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Külföldi példák

Egyes nagyvárosokban a taxik is szimbólumai, jellegzetes szereplői a
városképnek. New York, London ma már elképzelhetetlen a yellow
cab, vagy a híres fekete taxi nélkül. Európa több nagyvárosában is
egységes a szabályozás, éppen azért, mert ezek a járművek is a
közösségi közlekedés eszközei.

Híres és kevésbé ismert külföldi példák egységes városi taxi arculatok
használatára
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USA, New York City, NY
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Németország

Berlin Hamburg Frankfurt

München Köln Bonn
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Spanyolország

Madrid Madrid Malaga

Sevilla Sevilla



66

Prága, Csehország
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További jellegzetes példák

Tokió Róma Párizs

Marokkó Dubai Jeruzsálem

Curitiba, Brazília Argentína Stockholm
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London vizuális szimbólumai
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Budapesti helyzet jelenleg
A fővárosban ezen a téren teljes vizuális káosz uralkodik. A legalább
húszféle taxistársaság autói is mind különböznek egymástól, csak a
cégjelzés egységes, de az sem mindig látható. Az autókon a koromsötéttől
a hófehérig minden színárnyalat megtalálható. Kivétel a Ferihegyen
dolgozó Zóna Taxi, a „legfiatalabb” taxi társaság, amelynél a
jelentkezéskor alapkövetelmény volt az egységes fekete-sárga színnel
festett autó.
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A jelenlegi budapesti közösségi közlekedési arculat gyakorlata
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Budapesti taxik szabályozatlan helyzete
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Megoldási javaslat

Budapesti közösségi közlekedési arculati koncepció részeként a taxiknak
is egységes arculatot kell mutatniuk. Így a közösségi közlekedési
járművek mellett a taxik is jól megkülönböztethető, homogén csoportot
alkotnának a forgalomban. Véleményünk szerint ezt 3-4 éves átfutási
idővel meg lehet valósítani.
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Budapesti taxik egységesített arculata 
Narancs festés felül

(kötelező)

Fekete festés alul
(kötelező)

Taxi tábla, lehet egyedi

Cégembléma
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• Az egységesített taxi arculat célja
elsősorban nem esztétikai, bár jelen
formában jelentős mértékben hozzájárul
ahhoz, hogy Budapest, például
Londonhoz hasonlóan, igen karakteres,
jól azonosítható közterületi elemekkel
rendelkezzen.

• Az arculat célja elsősorban egy olyan
magasabb szervezettségi szint
kialakítása, amely számos európai
példához hasonlítva (Németország,
Spanyolország, stb.) a fogyasztók
számára kiegyensúlyozott és
meglepetésektől mentes feltételrendszert
kínáló egységes szolgáltatást jelent.

Budapesti taxik 
egységesített arculata 
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• A taxiszolgáltatást igénybevevők
számára – mint az európai példák
bizonyítják – teljességgel irreleváns,
hogy milyen cég vagy milyen társasági
formákban működő társaság biztosítja.
Budapest város elemi érdeke, hogy az
elmúlt évtizedek negatív turisztikai és
belföldi tapasztalataival szemben, a taxi-
szolgáltatások terén egységesített és
átlátható szolgáltatás irányába tegyen
lépéseket.

• Az egységes arculat tehát egységes
szolgáltatást jelent.

• Javaslatom arra irányul, hogy a holnapi
taxik arculata illeszkedjék a főváros
közösségi közlekedési rendszerének
arculati karakterisztikájába.
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• A tető narancssárga színe (a New York-i
taxikhoz hasonlóan) praktikus, jól
elkülöníti a taxikat ,a fővárosi
közlekedésben résztvevő autók
többségétől. Az autótest fekete
megjelenése pedig, eleganciát kölcsönöz
a taxiknak. A tető ilyen módon való
kialakítása korszerű matricás
technológiával a taxis vállalkozók
számára költségkímélő módon
megoldható.

• Elképzeléseink szerint az új arculat és a
mellérendelt egységesített szolgáltatási
rendszer 3-4 év alatt (a mai taxiállomány
amortizációjával és kifutásával
egyidejűleg) fokozatosan kialakulhat
Budapesten.
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A budapesti közösségi közlekedés teljes arculati koncepciója
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Narancs Taxi
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