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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

        Βουδαπέστη, 3 Δεκεμβρίου 2013 
 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Δήμου Βουδαπέστης, υιοθέτησε μια σειρά 

νέων κανονισμών που αφορούν τα ταξί της πόλεως. Ειδικότερα τα νέα μέτρα που αποφασίστηκαν 

αφορούν στα κάτωθι: 
 

 από τον Σεπτέμβριο του 2014, όλα τα νεοεισερχόμενα οχήματα ταξί θα πρέπει υποχρεωτικά 

να είναι κίτρινου χρώματος, ενώ τα ήδη κυκλοφορούντα ταξί θα πρέπει σε ένα χρόνο, από 

την ημερομηνία που λήγει η ετήσια άδεια κυκλοφορίας τους, να εναρμονισθούν και να 

αλλάξουν το χρώμα του οχήματος σε κίτρινο. 
 

 η ηλικία των οχημάτων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 έτη, αρχής γενομένης από τον 

Σεπτέμβριο του 2014. Όσοι οδηγοί ταξί διαθέτουν οχήματα μεγαλύτερα των 10 ετών θα 

έχουν το δικαίωμα να παρέχουν υπηρεσίες το αργότερο μέχρι την 1 Ιουλίου του 2015, εφ’ 

όσον τα οχήματά τους ελεγχθούν και περάσουν επιτυχώς τον σχετικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο. 

Μετά απ’ αυτήν την ημερομηνία είναι υποχρεωτική η αλλαγή των οχημάτων. 
 

 το δικαίωμα εκκίνησης («σημαία») καθορίζεται σε 450 ουγγρ. φιορίνια-HUF από 300 HUF 

(1 € = 301 HUF). 
 

 η χιλιομετρική αποζημίωση (χρέωση ανά χιλιόμετρο) για κάθε διαδρομή αυξάνεται από 204 

HUF σε 280 HUF. 
 

 η χρέωση για την αναμονή καθορίζεται σε 70 HUF ανά λεπτό. 
 

 όλα τα ταξί θα είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού και να δέχονται 

πληρωμές με πιστωτικές κάρτες. 
 

  Οι ανωτέρω τιμές ισχύον ήδη ισχύουν από 1
ης

 Σεπτεμβρίου 2013. Σημαντική αλλαγή είναι 

επίσης και η κατάργηση προκαθορισμένων τιμών (fix) που προϋπήρχαν για συγκεκριμένες 

διαδρομές (π.χ. κέντρο πόλης από και προς αεροδρόμιο). 
 

  Ο κ. Gabor Dioslaki, Πρόεδρος της εταιρείας ταξί “Budapest Taxi”, επισήμανε το γεγονός, 

ότι από τα περίπου 5.277 οχήματα ταξί που κυκλοφορούν στην πρωτεύουσα Βουδαπέστη, τα 2.394 

είναι ηλικίας άνω των 10 ετών, θεωρώντας ότι η υποχρεωτική αντικατάστασή τους θα επιβαρύνει 

δυσανάλογα τους επιχειρηματίες του κλάδου. Αντίστοιχα, ο κ. Csaba Horvath, Πρόεδρος της 

εταιρείας ταξί “RT 5”, θεωρεί ότι τα ανωτέρω μέτρα είναι τα πλέον αυστηρά, σε σχέση με τα 

ισχύοντα σε άλλες γειτονικές, με την Ουγγαρία, χώρες, εκτιμώντας ότι θα μειωθεί ο αριθμός των 

επιβατών, που θα χρησιμοποιούν ταξί, στην Ουγγαρία. 
 

  Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ουγγαρίας, σε όλη τη χώρα έχουν εκδοθεί 7.761 

άδειες κυκλοφορίας ταξί. Παράλληλα με τους ιδιώτες οδηγούς ταξί, υπάρχει, ιδίως στην πρωτεύουσα 

Βουδαπέστη, μεγάλος αριθμός εταιρειών ταξί. Οι σημαντικότερες εξ αυτών (18), είναι οι κάτωθι: 

•6x6 Taxi, •Barát Taxi, •Buda Taxi, •Budapest Taxi, •City Taxi, •Főtaxi, •Max Taxi, •MB Elit Taxi, 

•Mobil Taxi, •Penta Taxi, •Police Taxi, •Rádió Taxi, •Taxi 2000, •Taxi4, •Taxi Plus, •Tele5 Taxi, 

•Volán Taxi, •Zóna Taxi. 
 

  Οι επαγγελματίες του κλάδου είναι οργανωμένοι σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ενώσεις 

των οδηγών ταξί (National Association of Taxi Drivers, Hungarian Association of Taxi Drivers, 

Advocacy and Professional Association for Taxi Drivers) και των εταιρειών ταξί (Alliance of Taxi 

Societies). 


