
A hallotaxi.hu felmérésének állása, 

nagyságrendileg 1000 válaszolónál. 

 

 

Aktuális állás: 1. Támogatja, hogy szabályozásra kerüljön a taxis piac?  

 

 

 

Aktuális állás: 2. A hatósági rögzített, vagy a maximált árat támogatja?  
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Aktuális állás: 3. Amennyiben a hatósági rögzített, FIX árat választotta, akkor 

az alábbiak közül melyiket tartja megfelelőnek?  

 

 

 

Aktuális állás: 4. Amennyiben a maximált árat választotta, akkor az alábbiak 

közül melyiket tartja megfelelőnek?   
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Aktuális állás: 5. Amennyiben az Ön által javasolt ár bevezetésre kerül, akkor 

támogatná-e a magasabb szolgáltatási színvonal bevezetését?  

 

 

 

Aktuális állás: 6. Támogatná a szigorúbb ellenőrzés bevezetését?  
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Aktuális állás: 7. Támogatja-e, hogy az Ön által javasolt ár és magasabb 

szolgáltatási színvonal előírásai a lehető legkorábban bevezetésre 

kerüljenek?   

 

 

 

Aktuális állás: 8. Tagja-e bármelyik taxis érdekképviseleti szervezetnek?  
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Aktuális állás: 9. Ön szerint melyik szín alkalmazása lenne a legcélszerűbb az 

egységes megjelenés érdekében?  

 

 

 

Aktuális állás: 10. Egyetért-e Ön azzal, hogy az egyeztető tárgyalásokon a taxis 

szakmai oldalt fuvarszervező vállalkozások is képviseljék?   
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Aktuális állás: 11. Egyetért-e Ön azzal, hogy az emelt, éjszakai tarifa 

megtartásra kerüljön?  

 

 

 

Aktuális állás: 12. Egyetért-e Ön azzal, hogy az emelt, éjszakai tarifa vasár- és 

ünnepnapokon a nappali időszakban is alkalmazható legyen?  
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Aktuális állás: 13. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Főváros a gépkocsivezetőket is 

ruházza föl engedéllyel?  

 

 

 

Aktuális állás: 14. Egyetért-e Ön azzal, hogy a gépkocsivezetőknek kiadható 

engedélyek számát Budapest lakosságához viszonyított arányban, korlátozott 

mennyiségben adják ki?  
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Aktuális állás: 15. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Főváros jelentősen szigorítsa a 

majdani taxi-gépkocsivezetők esetében a pályára jutás személyi feltételeit?   

 

 

 

Aktuális állás: 16. Egyetért-e Ön azzal, hogy a a taxiállomások létesítéséről, 

használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló rendeletből, annak 

betarthatatlansága okán, kerüljön ki a 12.§ 5. pontja, mely szerint 

'utasfelvételre való felkészülés érdekében, világító szabadjelzővel személytaxi 

csak a kijelölt taxiállomásokon várakozhat'?   
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Aktuális állás: 17. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fuvarszervezési díj a felvett és 

teljesített fuvarok arányában, utólagosan kerüljön elszámolásra 

meghatározott Ft/fuvar összegben?   

 

 

 

Aktuális állás: 18. Egyetért e Ön azzal, hogya rendelt taxifuvar, legkésőbb a 

rendelési címre való megérkezéskor megkezdődik, tehát, akkor kötelező 

elindítani a taxamétert?  
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Aktuális állás: 19. Egyetért-e Ön azzal, hogy a fővárosi taxiállomások 

bármelyikét is szerződéses üzemeltető részére kiszervezzék?  

 

 

 

Aktuális állás: 20. Mennyi legyen, a droszthasználati-hozzájárulás összege? 
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