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kedves ügyfelünk!

A Tarlós István főpolgármester úr által  
vezetett egyeztetések eredményeként  
a Fővárosi Közgyűlés elfogadta az új budapesti 
taxirendeletet. A rendelet fontos célkitűzése, 
hogy a tarifák sok éve elmaradt rendezése 
mellett szabályozottabb viszonyokat teremtsen 
a budapesti taxiközelkedésben. A szabályozás 
fontos eleme az egységes arculat, melynek 
megvalósításához állítottuk össze  
ezt a tájékoztatót.

A személytaxival végzett személyszállítási 
szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást 
közvetítő és szervező szolgálat működtetésének 
feltételeit, a taxiállomások létesítésének és 
igénybevételének rendjét és a személytaxi-
szolgáltatás hatósági árával kapcsolatos 
tudnivalókat részletesen a 31/2013. (IV. 18.) 
Főv. Kgy. rendelet tartalmazza. Az alábbiakban 
a szolgáltatásban megjelenő járművek külső 
megjelenésének követelményei találhatók. 

Az új rendelet szerint a Budapesten szolgáltató 
taxiknak (bizonyos műszaki követelményeken 
kívül) egységes arculatúaknak kell lenniük. 
Ennek kialakítása összhangban van Európa és 
a világ számos nagyvárosában ismert trenddel. 
Ezekben a városvezetés felismerte a személytaxik 
mint közforgalmú és közszolgáltató közlekedési 
eszközök egységes arculatát megteremtő 
szabályozás szükségességét.  

Az új budapesti taxirendelet célja az egységes 
fővárosi taxiarculat megtervezése, valamint 
a szolgáltatási előírásokban való rögzítése, 
beleértve a tájékoztatási elemeket  
a járművek belső terében és azok külső felületén.
A közforgalmú közlekedés arculati 
koncepciójának részeként a személytaxikra 
vonatkozóan is az egységesítés szempontjai 
az irányadók annak érdekében, hogy azok jól 
megkülönböztethető, homogén járműcsoportot 
alkossanak Budapest utcáin. A kialakítandó 
arculat elsődleges célja – az esztétikain kívül –  
a megbízható városi közlekedés alapjának, a 
jobb szolgáltatási színvonalnak megteremtése  
az utasok számára.

Jelen útmutató a gépjárművek vizuális 
megjelenésének előkészítésén lépésről lépésre 
kalauzolja végig az olvasót. A leírt – kötelezően 
használandó – arculati elemek kiviteli állományai 
BKK honlapján megtalálhatók és onnan 
szükséges azokat letölteni.

A különböző technológiai eljárások minősége 
alapvetően befolyásolja a gépkocsik esztétikai 
megjelenését. A megfelelő technológiát 
alkalmazó műhely kiválasztása, a tanúsítványok 
beszerzése (a garancia és a jótállás érvényesítése 
érdekében) a személytaxi-szolgáltató feladata. 
Az eljárások minőségi paramétereit az engedély 
kiadásakor ellenőrzik.

A BKK bízik abban, hogy ezzel is hozzájárul a 
fent leírt közös célok hatékony megvalósításához.

Üdvözlettel: 
Vitézy Dávid vezérigazgató



áttekintés

külső
Kötelezően használandó nyelvek
Magyar, angol

Felhasználható betűkészlet
Frutiger Next Lt / Bold

Színek
A kötelező információs elemek a kocsi 
karosszériáján fekete színűek.

Sárga
RAL 1023 Traffic Yellow  
vagy ezzel megegyező szín.

Fekete
RAL 9017 Traffic Black  
vagy ezzel megegyező szín.

Beállítás
A információhordozók kizárólag a látványtervnek 
megfelelően helyezhetők el.

Átvétel
A belső térben elhelyezendő tarifatáblákat  
és utastájékoztatókat a BKK készítteti.
Bővebb információ az átvételről a BKK 
Ügyfélszolgálatán.

Illesztés
A kötelező külső elemek elhelyezését követően 
ragaszthatók fel.

belső opcionális 



külső áttekintés

Sárga alapszín

Felhasználható 
bankkártyák

Taxi szabadjelző

Taxi engedélyszámaEgységes 
kilométerdíj – nagy

Pepita sáv

Minősített  
Budapesti taxi



a jármű átszínezése
Alapszín (kizárólag színre fújt elemeken)
Sárga (RAL 1023). Ezt a taxiengedély kiadásakor 
kalibrált színmérő eszközzel ellenőrzik (maximális 
színeltérés: ∆E=4, L=±5, a=±8, b=±9).

Kivételek: műanyag és gumi elemek,  
hűtőrács, ütközők.

Ajánlás
A megfelelő minőségű fóliatípus kiválasztása a személytaxi-szolgáltató 
feladata és felelőssége. A fóliázás minőségét alapvetően meghatározza: 
a fólia vastagsága, átlátszósága, nyújthatósága, hőállósága és későbbi 
eltávolíthatósága.
A fóliázást ajánlott szakműhellyel készíttetni, ahol az elvégzett munkáról 
minőséget tanusító igazolást állítanak ki.



pepita sáv
Elhelyezés
Az ablakok alatt, az ablakszegélytől 1 cm-re, 
mindkét oldalon a két ajtó szélességében.
Kilincsre, műanyag elemre nem ragasztható.  
A sáv csak egész négyzeteket tartalmazhat.

A sáv mérete
Minimum: egy darab négyzet 40×40 mm,  
a kétsoros sáv 80 mm magas.

Optimális: egy darab négyzet 50×50 mm,  
a kétsoros sáv 100 mm magas.

Maximum: egy darab négyzet 60×60 mm,  
a kétsoros sáv 120 mm magas.

Szín
Fekete

Kivitelezési lehetőségek
a)  Nyomtatással, átlátszó kültéri, öntapadó 

fóliára, a fekete-átlátszó (víztiszta) négyzetek 
váltakoznak.

b) Plottervágással, kültéri, öntapadó fóliából.

MAXIMUMOPTIMUMMINIMUM

http://www.bkk.hu/taxi/letoltes/BKK_TAXI_-_pepita_sav_minimum_4000x80mm_PRINT.pdf
http://www.bkk.hu/taxi/letoltes/BKK_TAXI_-_pepita_sav_optimum_4000x100mm_PRINT.pdf
http://www.bkk.hu/taxi/letoltes/BKK_TAXI_-_pepita_sav_maximum_4020x120mm_PRINT.pdf


taxi engedélyszáma
Elhelyezés
Jobb első ajtón vízszintesen középre igazítva,  
a pepita sávtól 3cm-re.

Méret
350×40 mm

Betű
Frutiger Next Lt Bold, 40mm magasan,  
a hordozón középre igazítva.

Szín
Fekete

Kivitelezési lehetőségek
a)  Nyomtatással, átlátszó kültéri,  

öntapadó fóliára.
b) Plottervágással, kültéri, öntapadó fóliából.



egységes kilométerdíj – külső
Elhelyezés
Jobb hátsó ajtón vízszintesen középre igazítva,  
a pepita sávtól 3cm-re.

Méret
500×300 mm

Szín
Fekete

Kivitelezési lehetőségek
a)  Nyomtatással, átlátszó kültéri,  

 öntapadó fóliára.
b) Plottervágással, kültéri, öntapadó fóliából.

http://www.bkk.hu/taxi/letoltes/BKK_TAXI_-_egyseges_kilometerdij_500x300mm_PRINT.pdf


felhasználható bankkártyák
Elhelyezés
Jobb hátsó kisméretű ablakon 
az ablak alsó peremétől 1 cm-re,  
vízszintesen középre igazítva. Ha ilyen ablak 
nincs a gépjárművön, úgy hátsó ablak bal alsó 
sarkába, a szélektől 1–1 cm-re.

Méret
100×200 mm



minősített budapesti taxi
Elhelyezés
Bal első ajtón vízszintesen középre igazítva,  
a pepita sávtól 3cm-re.

Méret
350×80 mm



taxi szabadjelző
Befogadó méret
410×171 mm 

A felirat színe
Fekete

Betűtípus
Frutiger Next Lt Bold

Világítás
Előre fehér vagy borostyánsárga,  
hátra borostyánsárga.

Borostyánsárga alapon fekete színű betűvel 
tartalmazza a „TAXI” szöveget.

Használható továbbá a védjegyoltalom alatt 
álló és a közlekedésszervező által előzetesen 
jóváhagyott szabadjelző.



belső áttekintés

Utasjogok Utasjogok
Utasjogok

Egységes  
kilométerdíj  

+ dohányozni tilos

Egységes  
kilométerdíj  

+ dohányozni tilos

Egységes  
kilométerdíj  

+ dohányozni tilos



egységes kilométerdíj, dohányozni tilos – ablak

Elhelyezés
Jobb és bal hátsó ajtó ablakának belső oldalára (belülről olvasható)  
az ablak B oszloptól és az ablak alsó vonalától 1–1 cm-re.

Méret
200×200 mm



egységes kilométerdíj, dohányozni tilos – belső
Elhelyezés
A vezetőülés melletti műszerfal szabad területén, jól látható helyen.

Méret
200×200 mm



utasjogok
Elhelyezés
1)  A jobb oldali  

ülés mellett  
az oldalzsebben.

2)  A jobb oldali ülés 
háttámláján,  
magyar szöveggel 
az utas felé.

3)  A bal oldali ülés 
háttámláján,  
angol szöveggel  
az utas felé.

Az információhordozó 
mindenhol kétoldalas.

Méret
210×148 mm

1
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opcionális áttekintés

Taxitársaság logója

Reklám

Taxitársaság logója



taxitársaság logója
Elhelyezhető
A gépkocsi mindkét oldalán, az első ajtókon 
lehetséges vízszintesen középre igazítva,  
az ajtó súlyvonalában.

Méret
Maximum 250×250 mm



reklám a hátsó lökhárítón
Elhelyezés
Hátsó lökhárítón, előzetes közlekedésszervezői 
jóváhagyás mellett.

Méret – szélesség
A hátsó kerék nyomtávjának fele,  
középre rendezve.

Méret – magasság
A lökhárítón nem nyúlhat túl.


