


Általános tudni valók

A legtöbb taxi rendelésekre alapuló alkalmazás elkéri 

az utas telefonszámát, majd erre a telefonszámra 

küldenek egy kódot, amivel igazolni kell, hogy 

valóban az a telefonszám van-e megadva, ami az 

öné.

A kód megadása után egy e-mail címet kér, amire 

csakis kizárólag az egyes utazásokról szóló nyugtát 

küldik el az egyes taxi cégek.

Minden alkalmazásban a profil beállításainál ki lehet 

törölni a profilunkat.



Mindegyik alkalmazás felhatalmazást kér 

a GPS, azaz a telefonon a „Hely” 

bekapcsolva kell legyen ahhoz hogy az 

alkalmazás felismerje a telefon helyét, 

ezzel is megkönnyítve a címkiadást.

Ez a művelet teljes mértékben 

biztonságos.

Úgyszintén minden alkalmazás 

rendelkezik egy térképpel, amin rajta 

vannak a közelben lévő szabad taxik, és 

ha rákoppintunk a képernyőre akkor 

megjelenik hogy oda mennyi idő alatt 

érne el a legközelebbi taxi.

Ez a gomb szintén 

megtalálható minden 

alkalmazásban, ezzel 

tudjuk megnézni a 

jelenlegi helyzetünket, 

ahol a telefonunk 

található.



Az alkalmazások mindegyike 

íratni fog egy profilt az 

utassal annak érdekében, 

hogy könnyebb dolga 

legyen a sofőrnek.

Kéri a keresztnevet, a 

vezetéknevet, illetve  a 

Főtaxi és a Budapest Taxi 

alkalmazásában pedig 

profilképet is lehet beállítani.

Bár a City Taxi kicsit több 

információt kér el, de az 

adatvédelmi szabályzat 

mindegyik alkalmazásnál 

életben van, így nem 

élhetnek vissza vele, nem 

használhatják fel, kizárólag 

címkiadásra. 



Főtaxi és Budapest Taxi

A két cég már gyakorlatilag 

egybeolvadt, így az 

alkalmazásuk ugyanaz, 

leszámítva az autók helyét és 

számát, ezért egy Főtaxis 

autó nem vihet Budapest 

Taxis utast, illetve fordítva 

sem működhet.

Ahogy végeztünk a 

regisztrációval a térképét 

fogjuk látni, illetve néhány 

javaslatot, például el lehet 

mozdítani térképet és  

amerre húzzuk és azt is 

kiválaszthatjuk felvételi 

pontnak. 

Meg kell nyomni az 

„Értettem!” gombot a 

továbblépéshez.



Ha csúsztatjuk az ujjunkat a képernyőn, 

akkor a térképet mozgatjuk és a 

kiindulópontot, de ha csak a térképen 

valahol rábökünk, akkor kiírja hogy 

mennyi időbe telik egy taxinak 

megérkeznie a kijelölt helyre.

Ismét meg kell nyomni az „Értettem!” 

gombot.



Ha készen vagyunk leadni a rendelést, 

meg kell nyomni a piros „Következő” 

gombot a kijelző alján, akkor ugrik fel ez 

az oldal, ahova be lehet írni a végcélt, 

hogy hova is szeretnénk menni, ha 

beírtuk, visszakapjuk a térképet, ahol 

megkapjuk a körülbelüli értékét az 

utazásnak.



A „Megerősítés” gombra kattintva már 

meg is rendeli az alkalmazás a taxit.

Kapunk egy képet az autóról, ami majd 

érkezik, ezen felül megtudjuk a az autó 

rendszámát, a sofőr nevét, illetve hogy 

hány csillagra értékelték az eddigi 

utasai.

Ezeken kívül kiírja mennyi idő míg odaér 

a taxi, az „Érkezési idő” pedig 

megmondja mennyi idő lesz a végcélig 

eljutni. A „viteldíj” az utazás ára.

Lent van 2 gomb, a baloldalival fel lehet 

hívni a sofőrt, a jobboldalival pedig le 

lehet mondani a rendelést pillanatok 

alatt.



Erre a 3 vonalra 

kattintva a képernyő 

baloldalán előjön a 

menü. Itt lehet változtatni a profilon,

1 – Fizetési módot beállítani

2 – Előrendelést beállítani

3 – Megnézni az előrendeléseket, 

illetve az eddigi utazásokat

4 – A Főtaxi szolgáltatási területét

5 – Promóciós kódot beállítani

6 –Meg lehet tekinteni az 

adatkezelési nyilatkozatot vagy 

akár üzenni az alkalmazás 

készítőinek



1 - Fizetés

A bal fülön lehet OTP 

bankkártyát beállítani, 
amivel ki lehet fizetni a 

taxit, a jobb oldali 

irreleváns, azt csak a 

Főtaxival szerződést 

kötött cégek tudják 
használni.



2 - Előrendelés

Előrendelésnél lehet abban a pillanatban is rendelni, az autót 

lehet változtatni, illetve lehet kérni hogy csendes legyen a sofőr 

és/vagy szállítson állatot, illetve a fizetési módszert lehet 

kiválasztani

A „Később” gombra 

kattintva lehet kiválasztani 

hogy pontosan mikorra 

szeretnénk az autót



3 - Utazások

Innen is lehet előrendelést kérni, az „Előzmények” gombra 

kattintva megmutatja az eddigi utazásainkat, hogy 

honnan hova mentünk, és egyéb információkat

A 4, 5 és 6 mindegyik olyan 

menüpont, ami megegyezik 

mindenkinek, a szolgáltatási 

terület megmutatja meddig ér el a 

Főtaxi, a promóciókat csak akkor 

tudja használni ha rendelkezik 

promóciós kóddal, a segítség 

pedig a szabályzatot és az 

üzenetet tartalmazza.



Bolt

A Bolt applikációja 

megengedi, hogy 

Facebook profillal 

regisztráljunk, de 

hozzáférést kapnak a 

Facebookon publikus 

információinkról.

E-mailes regisztrációnál 

csak a nyugtát küldik el.

Kereszt- és vezetéknevet itt 

is kérnek.



A regisztráció után 

rögtön megkapjuk a 

térképet amit tudunk 

mozgatni, a lenti kis 

ablak pedig kiír 3 

gyakori címet, ami 

lehet a cél.

Ha ezt az ablakot a 

kis szürke vonallal 

felhúzzuk, akkor 

kiadja a 2. képen 

található felületet.



Ide a fenti részbe kell azt a címet beírni, ahova 

szeretnénk az autót, a lenti részbe pedig, hogy 

hova szeretnénk menni. 

Külön be lehet állítani egy otthoni, illetve egy 

munkahelyi címet, ahova automatikusan 

kérhetünk autót és akkor nem kell minden egyes 

alkalommal beírni, vagy választhatjuk a jelenlegi 

tartózkodási helyünket. 

A plusz jel megnyomásával lehet megállót 

hozzáadni, ha út közben szeretnénk megállni 

valahol, úgy hogy utána ugyanazzal a taxival 

tovább is megyünk.



A térképen a bal felső 

sarokban található menü 

gombjára kattintva előjön 7 

pont, illetve legfelül az 

adatlapunk.

1 – Bolt Food

2 – Payments

3 – Hívd meg a barátaidat

4 – Korábbi utazásaim 

5 – Promóciók

6 – Segítünk

7 – Rólunk

Illetve egy lehetőség, hogy 

sofőrnek jelentkezzünk.



1 – Bolt Food

Ez átirányít egy másik 

alkalmazásra, ami éttermekkel 

foglalkozik, nem fontos, csak ha 

Bolt taxival szeretnénk 

étterembe menni.

2 – Payments

Erre a pontra 

kattintva megkapjuk 

a lehetőséget, hogy 

beállítsuk a fizetési 

módot. Bankkártyát is 

be lehet állítani, 

illetve, ha van, akkor 

promóciós kódot 

megadhatunk.



3 – Hívd meg a barátaidat

Ha erre kattintunk, akkor előhoz egy 

zöld oldalt, ahol ha a lenti gombra 

kattintunk, megoszthatjuk 

ismerőseinkkel az applikációt.

4 – Korábbi utazásaim

Ha megnyitjuk, akkor kiírja az összes 

addigi fuvart, amit megrendeltünk.

5 – Promóciók 

Ha van promóciós kódunk, akkor ide 

lehet beírni és így tudjuk felhasználni.



6 – Segítünk

A többi taxis applikáció nem igazán segít, 

pedig a menüpont nevéből azt gondoljuk 

fog. A Bolt alkalmazása viszont kivételt 

képez, sok hasznos információval lát el 

minket.

Akár a profilunkat illetően, akár a fizetéssel 

és árakkal kapcsolatban, illetve a 

harmadik menüpontban lehet 

bejelenteni, ha elvesztettünk valamit az 

autóban, ha kifogásoltuk a sofőr 

viselkedését, illetve ha direkt hosszabb 

úton ment. Ezen felül még 1-2 kérdésre is 

megtalálható itt a válasz. (Például 

okostelefon nélkül használható Bolt.)





City Taxi

Ha még soha nem 

használt City Taxi 

alkalmazást, akkor a 

„Regisztráció” gombbal 

tud egy profilt készíteni.

A név, e-mail cím és 

telefonszám mellett 

kér egy címet is, az 

otthoni címünket, 

enélkül nem lehet 

regisztrálni.



A regisztráció után a már 

megszokott térkép jelenik 

meg, ami ugyanúgy, mint 

például a Főtaxinál, ha 

húzzuk az ujjunkat rajta, 

akkor lehet mozgatni a 

térképet, ha pedig valahol 

rábökünk, akkor kiírja 

mennyi időbe telik a taxinak 

odaérni.

A „Rendelés” gombra 

kattintva felugrik az ablak, 

ahol minden részletet be 

lehet állítani.



Be lehet állítani a 

végcélt, hogy mikor 
akarjuk rendelni, 

hány utas számára 

rendeljük az autót, 

hogyan szeretnénk 

fizetni, illetve 

írhatunk a sofőrnek 

megjegyzést is.  

Igény esetén kombi 

autót is lehet kérni.

Ha a „Máskor” gombra kattintunk, akkor ki lehet választani, hogy hány 

órára kérjük az autót a kritériumoknak megfelelően.



Ha megadtunk 

mindent akkor a lenti 

„Rendelés áttekintése” 

gombra kell rányomni, 

hogy még egyszer 

átnézhessük a 

rendelést mielőtt 

feladjuk.

A „Vissza” gombbal lehet 

változtatni a rendelésen, 

ha pedig minden rendben, 

akkor a „Rendelés 

feladása” gombra kell 

kattintani, hogy elküldjük.



Ha ezt a képernyőt látjuk, 

akkor a rendelés már fel van 

adva, itt leírja a kalkulált árat, 

hogy mennyi idő a taxisnak az 

utashoz érni, és hogy hányan 

utaznak.

Ha le szeretnénk mondani a 

taxit, akkor a „Részletek” 

gombra kell kattintani, ott 

megjelenik az „Újrarendelés”, 

illetve „Törlés” lehetősége.



A „Gyors rendelés” előhozza a jelenlegi tartózkodási 

helyet és nem lehet semmit beállítani, csak egy 

megjegyzést lehet írni a taxisnak. 

A „Taxik” menüpont megmutatja a térképen a taxik 

tartózkodási helyét.

A „Bankkártyáim” menüpontban lehet hozzáadni 

bankkártyát az alkalmazáshoz, hogy azzal tudjunk fizetni 

azonnal.

A „Viteldíj Kalkulátor” pontban be lehet írni az indulási és 

érkezési címet, az applikáció pedig kiszámolja mennyi 

pénzbe kerül, milyen hosszú az út, illetve a tervezett 

útvonalat.



A „Rendelés” menüpontban ugyanazt az 

ablakot megnyitni amit a legelején a térképről.

A „Leadott Rendeléseim” pontban meg lehet 

nézni az éppen aktív, a korábbi rendeléseket, és 

lehet új rendelést feladni.

A „Hol a taxim?” pontra kattintva lehet 

megnézni hogy a hozzánk kirendelt taxi hol tart.

A „Profilom” menüpontban lehet változtatni a 

számlázási adatokat, a profil részleteit, új jelszót, 

bankkártyát beállítani, cégkódot megadni, ha 

üzleti ügyfél az utas, illetve törölni a fiókot.



A „Kedven címek” menüpontban 

lehet megadni tetszés szerint 

akárhány címet, ahova 

rendszeresen utazik, és akkor 

azokat meg fogja jeleníteni 

érkezési célként a rendelésnél.

A „Visszajelzés” egy kis üzenet 

írását teszi lehetővé az applikáció 

fejlesztői felé.

Az „Útmutató” egy hosszú és 

részletes útmutató az alkalmazás 

használatát illetően, érdemes 

elolvasni azt is.

A „Kilépés” gomb 

megnyomásával  kijelentkezik a 

fiókból.



6x6 Taxi

Ha letöltjük az első alkalmazást, amit 

felkínál, akkor ez az üzenet jelenik 

meg: 



Az alkalmazás neve már 6x6 by Birdie: 



A már megszokott 

módon, ez az alkalmazás 

is elkéri a telefonszámot, 

arra küldeni fog egy 

kódot megerősítés 

gyanánt, majd egy 

kereszt- és vezetéknevet. 

A Facebook-os 

regisztráció itt is 

lehetséges.



A térkép, ugyanúgy működik, mint az eddigi 

alkalmazásoknál. Lent van egy „Hova menjünk” sor, 

ha arra rányomunk, kiad egy felületet, ahova be 

lehet írni az úti célt, illetve ha a kis csillagra 

kattintunk, akkor elmenti kedvenc címként azt a 

célt.

A térkép bal felső sarkában a 3 vonalból álló 

menügomb megnyomásával előjön ez a 8 

lehetőség. Ha pedig a profilban megadott névre 

nyomunk, akkor lehet kitörölni a profilt vagy tetszés 

szerint változtatni rajta.



Voucherek – Itt lehet promóciós kódot beírni (a 6x6 taxi még 3 

500 ft-os kuponnal is megajándékoz minket).

Korábbi utazásaim – Az eddigi fuvarokat lehet itt megtekinteni

Várakozó tételek – Csak akkor mutat valamit, ha éppen rendelt 

autót

Pénzügyek – Lehet bankkártyát hozzáadni az alkalmazáshoz, 

illetve ha a kis ceruzára kattintunk, akkor lehet váltani számlázási 

címre.



Kedvenc címek – A csillaggal 

megjelölt címeket itt találjuk, valamint 

a ceruzára kattintva lehet beállítani 

kedvenc címeket, akár át is nevezni, 

nem feltétlenül „Otthon” és 

„Munkahely” kell legyen. 

Segítünk – Adatkezelési útmutató, 

általános szerződési feltétele,k

valamint egy Díjszabás amire ha 

rányomunk akkor a 6x6 weboldalát 

megnyitva megtekinthetjük az utazás 

árait.

Rólunk – Információk, az itt található 3 

gomb külső weboldalra vezet minket.

Nyelv – Magyar és angol nyelvre 

lehet állítani az alkalmazást.



Taxi 4

Mikor megnyitjuk az alkalmazást ezt látjuk, de 

ez a bejelentkezés, először a „Regisztrálok” 

gombra kell kattintani.



Amint beregisztráltunk/beléptünk, 

megjelenik a térkép. A képernyő tetején a 

zöld pont jelenti az indulási címet, a piros 

pedig a végcélt. Ha beírtuk mind a kettőt, 

a lenti „Megrendelem a taxit” gombra 

kattintva kapjuk meg ezt a felületet.

Meg lehet adni az utas nevét, hogy 

hányan utaznak, a fizetési módot, hogy 

van-e gyerek utas vagy nincs, hogy van-e 

háziállat vagy nincs, illetve szükséges-e 

kombi.

Az „Időpont beállítása” gombra kattintva 

lehet előrendelést leadni, de a Taxi4-nél 

csak maximum 15 perccel későbbre lehet. 



A bal felső sarokban lévő három vonal, a menü 

gomb ezeket a lehetőségeket tárja elénk.

Napló – A korábbi rendeléseket lehet megnézni

Névjegy – A Taxi4-ről némi információ

Infó – Ismét a Taxi4-ről információ

Adatkezelési nyilatkozat – Az egész adatvédelmi 

tájékoztató

Segítség – Megmutatja az alkalmazás fontosabb 

funkcióit

Profil – Módosíthatjuk a profilunkat

Kijelentkezés 


