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Tisztelt Elnök Úr! 
  
A Budapest Airport Zrt. a ferihegyi repülőterek alkalmi taxi szolgáltatási igényeinek 
kielégítését végző szerződött partner kiválasztására 2010. október 7-én ajánlatkérést 
fogalmazott meg 4 budapesti taxi-társaság számára. Az ajánlatkérés jogalapjának 
tekinthető az a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Airport között 2006-ban aláírt 
megállapodás, mely részletezi, hogy a Budapest Airport milyen módon biztosíthatja 
egy általa kiválasztott partnerének a szolgáltatás lehetőségét. Ugyanezen 
megállapodás taglalja a Budapest Airport Zrt. azon kötelezettségeit, mely alapján a 
szerződésben érintett repülőtereken miként kell fenntartani azon utasok számára a 
taxi szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, akik nem a BA által kiválasztott 
"szerződött taxi-szolgáltató" szolgáltatását kívánják igénybe venni. A Főváros és a 
BA Zrt.,  2006-s megállapodását megelőzően a GVH is vizsgálta a BA Zrt.  taxi-
szolgáltatást befolyásoló tevékenységét. 
A médiának köszönhetően tudjuk, hogy azóta a BA Zrt. jogi képviselője  
bűncselekménnyel vádolt, jelenleg is házi őrizetben van. 
  
2010. novemberének végén a Fővárosi Önkormányzat Drosztkezelő nonprofit 
szolgáltató Kft-t tájékoztatta a Budapest Airport Zrt-t arról, hogy december 1-10 
között aszfalt felújítási munkák miatt korlátozza a Ferihegy 2 terminál érkezési 
szintjét, oly módon, hogy nem engedi az érkezési szintre behajtani a "rendelt" taxikat. 
 
A www.taxiállomás.hu honlapon megjelent ezen korlátozásról a tájékoztatás. A 
tájékoztatásban arról is lehetett olvasni, hogy az érkezési szintre érkező utasoknak a 
rendelt taxik igénybevételét biztosító taxiállomásokat az indulási szintre helyezi a BA 
Zrt. 
2010. november 30-án a budapesti taxi-társaságokat a BA Zrt. már arról tájékoztatta, 
hogy az érkezési szintről a rendelt taxikat december 1-15 között nem engedik 
behajtani az érkezési szintre. A lezárás az aszfaltozási munkák idejéig, azaz 15 
napig fog tartani! Ezen időszak alatt a "rendelt taxi" taxiállomást a BA Zrt. az indulási 
szintre helyezte.  
2010. december 1-jén a BA a Ferihegy 2 érkezési szintjén "behajtani tilos, kivéve 
engedéllyel" táblákat helyezett el, illetve elhelyezte a rendelt taxi táblákat a Ferihegy 
2 indulási szintjén.  
2010. december 1-től azon utasok, akik az érkezési szintre érkeznek, és a 
"szerződött taxi-szolgáltató", Zóna taxi, majd Főtaxi helyett más taxi-társaság 
szolgáltatását kívánják igénybe venni, azon utasok függetlenül attól, hogy a Ferihegy 
2A, vagy 2B terminálra érkeznek kénytelenek az indulási oldalon kialakított egyetlen 

http://www.taxiállomás.hu/


"rendelt taxi" állomásra elsétálni, és ott igénybe venni az általuk igényelt taxi-
társaság autóját.  
  
A BA 17-én tájékoztatta a taxi-társaságokat, illetve a Fővárost arról,  2010. december 
1. és 10., illetve 15-ig nem hogy nem fejezte be, még el sem kezdte a BA 
alvállalkozója az aszfaltozási tevékenységet az időjárási körülményekre 
hivatkozással. A tájékoztató szerint a kivitelező feltehetően 2011. január 3-át 
követően fogja megkezdeni a munkát, melyre tekintettel a BA az érkezési szint 
rendelt taxik előli lezárást az eredetileg tervezett 10 nap helyett 2011. január végéig, 
azaz előre láthatóan 60 napig kívánja fenntartani (www.taxiállomás.hu). 
  
A BA 2010. októberi ajánlatkérésére érkezett ajánlatok alapján 2010. december 7-én 
kezdte meg a kiválasztott taxi-társaság, a Főtaxi Zrt. Ferihegyen a szolgáltatást. A 
Főtaxi Zrt. szolgáltatásának kezdetével egy időben a BA megbízottjai a Főtaxi 
szolgáltatását népszerűsítő szórólapozási tevékenységet kezdtek meg a Ferihegy 2 
terminálokon. A szórólapozási tevékenység minden egyéb kereskedelmi 
tevékenység mellett kizárólag a BA engedélyével lehetséges. A BA ZRt. minden ilyen 
jellegű tevékenységet tilt a repülőtér érkezési és indulási csarnokaiban.  
  
A média által megjelenített híradások alapján feltételezhető, hogy a Budapest Airport 
és a Főtaxi között létrejött megállapodás alapján a Főtaxi fuvaronkénti jutalékot fizet 
a BA-nak minden a Főtaxi alvállalkozói által teljesített taxi fuvar után. Ezen 
feltételezést alátámasztja a www.fotaxi.hu oldal tájékoztatása is, ahol a felvételre 
jelentkező taxis alvállalkozókat tájékoztatják a fizetendő 700 - 1000 Ft / jutalék 
mértékéről. 
 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
A Gazdasági Versenyhivatalt kérjük, hogy vizsgálja meg, hogy a BA  Zrt. eleget tesz-
e a Főváros és a BA Zrt. között 2006-ban aláírt megállapodásban foglaltaknak azzal, 
hogy jelenleg kizárólag az indulási szinten biztosítja a "rendelt taxik" 
igénybevételének lehetőségét az érkezési szintre érkező utasok számára.  
 
Kérjük a GVH-t hogy vizsgálja meg hogy az előzetesen 10 napra tervezett építési 
munkálatok elhalasztása miatt reálisan fenntartható-e 60 napig a rendelt taxik 
kizárása az érkezési szintről, illetve ezen korlátozás fenntartásával a BA Zrt. által 
befolyásoltnak tekinthető-e a Ferihegyről kiinduló taxi-szolgáltatások összessége. 
 
Kérjük, a GVH-t vizsgálja meg azon összefüggést, mely alapján feltételezhető, hogy 
a lezárást a BA azon érdekéből tartja fenn az előzetesen tervezett 10 nap helyett 60 
napig, mert a BA Zrt. és a Főtaxi Zrt. között létrejött megállapodás alapján a BA 
érdeke, hogy a Főtaxinak minél több fuvar teljesítésének lehetőségét biztosítsa. Ez 
azért érdeke a BA Zrt-nek mert a teljesített fuvarok darabszámának növekedésével 
arányosan növekszik a Főtaxi Zrt. által a BA Zrt-nak fizetendő jutalék mértéke. A BA 
ZRt. a Főtaxi fuvarjainak növekedését a BA Zrt. által finanszírozott szórólapozással, 
és az egyéb taxit rendelő utasok taxi igénybevételi lehetőségeinek nehezítésével, 
ellehetetlenítésével kívánja elérni. Ezen feltevésünket az is alátámasztja hogy a 
lezárás alatt december 1. és 7. közötti időszakban a BA Zrt. nem végzett 
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szórólapozást annak ellenére, hogy ebben az időszakban is rendelkezett szerződött 
partnerrel, a Zóna taxival.  
  
Kérjük továbbá vizsgálni, hogy a BA Zrt. ezen tevékenységével a BA ZRt. 
bevételének növekedésének érdekében tisztességtelenül befolyásolja a Ferihegyről 
induló taxi-szolgáltatások igénybevételének lehetőségeit. Ezen összefüggésben 
megítélésünk szerint az is megállapítható, hogy a BA Zrt. nem tesz eleget a Főváros 
és a BA Zrt. között 2006-ban kötött megállapodásnak.  
 
Állásfoglalásunk szerint súlyosan sérti a BA Zrt fenti tevékenysége a 
versenysemlegességet, a vállalkozási jog gyakorlását valamint a napi több száz 
egyéb taxi-társasággal utazni kívánó utas érdekeit is. 
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