben kiállított 
– vizsgaigazolást, valamint – egy évnél nem régebben megszerzett – elsősegély-nyújtási 
vizsgaigazolást.” 
Vélemény: Talán ez az a rész, amely a legnagyobb jóindulattal is csak diszkriminatívnak nevezhető, 
olyan túlzott irreális feltételeket ír elő ebben a foglalkozásban dolgozó munkavállalóknak, valamint 
az egyszemélyes vállalkozásoknak, ami teljesen egyedülálló az ilyen és hasonló végzettséget igénylő  
foglalkozások esetében. Az ötévenkénti újra elvégezendő szakmailag teljesen indokolatlan 
tanfolyamokra gondolva, valójában fel sem tudom fogni, hogy ez a jogalkotók mostoha szándékán 
kívül, mi célt szolgálhatna. Nehezen értem azt is továbbá, hogy mi az a hátsó motiváció, ami ily 
különleges elbírálással megalkotott, e foglalkozással szemben támasztott követelményrendszert 
akar rá kényszeríteni erre a munkavállalói rétegre. 
Megjegyzés: Talán még reális elképzelésnek is tűnhetne az öt évenkénti lejáró személyszállító 
igazolvány megújítása, amennyiben nem szakmai, hanem erkölcsi megfelelést helyezne előtérbe 
követelményként. Véleményem szerint, nem valószínű, hogy egy ötéves ciklust megfelelően 
ledolgozó taxi-gépkocsivezetőnek szakmailag újat tudnának mondani az iskolai előadótermekben.

 
III. Fejezet

A személytaxi-szolgáltatási szerződésekre vonatkozó rendelkezések

12. A szolgáltatás igénybevétele 

16. § 

Vélemény: Ebből a részből véleményem szerint hiányzik az előleg fogalma, mely a hosszabb utak 
vagy a taxi-gépkocsit elhagyó utas, fizetési biztosítékaként szolgálhatna a szolgáltató részére.
Javaslat: (5) bekezdésként kerüljön bevezetésre az előleg és annak jogos alkalmazhatósága a 
vállalkozások részéről.

17. § 

(1) A személytaxi-szolgáltatást az utas
Vélemény: Mivel ez a rendelkező rész az utasra vonatkozik, ezért nem tartom túlzott elvárásnak, 
hogy megfelelően rögzítve legyen az anyagi felelőssége, akár az általa meghiúsult megrendelés 
következményeként vagy a gépkocsiba okozott kár megtérítésére. Ezt pontosítva a vállalkozások 
vagy az önkormányzat részéről, így akár az utazási feltételek egyik alapjául is szolgálhatna.
Javaslat: A fenti szövegrész után, kerüljön kiegészítésre, hogy „anyagi felelősségének tudatában”.

IV. Fejezet

Ellenőrzés



V. Fejezet

Záró rendelkezések

1. melléklet

Vélemény: Ezekről az óraszámokról talán egy kissé ironikusan csak annyit írnék, hogy 20-30 éves 
tapasztalattal rendelkező taxis kollégáknál erre valóban mi szükség is lehet, vagy az elméletben 
oktatott gazdasági, pénzügyi, munkaügyi ismeretek tudatában, miként alkalmazható az, mivel az 
árakat megállapító árhatóság, a legnagyobb jóindulattal is kifejezve, korrepetálásra szorul ezekben  
a tantárgyakban.
Javaslat: Tisztelt Jogalkotók, arra kérem önöket, hogy gondolkozzanak el azon, hogy tényleg ez 
szolgálná-e e foglalkozás rendezését!

2. melléklet

A személytaxi-szolgáltatáshoz és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt 
személygépkocsira vonatkozó követelmények 

1. A személygépkocsira vonatkozó általános követelmények: 
1.1. a forgalmi engedélybe bejegyzett első forgalomba helyezés időpontjától számítva tíz évnél több 
nem telt el, 
Vélemény: Ez a rendelkezés megítélésem szerint pontatlan és hiányos, mivel nem egyértelmű, hogy 
melyik forgalmi engedélyről van szó, mert egy külföldről behozott gépkocsinak más az eredeti első 
forgalomba helyezési időpontja, mint ami magyar forgalmi engedélyben szerepel.
Javaslat: E rendelkezés pontosítása szükséges.

Összegzés

Vélemény: A rendelet tervezet természetesen tartalmaz pozitív irányú rendelkezéseket is, de 
véleményem szerint ez így önmagában nem elegendő egy megfelelő szabályozáshoz.
Javaslat: Egy megfelelőbb szabályozás alapjaként, előbb más törvényi rendelkezéseknek való 
kiigazítását tartom szükségszerűnek. Itt elsősorban gondolok arra, hogy a „diszpécserszolgálat" 
tevékenységét megfelelő TEÁOR kóddal ellátni, valamint a "szakmai irányító" képzését az OKJ-s 
rendszerbe való integrálással elfogadottá tenni.
Esetleg célszerű lenne azt is egy szakértői csoporttal újra átvizsgálni, hogy nem túlzás-e valójában 
az önkormányzatok kezébe ilyen a piaci viszonyokra kiható korlátozó döntések átruházása, mint 
például az árakba való mesterséges beavatkozás. Mára évtizedes tapasztalattal állíthatom, hogy a 
főváros erre képtelen egy megfelelő – rendszeres – döntést megalkotni és ebből kifolyólag közvetve 
morális válságba taszítja ezt a szolgáltatói ágazatot.

Sajnos a mára már kialakult tapasztalataim alapján, tisztában vagyok azzal is, hogy az itt leírt 
véleményem valójában egy pusztában kiáltott szó, melyet nagy valószínűséggel nem hall meg 
senki, de legalább a magam megnyugtatása végett, mint ahogy azt az eltévedt ember teszi bármely 
kis hang hallatán, azért folyamatosan reménykedve hangoztatom.

                                                                                                               Tisztelettel:


