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A taxis cégek ma már ölre menő harcot
folytatnak a fuvarokért. Jóformnán nincs az
az (alacsony) ár, amiért ne vállalna be bár-
melyik cég egy nagyobb volumenű szerző-
dést. Új fuvarok azonban ritkán keletkez-
nek, tehát a fuvarokat, szerződéseket csak
egymástól lehet megszerezni. A torta mére-
te adott, csak a szeletelés változik időnként.

A taxiállomásokon álló taxik már szinte
odanőttek a drosztjukhoz. Kisebb-nagyobb
csoportosulások kisajátítják maguknak,
mást, „idegent“ nem engednek beállni,
csak ők dolgozhatnak onnan, ugyanakkor
más, számukra „idegen“ drosztokra meg
sem kísérelnek beparkolni. Persze nem is
lehet, hiszen ott is működik a „kisajátítás“.
Kályhataxisok lévén aztán kénytelenek a le-
hető legmagasabb viteldíjat alkalmazni – a
jogszabályi kereteken belül – hiszen a ki-
használtság a drosztra való állandó vissza-
térés kényszere miatt sokszor még a har-
minc százalékot sem éri el.

Marjuk egymást csapat és egyéni szinten
egyaránt. Féltékenyen lessük a mások sike-
reit, és féltően óvjuk a saját köreinket. Egy-
más kollégáiból egymás ellenfelei, sok eset-
ben ellenségei lettünk, és közben nem
vesszük észre, hogy acsarkodásunk alatt fel-
nőtt mellettünk néhány, több-kevesebb
jogszerűséggel dolgozó nem taxis vállalko-
zás, amelyek ma már meghatározó szám-
ban viszik el fuvarjainkat.

A hőskor
Valamikor a hetvenes évek végén, a nyolc-
vanas évek legelején a taxizás teljesen ha-
gyományos formában működött. Az akkor
még állami Főtaxi, és a „gebines“ Volántaxi
szállította az utasokat, akik vagy leintették
a taxit, vagy a droszton szálltak be, esetleg
telefonon rendeltek. Vállalati fuvarozás ke-
vés volt, ezt túrafuvarnak neveztük, és nem
nagyon örült neki az, akit ide osztottak be. 

A nyolcvanas évek elején aztán megjelent
a magántaxi. A fuvarozási struktúrában át-
törést ugyan nem hozott, csak választékot
bővített. Az utasok azonban hamar rájöt-
tek, hogy a „maszektaxi“ olyat is megtesz,
amit a kevésbé rugalmas állami taxitól meg
sem próbáltak kérni. Lassan elterjedt a hír,
hogy a magántaxisok – akik akkor már tár-
saságokba tömörültek – vállalnak beszer-
zést, ügyintézést, házhozszállítást, kiértesí-
tést. Lehetett kérni két üveg pezsgőt házi-
buliba. Ha elfogyott a cigi, felhívták a taxi-
céget és rendeltek egy csomaggal. Ne feled-
jük, hogy abban az időben még nem volt
minden sarkon benzinkút, meg éjjel-nap-
pali közért. Előfordult – főleg éjszaka –
hogy egy üveg italért, vagy egy csomag ciga-
rettáért öt-tíz kilométert kellett autózni. A
taxisok vállalták, mert az utast meg kellett

tartani. A megrendelők pedig, megelégedve
a szolgáltatással, egyre újabb és újabb igé-
nyekkel léptek fel. Hol egy iratot, vagy egy
csomagot kellett elvinni egyik cégtől a má-
sikhoz, hol kiértesíteni és bevinni kellett az
ügyeletes szerelőt (nemhogy mobiltelefon
nem volt, de még vezetékes sem minden-
hol...), néha vacsorát, hidegtálat, süte-
ményt szállítani összejövetelekre. Az egyik
taxitársaságnál volt egy olyan megrendelő,
aki a következőképpen adta le a rendelést: –
Jó napot kívánok, XY művésznő vagyok (a
„művésznő“ kifejezést soha nem felejtette
el a neve mögé mondani), és kérek egy kiló
kenyeret, két liter tejet, tíz deka sonkát stb.
Leadta a bevásárlólistát a diszpécsernek, aki
továbbította ezt a taxisnak, a taxis pedig
bevásárolt, és vitte a csomagot a címre. Egy
másik, szintén hölgy utas, minden reggel
egy fél órával korábbra kérte a taxit, fel kel-
lett menni hozzá, és elkészíteni a reggelit,
amíg ő készülődött. Nem viccelek, volt
ilyen! Abban az időben egyébként néhány
utas szinte „családtag“ volt a taxitársaság-
nál. Olyiknak a kutyáját kellett megsétáltat-
ni, másik ránk bízta a nagymamát, hogy kí-
sérjük el az orvosi vizsgálatra, aztán vigyük
haza. Nem féltek ránk bízni a gyereket,
hogy vigyük el az iskolába, és az sem volt
szokatlan, hogy az iskola után nem a ma-
ma, vagy a papa várta a csemetét a suli
előtt, hanem a taxis bácsi.

A taxizás ebben az időben elment egy
olyan szolgáltató ipar irányába, amiben
gyakorlatilag bármit kérhetett az utas. Az
egyetlen akkoriban már Magyarországon
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működő csomagszállító futárszolgálat, a
DHL is taxival, taxisokkal oldotta meg a
kézbesítést.

A rendszerváltás után
Tegyük a szívünkre a kezünket: tudtuk mi
akkor, hogy ekkora változások következ-
nek? Tudtuk a fenét! Dolgoztunk tovább,
mintha mi sem történt volna. Csak az tűnt
fel, hogy egyre drágább lesz a benzin, meg
minden más. Hosszú évek közel egységes,
8-7-2-es tarifája után rákényszerültünk,
hogy árat emeljünk. Először fel sem tűnt,
hogy mintha fogynának a fuvarok. Már a
szombat esték sem voltak olyanok, hogy „a
fák is integettek“. Elfogytak a nappalból a
nyugdíjas, piaci, orvosi rendelős fuvarok. A
családok a vasárnapi ebédre már nem taxi-
val mentek a rokonokhoz. Az elkésett me-
lós inkább vállalta a következményeket, de
már nem költött taxira. A szakadó esőben
az emberek behúzott nyakkal álltak a busz-
megállóban, de nem emelték fel a karjukat,
bármilyen lassan, ígéretesen hajtottunk el
előttük. Fogyott az utas, de ami a nagyobb
baj, nőtt a taxik száma. Nagyon! Aki abban
az időben már ebben a szakmában dolgo-
zott, az jól emlékszik: az egyre nagyobb
számban munkanélkülivé váló, autóval
rendelkező embereknek egyenesen javasol-
ták, hogy taxis vállalkozók legyenek. A ke-
vesebb munka mellett elárasztották a pia-
cot a minden előképzettség, minden gya-
korlat nélküli botcsinálta taxisok. Ez ha-
marosan meg is látszott a taxisszakma hír-
nevének nagyarányú csökkenése képében.

Az addig ugyan nemszeretem munká-
nak, de mégiscsak fuvarnak számító tevé-
kenységekre önálló, specializálódott vállal-
kozások alakultak. Az autós, motoros, bi-
ciklis futárok megjelenésével töredékére
zsugorodott a kézbesítő, ügyintéző munka.
Az esküvői fuvaroknál már nem fehér taxit
kértek menyasszonyi autónak, hanem a
gombamód szaporodó autókölcsönzők,
limuzinszervizek elegáns autóit vették
igénybe. A gyorséttermek és pizzafutárok
megjelenésével az ételszállítás gyakorlatilag
megszűnt. Már könnyen lehetett beszerez-
ni étel-ital és dohányneműt a nap bármely

szakában, nem volt hozzá szükség taxira.
Persze azt se felejtsük el, hogy a piacgazda-
ság kiszélesedésével bárkinek lehetett már
saját kocsija. Lett is. 

A taxisok ilyetén – nem közvetlenül a
klasszikus taxis személyszállítás körébe tar-
tozó – fuvarjai az erre alakult vállalkozások
szaporodtával szinte a nullára csökkentek.

A jelen
Mi jellemzi ma a taxipiacot? A hagyomá-
nyos taxifuvarok erőteljes csökkenése foly-
tatódik, a céges fuvarok száma stagnál. Az
ügyintézéses, szállítós, esküvős fuvarok ma
már minimális mértékben vannak csak je-
len, az integetős utasok pedig szinte kihal-
tak. Ha fenn akarunk maradni, sőt, ha fej-
leszteni akarjuk vállalkozásunkat, akkor
már nem tehetjük azt, mint néhány éve.
Vagyis nem várhatjuk a sültgalambot...
Küzdeni kell, piacot szerezni, új lehetősége-
ket feltárni, és a meglévő piacot megtarta-
ni. Ez nem könnyű tevékenység, és minden
erőnkre szükség van, hogy kiszorítsuk a ver-
senytársakat. Vagyis mi legyünk a jobbak. 

A piaci verseny
Vegyük végre észre: a verseny ma már nem
taxi és taxi között zajlik (vagy nem csak),
hanem a közúti személyszállítás teljes
spektrumában. Nem biztos, hogy utast ki-
zárólag másik taxistól vagy taxitársaságtól
lehet szerezni. Előfordulhat, hogy a bus-
szal, limuzinnal, betegszállító mentőautó-
val kell versenyre kelnünk. A verseny pedig
úgy egészséges, ha tisztességes. Nos, ez
nem minden esetben mondható el a díj el-
lenében történő közúti személyszállítás te-
rületén. Ha csak arra gondolunk, hogy elvi-
leg minden ilyen járműnek – legjobb tudo-
másunk szerint – sárga rendszámmal kelle-
ne rendelkeznie, máris láthatjuk hogy hol a
hiba. A limuzinszerviz, az esküvői autóköl-
csönző, a betegszállító a legritkább esetben
használ sárga rendszámot. Ami persze nem
lenne baj, ha a taxist sem köteleznék erre a
rengeteg költséggel és utánjárással járó tor-
túrára, amivel egy szolgáltatói rendszám
megszerzése jár... Ma már ott tartunk,
hogy nemhogy sárga, hanem egyenesen

magyar rendszámmal sem rendelkezik né-
melyik „szolgáltató“. És itt most nem csak
a pályaudvarok környékén megtalálható,
engedélyek nélküli román rendszámú kis-
buszokra gondolok, hanem például arra a
jelenségre, amikor egy multicég Magyaror-
szágon tartott nemzetközi konferenciáján
osztrák rendszámú kisbuszok szállítják a
résztvevőket. Előadókat és vendégeket egy-
aránt.

Ma már megjelent a személyszállítási pi-
acon a „Motortaxi“, amely motorkerékpár-
ral kívánja szállítani az utasokat, természe-
tesen nem ingyen. Az ötlet újszerű és akár
ésszerűnek is mondható a kezdeményezés,
hiszen a csúcsforgalomban könnyebb a
mozgékonyabb motorkerékpárral közle-
kedni. A „bátrabb“ utasokat akár a taxitól
is átcsábíthatják. Azon meg aztán tényleg
csak mosolyogni lehet, hogy a belvárosban
megjelent a hongkongi filmekből jól is-
mert riksa. Lehet, hogy megérjük: ez az
emberi erővel hajtott járművecske is a taxi
versenytársa lesz? 

Az, hogy ilyen új közlekedési eszközök
jelennek meg a közúti személyszállítás te-
rületén, persze nem baj, sőt talán színesítik
is a képet. A probléma inkább abban áll,
hogy míg a taxiipart szinte megfojtják az
újabb és újabb szabályzók, a semmire sem
jó tanfolyamok, a műszaki és biztonsági
előírások és szigorítások, addig a nem taxi
jellegű, de díj ellenében személyeket szállí-
tó egyéb vállalkozások minden látható jog-
szabályi kötöttség nélkül végzik tevékeny-
ségüket, és viszik el a taxisok utasait.

Az anomáliák feltárása, a versenysemle-
gesség elveinek biztosítása, a követelmé-
nyek mindenkire egyformán érvényes sza-
bályai sokat segíthetnének a taxis szakmán.
Jogosan várható el talán, hogy a „nagy“ ta-
xis érdekképviseletek ezekkel a témákkal is
foglalkozzanak, azonban az utóbbi időben
nem nagyon láttuk nyomát az érdekvédők
ilyen irányú aktivitásának. A Taxisok Világa
szerkesztősége ezért úgy döntött, hogy sa-
ját nevében, a taxisok kérdéseit összefoglal-
va levelet intéz a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium sajtóosztályán keresztül az
illetékesekhez. Íme: (Folyt. az 5. oldalon)

Fiatal házaspár golfozik. A feleség
nagyot üt a labdába, ám az nem a
pályán ér célba, hanem kirepül és be-
töri egy közelben lévõ ház ablakát.
Megszeppenten odamennek a ház
ajtajához, bekopognak. Egy hang ki-
abál ki: 

– Szabad! – Bemennek, látják,
hogy a szobában mindenfelé üveg-
cserepek vannak, és a törött ablak
mögött egy szép nagy váza is dara-
bokban hever. Mellette áll egy két-
méteres óriás, a mellén keresztbe
kulcsolva a karjait. A férj egybõl el-
kezd szabadkozni, ám a férfi félbe-
szakítja: 

– Ugyan, ne mentegetõzzön,
nagyuram. Én egy dzsinn vagyok, és
ebbe a vázába voltam bezárva im-
már 500 esztendeje. Nagy jót tettek
velem, hogy kiszabadítottak, és
hogy lássák, milyen hálás vagyok,
teljesítem egy-egy kívánságukat.
Mivel azonban már nagyon régóta
vagyok ide bezárva, a harmadik kí-
vánság az enyém lészen. 

A férj gondolkozik, majd kimond-
ja az elsõ kívánságát: – Szeretnék
egymillió dollárt! 

A dzsinn csettint egyet, és azt
mondja: – Kívánságod parancs! Már-
is a bankszámládon van a pénz.

A feleség is elmondja a kívánságát: 
– Én meg szeretnék egy-egy nyara-

lót a világ legszebb üdülõhelyein! 
A dzsinn ismét csettint egyet: –

Óhajod parancs! Máris a tiéd a leg-
szebb nyaraló az összes szóba  jöhe-
tõ nyaralóhelyen! Ám most halljátok
az én kívánságomat: 500 év óta va-
gyok bezárva ide, ezalatt nélkülöz-
nöm kellett a nõi társaságot. Ezért
azt kívánom, hogy hadd feküdhessek
le a feleségeddel! 

A férj gondolkodik kicsit, majd azt
mondja: – Mivel nagyon jóságos vol-
tál velünk, ezért, ha a feleségem nem
bánja, akkor részemrõl nem gond. 

A feleség kissé ódzkodik, de aztán
arra gondol, hogy most már van egy
csomó pénzük, nyaralóik, vélhetõen
nem lesz több gondjuk az életben,
így hát õ is beleegyezik. A dzsinnel
felvonulnak az emeleti hálószobába. 

Eltelik három óra, amikor a dzsinn
és a kissé remegõ lábú feleség meg-
jelenik újra. Ekkor a dzsinn megkérdi
a férjtõl: 

– Uram, megkérdezhetem, hogy
hány évesek önök? 

– Én 35 vagyok, a feleségem pedig
29 – válaszolja meglepetten a férj. 

– Ez érdekes – tûnõdik – és maguk
még hisznek a dzsinnekben?
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Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
Sajtóosztály

Tisztelt Sajtóosztály!

A taxis vállalkozások engedélye-
zésének és e szakma gyakorlásá-
nak feltételei évről évre szigorod-
nak. Kollégáink ha nagy nehézsé-
gek árán is, de folyamatosan
igyekeznek megfelelni az előírá-
soknak. 

Ezek után talán érthető, ha
nagy felháborodás fogadja az
újabb és újabb, közúti személy-
szállítással foglalkozó, ám a je-
lenleg ismert szabályoknak el-
lentmondó, vélt vagy valós kiska-
pukat kihasználó kezdeményezé-
seket. Lapunkra nagy nyomás
nehezedik a taxisok részéről,
hogy tisztázzuk ezeknek a fuvaro-
zási formáknak a létjogosultsá-
gát és szabályosságát. Az utóbbi
időben a következő esetekkel ta-
lálkoztunk:

Limuzinszerviz – Általában
nagyobb, exkluzív – többször idő-
sebb évjáratú – amerikai gépko-
csikkal vállalnak előre kikötött
díj ellenében személyfuvarozást
esküvőkön és egyéb rendezvénye-
ken. A gépkocsik nem használják
a közúti közlekedési szolgáltatók-
nak előírt megkülönböztetett
(sárga) rendszámot. (Sokuk való-
színűleg meg sem felelne a szigo-
rú feltételeknek...)

Esküvői fuvarozás – Na-
gyobb, elegáns gépkocsikkal, vagy
oldtimer jellegű autókkal vállal-
nak esküvői fuvarozást, szintén
díj ellenében. A gépkocsikon
nincs a  közúti közlekedési szol-

gáltatók számára előírt megkü-
lönböztetett (sárga) rendszám.
Koruknál és műszaki felszereltsé-
güknél fogva nem is kaphatná-
nak ilyet.

„Kisvonat“ – Egyes vidéki vá-
rosokban, „lassú jármű“ rend-
számmal (piros) és három-négy
pótkocsival szállítanak díj ellené-
ben utasokat a közúton. Néhol
már szinte menetrend szerint
közlekednek, kijelölt megállóhe-
lyekkel.

Rent a car – Autók bérbeadá-
sával foglalkozó cégek – sofőrrel –
városnézéseket és repülőtéri
transzfer fuvarokat vállalnak,
végeznek. Hangsúlyozzuk, hogy
nem a saját – tőlük egyébként
autót bérelt – ügyfeleiket szállít-
ják, hanem bárkit, aki igénybe
kívánja venni a szolgáltatást. Ezt
jelzi többek között a gépkocsikon
nagyméretben elhelyezett „Air-
port transfer“ felirat is.

Betegszállítás – Normál sze-
mélygépkocsik és mikrobuszok
fuvaroznak „betegszállítás“ fel-
irattal, megkülönböztető jelzé-
sek, vagy sárga fuvarozói rend-
szám nélkül.

Külföldi rendszámú mini-
buszok – Elsősorban vasúti és
buszpályaudvarokon vállalnak
személyfuvarozást. A valószínű-
leg minden hazai engedély nél-
küli fuvarozók ma már a kül-
földre irányuló szállításokon kí-
vül belföldön is fuvaroznak.

Motortaxi – Díj ellenében
történő személyszállítás motor-
kerékpáron. A 89/1988 MT ren-
delet nem említi ezt a lehetősé-
get. Mégis alakult rá egy vállal-

kozás, amely üzletszerűen kíván-
ja folytatni ezt a tevékenységet.
Idézet a honlapról: „nagytestű
robogókat használunk, több éves
tapasztalattal rendelkező jól szi-
tuált sofőrökkel a kormánynál.
Ezek a motorok kényelmesek, biz-

tonságosak, gyorsak, kisebb cso-
magok, táskák is elférnek a cso-
magtartójukban... Sofőrjeink
természetesen a KRESZ szabálya-
inak maximális betartásával
közlekednek... Szolgáltatásainkat
Budapest területén belül fix tari-
fákkal, Budapesten kívül kilomé-
ter díjjal vehetik igénybe“.

Motoros futár – Bármilyen
hihetetlen, az utóbbi időben elő-
fordultak olyan megrendelések
bizonyos cégek részéről, amikor a
motoros futárt két bukósisakkal
kérték, mondván hogy a külde-
mény mellett annak ügyintéző-
jét is „továbbítani kell“.

A legújabb: Riksa taxi –
Emberi erővel hajtott járművel
szállít a közúton díj ellenében
utasokat, 1 vagy 2 főt. 

A fenti jelenségek egyre terjed-
nek, ezt már több esetben jelez-
tük a hatóságoknak. Értékelhető
választ ez idáig nem kaptunk fel-
vetéseinkre, ezért most a taxis
kollégák nevében a következő

A jelenleg hatályos KRESZ szerint kerékpáron tilos személyt
szállítani, kivéve rögzített ülésben 1–10 év alatti gyermeket.
Ez talán mégsem az...

Az autócsodával pénzért vállalnak fuvarozást. A rendszám viszont jól láthatóan fehér, de
ez kit érdekel?
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sürgető kérdésekkel fordulunk
Önökhöz:

• Van-e bármiféle jogszerű lehe-
tőség közúti közlekedési szolgáltatás
– ezen belül nem menetrend szerin-
ti személyszállítás – végzésére meg-
különböztetett színű (sárga) rend-
szám használata nélkül?

• Személygépkocsival utast szál-
lítani díj ellenében lehetséges-e a
88/1989 MT rendeletben konkrétan
megnevezettek, jelesül taxi, vagy
személygépkocsis személyszállítás
kategóriákon kívül?

• Létezik-e olyan jogszabály
(vagy elegendő a tiltás hiánya),

amely lehetővé teszi, hogy az 1960-
as-70-es években, esetleg még ko-
rábban gyártott oldtimerekként
hirdetett, a reklámfotók alapján
„P“ betűs rendszámmal ellátott au-
tókkal díj ellenében személyszállí-
tást végezzenek? Ennek közlekedés-
biztonsági kockázatát ki vállalja?

(Biztonsági öv nemléte, madzagfék
stb.) Ha egyedi engedélyezés alap-
ján működhetnek ezek a járművek
– és szállíthatnak személyeket – ak-
kor ezt az engedélyt ki, és milyen
felhatalmazás alapján állíthatja
ki?

• Van-e bármiféle lehetőség las-
sú járműre érvényes (piros) rend-
számmal ellátott járművel, két-há-
rom pótkocsit vontatva, azokon sze-
mélyeket szállítani a közúton? A
hatályos KRESZ a következőképpen
fogalmaz: (46. §) „(6) Pótkocsin
személyt szállítani tilos, kivéve

a) a járműszerelvény biztonsá-
gos közlekedése érdekében szük-
séges – a pótkocsi hatósági enge-
délyében meghatározott számú –
személy szállítását;

b) a mezőgazdasági vontató el-
ső, nem billenő rakfelületű pót-
kocsiján – a (4) bekezdés rendel-
kezéseinek értelemszerű alkalma-
zásával – történő személyszál-
lítást.“ Esetünkben három-öt pót-
kocsiról, és azon személyek szállí-
tásáról beszélünk. Igaz, hogy az
ilyen szerelvények gyártója és for-
galmazója honlapján a követke-
zőt állítja: „A hazai közlekedési
jogszabályoknak megfelelően a

Hotline: Milyen számítógépe
van? 

Ügyfél: Fehér.
* * *

Ügyfél: Nem tudom a lemezt
kivenni a meghajtóból. 

Hotline: Próbálta a kiadó
gombot megnyomni? 

Ügyfél: Igen, de teljesen bera-
gadt. 

Hotline: Ez rosszul hangzik.
Felírom az adatait.

Ügyfél: Várjon csak... Most lá-
tom, hogy nem is raktam be
a lemezt, itt van az asztalo-
mon...

* * *
Hotline: Kattintson a „Saját-

gép“ ikonra. 
Ügyfél: A magáéra, vagy az

enyémre?
* * *

Ügyfél: Nem tudok nyomtat-
ni. 

Hotline: Kattintson a Start
gombra és... 

Ügyfél: Figyelj, cimbora, ne
kezdj nekem ilyen szakszö-
veget nyomatni, nem va-
gyok Bill Gates, a francba!

Ügyfél: Amikor nyomtatni
próbálok, állandóan azt
mondja a gép, hogy nem
találja a nyomtatót. Már
többször odaraktam a mo-
nitor elé, de még így sem
találja.

* * *
Ügyfél: A nyomtatóm nem

nyomtatja ki a piros színt.
Hotline: Színes nyomtatója

van? 
Ügyfél: Nem.

* * *
Hotline: És most mit lát a mo-

nitorán? 
Ügyfél: Egy kis plüssmacit,

amit a barátom vett a
plázában.

* * *
Hotline: ...és most nyomja

meg az F8-at. 
Ügyfél: Nem mûködik. 
Hotline: Pontosan mit csinált? 
Ügyfél: Megnyomtam az F-et

nyolcszor, ahogy mondta,
de semmi sem történt...

* * *
Ügyfél: Nem mûködik a bil-

lentyûzetem. 

Hotline: Biztos, hogy bedugta
a gépbe? 

Ügyfél: Nem, nem látom a
gép hátulját. 

Hotline: Fogja meg a billen-
tyûzetet, és menjen vele 10
lépés távolságra a géptõl. 

Ügyfél: Sikerült. 
Hotline: Akkor nincs bedugva

a billentyûzet. Nincs ott egy
másik véletlenül?

Ügyfél: Nézem... De igen, van
itt egy... És mûködik is!

* * *
Hotline: A jelszava kis „a“

mint alma, nagy „V“ mint
Viktor, 7... 

Ügyfél: A 7 az kicsi vagy nagy?
* * *

Ügyfél: Nem tudok csatlakoz-
ni az internetre. 

Hotline: Biztos, hogy a jó jel-
szót használta? 

Ügyfél: Biztos, láttam, amint
a kollégám is ezt adta meg. 

Hotline: És mi volt ez a jelszó? 
Ügyfél: Öt csillag.

* * *
Hotline: MIlyen antivírus

programot használ? 

Ügyfél: Netscape. 
Hotline: Az nem egy antivírus

program! 
Ügyfél: Elnézést... Internet

Explorert.
* * *

Ügyfél: Nagy problémám van.
Egy barátom feltelepített
egy képernyõvédõt, de
ahányszor megmozdítom
az egeret, mindig eltûnik.

* * *
Hotline: Microsoft ügyfélszol-

gálat. Miben segíthetek? 
Ügyfél: Jó napot! Már négy

órája várok magukra! Meg
tudja magyarázni, miért
segítenek nekem ilyen las-
san? 

Hotline: Tessék? Elnézést,
nem egészen értem a prob-
lémáját! 

Ügyfél: Word-ben dolgozom,
és már 4 órája kattintottam
a „Segítség“ gombra. Meg-
mondaná, mikor jönnek ki
végre?

* * *
Ügyfél: Az elsõ email-emet

szeretném megírni. 
Hotline: És mi a probléma? 
Ügyfél: Megtaláltam az „a“

betût, de hogyan tudom a
karikát köré rajzolni? (@)

Számtech ügyfélszolgálat

A kisvonatok piros, lassú jűrműre szóló rendszámmal szerelve akár 72 utast is szál-
líthatnak. Kérdés, hogy miután a pótkocsin tilos személyeket szállítani, akkor mi az az öt
valami, ami a képen jól láthatóan a mozdony mögött van, s melyekben emberek ülnek?
Milyen jogosítvány kell ennek a vezetéséhez? Lassú járműre szóló vagy D-kategóriás?
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Kubából folyamatosan próbálnak átszökni
emberek az Amerikai Egyesült Államokba,
a jólét reményében. A kubai és az amerikai
parti őrség viszont mindent megtesz, hogy
a vízen érkezőket visszafordítsa, illetve fel-
tartóztassa. Csak az elmúlt fél évben a 144
kilométeres floridai partszakaszon 1406
kubait fogtak el a parti őrség tagjai, és ki
tudja hányuknak sikerült elérni a partot.

Az emberi leleményességnek és a vakmerőség-
nek nincs határa. Két évvel ezelőtt Luis Grass és
családja a háborgó tengeren indult az ígéret
földje felé egy 1951-es Chevrolet kisteherautóból
átalakított vízi járművel, ám az amerikai parti
őrség idő előtt észrevette és visszafordulásra szó-
lította fel őket, ami nem járt sikerrel. Az utaso-
kat később repülőre ültették, míg a lefoglalt,
múzeumi értéket képviselő 52 esztendős jármű-
vet a vizsgálat befejezése után egyszerűen elsül-
lyesztették.

Jelentős számú kubai próbál meg időről időre
bejutni az Egyesült Államokba. Létező bevándor-
lási törvények, az úgynevezett „dry foot – wet foot”,
száraz láb – vizes láb törvény értelmében azok a
kubai menekültek, akik valamilyen módon elérik
az USA szárazföldi területét, többnyire tartózko-
dási engedélyt kapnak. Ez a jogszabály élteti a ku-
bai kivándorlókat, akik minden lehetséges eszközt
igénybe vesznek, csakhogy eljussanak az államok-
ba. Olyan lélekvesztővel indulnak családostól a
nagy útra, amelyre jobb érzésű ember fel sem
szállna. Akiket viszont a parti őrség akár a nem-
zetközi vizeken, akár az amerikai felségterülethez
tartozó part menti vizeken feltartóztatnak, azo-
kat többségében visszatoloncolják Kubába.

Legutóbb Florida állam déli csücskénél, né-
hány kilométerre Key West kikötőtéjénél, az
amerikai parti őrség a nyílt vízen feltartóztatott
egy hajóvá átalakított taxit. Az 1949-ben az USA-
ban gyártott Mercury típusú, hajóvá átalakított
autóban 13 kubai próbálta elérni az amerikai

partokat. Elfogásukat követően a taxi tulajdono-
sa kihallgatójának elmondta: több hónapig tör-
ték a fejüket szülőhazájuk elhagyásán, ám a vég-
ső elhatározásra csak néhány hete szánták rá
magukat. Ekkor kezdtek el azon tanakodni, hogy
a szárazföldi taxijukat kellene alkalmassá tenni a
vízen „járásra”. Többféle ötlet felmerült, míg vé-
gül feltűnés nélkül megalkották a remekművet,
amellyel biztonságosan partot is értek volna, ha
az őrség ki nem szúrja a taxit – mesélte el az au-
tó tulajdonosa. Arra a kérdésre, hogy mit várnak
most, hogy lebuktak, csak annyit válaszolt a ku-
bai férfi: bízunk abban, hogy talán mégsem to-
loncolnak vissza bennünket, mert akkor nagyon
rossz sors vár ránk és családjainkra.

Sandra Barlett, a parti őrség ügyeletes szóvivő-
je rendkívül visszafogottan csak annyit nyilatko-
zott az egyik floridai televíziós társaság riporte-
rének, hogy a vizsgálat teljes lezárásáig nem
mondhat semmit arra nézve, hogy bevándorlási
engedélyt kapnak a taxin érkezők, avagy vissza-
toloncolásuk a valószínűbb. Mégis arra számít-
hatnak leginkább, hogy visszaküldik őket kiin-
duló helyükre Kubába, bár ezt hivatalosan senki
nem erősítette meg az amerikai bevándorlási hi-
vatalban. Cash

mozdonyhoz közúton 3 kocsi kap-
csolható, ez általában 56 felnőtt
vagy 72 gyermek utas szállítását te-
szi lehetővé“.

Valóban vannak ilyen – általunk
nem ismert – közlekedési jogszabály-
ok?  Ezek a járművek egyes vidéki vá-
rosokban (Héviz, Balatonfüred, Sze-
ged stb.) rendszeresen, évek óta közle-
kednek a közúton.

• Jogszerű és szabályos-e Rent a
car szolgáltatáson belül, a gépkocsit
gépkocsivezetővel együtt „bérbeadva“
kvázi személyszállítást végezni? Meg-
felelnek-e ezek az autók és vezetőik a
díj ellenében való személyszállításra
vonatkozó jogszabályoknak (sárga
rendszám, évenkénti műszaki vizsga,
PÁV II jogosítvány, szaktanfolyam,
vagyoni letét stb.) Ha nem, milyen
felhatalmazás és milyen engedély
alapján végzik a tevékenységet? Kell-
e a bérautóknak egyéb megkülönböz-
tető rendszám (XX)? Egyáltalán húz-
ható-e valamiféle határ a „személy-
gépkocsis személyszállítás“, és a „gép-
kocsi bérbeadása vezetővel“ fuvarozá-
si formák között?

• Betegszállítás esetén van-e bár-
miféle felmentés az ilyen fuvarokat
végző vállalkozásoknak a személy-
szállításra vonatkozó jogszabályok
alól? A szállítás ugyanis itt is díj el-
lenében történik, még akkor is, ha a
fuvardíjat nem közvetlenül az utas,
hanem az egészségbiztosító állja.
Megjelentek már egyébként sárga
fuvarozói rendszámmal ellátott be-
tegszállító „mentőautók“ is. Ez csak
erősíti azt a meggyőződésünket, hogy
a többi, az ilyen rendszámmal nem
rendelkező talán nem egészen szabá-
lyos...

• Egyes vidéki városokban – és ma
már egyre többször Budapesten is –
a pályaudvarok, autóbusz állomások
környékét ellepik a külföldi – több-
nyire román – rendszámú minibus-
zok, és személyfuvarozást vállalnak,
vélhetően mindenfajta hatósági en-
gedély nélkül. Amikor legutóbb felve-
tettük ezt a problémát, a minisztéri-
um (előző) vezetője a kedélyes „tu-
dunk róla!“ felkiáltással válaszolt.
Ezen kívül nem történt semmi az
ügyben... Kérdésünk: a semmiféle en-
gedéllyel nem rendelkező, semmiféle
műszaki feltételnek meg nem felelő,
áraival a tisztességes vállalkozókat
ellehetetlenítő, nem bejelentett, adót
és egyéb közterheket nem fizető, ille-
gális személyfuvarozók ellehetetlení-
tésére van-e bármiféle konkrét intéz-
kedési terve a minisztériumnak?
(SoKo Transsylvania...?)

• Folytatható-e díj ellenében vég-
zett személyszállítás motorkerékpá-
ron? Ha igen, ennek milyen személyi
és tárgyi feltételei vannak (jármű
mérete, évjárata, műszaki vizsga gya-
korisága, vezető jogosítványa, szak-
tanfolyamok stb.)? Az utasok bizton-
sága hogy szavatolható?

• Folytatható-e díj ellenében vég-
zett személyszállítás emberi erővel
hajtott járművön? Ha igen, milyen
jogszabályoknak kell megfelelni? A
„riksa“ a szabályok szerint milyen esz-
köznek minősül? Kerékpárnak? Hol
közlekedhet? Kerékpárúton? Ahol
nincs kerékpárút, használhatja-e a
buszsávot? Vagy például a Rákóczi
úton a középső sávban „haladhat“?
Milyen balesetvédelmi felszereléseket
kell alkalmaznia az utasok biztonsága
érdekében (bukósisak, biztonsági öv)?

A kérdések még sokáig sorolhatók
lennének. A taxis vállalkozókat, akik
egyre nagyobb költségekkel egyre ke-
vesebb fuvarból kénytelenek megél-
ni, érthetően súlyosan érinti, ha a
fentebb említett „vetélytársak“ – lát-
szólag mindenféle jogszabályi meg-
kötöttség nélkül – megjelennek a pi-
acon. 

Félreértések elkerülése végett:
Nem kívánjuk senki üzletét rontani,
még kevésbé ötleteinek végrehajtását
meghiusítani, ám talán jogosan
várhatjuk el az egyenlő bánásmód
elvét. Ha a díj ellenében végzett köz-
úti személyszállítás végzése során szi-
gorú jogszabályok betartását követe-
lik meg a taxis és személygépkocsis
személyszállító szakmától, akkor ta-
lán érthető óhaj, hogy ezen szabá-
lyok minden személygépkocsival vég-
zett szállításra érvényesek legyenek.
Akkor is, ha esküvői autókölcsönző-
nek, limuzinszerviznek vagy rent a
car-nak nevezik magukat. Ha a köz-
úti forgalomban a taxisokra és sze-
mélygépkocsis személyszállítókra szi-
gorú előírások vonatkoznak az uta-
sok biztonsága érdekében (egyébként
helyesen!), akkor elvárható, hogy
ugyanilyen szigorú előírások szabá-
lyozzák a motorkerékpárral, „kisvo-
nattal“, vagy akár „riksával“ történő
személyszállítás körülményeit is. En-
nek hiányában a szabály ugyanis fe-
lemás, mondhatni diszkriminatív
lesz.

Tisztelt Sajtóosztály!
Kérjük, fenti kérdéseinket szíves-

kedjenek a minisztérium megfelelő
szakértőihez továbbítani, a mielőbbi
érdemi válaszok reményében. Jelen
levelünket, és a minisztérium vála-

szát meg kívánjuk jelentetni szakmai
lapunk, a Taxisok Világa augusztusi
számában. Számítunk  ezért lehető-
ség szerint sürgős válaszukra.

Budapest, 2005. 07. 13.
Tisztelettel:

Nagy Zoltán, újságíró
Taxisok Világa magazin

Hivatkozások:
• Limuzinszerviz:  www.limuzin.hu,
www.luxuslimuzin.hu
• Esküvői fuvarozás: Magyar Eskü-
vő, Nők Lapja Esküvő Magazin, ill.
hasonló témájú lapok hirdetései a
fentieken túl
• Kisvonat: www.dotto.hu
• Motortaxi: www.motortaxi.hu
• Riksa: www.riksa.hu

* * *
Lapzártakor azt az információt
kaptuk a minisztériumból, hogy
kérdéseink nem közlekedésszak-
mai, hanem jogszabályértelmezési
vizsgálatot kívánnak, sőt van benne
olyan is, ahol egyenesen a Belügy-
minisztérium az illetékes. Először
hajlamosak voltunk ezt a választ
annak tekinteni, hogy már megint
megpróbálnak „lerázni“ minket, de
a minisztérium munkatársának
hozzáállása ezúttal segítőkésznek
volt mondható. Így levelünket a
sajtóosztály változatlan formában
továbbította jogszabályértelmezés,
vagy egyszerűbben megfogalmazva
konkrét válaszok reményében a jogi
főosztályra. Az államigazgatásban
az ügyintézési határidő harminc
nap, tehát bízunk benne, hogy  a
minisztérium válasza akár már a
szeptemberi számunkban megje-
lenhet. Nagy Zoltán

Taxival igyekeztek Kubából Floridába

Életveszélyes próbálkozás
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Előző, júliusi számunkban már be-
számoltunk arról, hogy a Fővárosi
Közgyűlés június 30-án módosította
az 59/1999.(XI. 18.) Főv. Kgy. rendele-
tet. A megváltozott jogszabály a  „Bu-
dapest főváros közterületein a taxiál-
lomások létesítéséről, használatának
és üzemeltetésének rendjéről” szól. A
rendelet teljes szövegét előző szá-
munkban közöltük azzal az ígérettel,
hogy augusztusban a részletekről
megkérdezzük Héray Lászlót, a Taxi-
állomásokat Üzemeltető és Szolgálta-
tó Kht. ügyvezető igazgatóját.

• Mielőtt a módosított rendelettel kap-
csolatos kérdéseket feltenném, szeret-
ném megtudni, mit szól ahhoz, hogy egy
kolléga több taxis nevében bírósághoz
akar fordulni. Méghozzá azért, mert
bérleti díjat kérnek tőle a taxiállomá-
sok használatáért, holott ő nem kíván-
ja ezeket bérelni. Tekintettel arra, hogy
igen sok taxisban felmerül, miért is kell
fizetni, tisztázzuk előbb ezt a problé-
mát.
• A taxisok a Taxiállomás Kht. által végzett
üzemeltetési szolgáltatás tevékenység el-
lenértékét fizetik ki évente. A kht. alapítá-
sakor az alapító által kijelölt feladatunk a
Közhasznú Törvényre való hivatkozással, a
„közforgalom számára megnyitott út, híd,
fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemelte-
téséhez kapcsolódó tevékenység” lett.
TEÁOR szerinti besorolásunk az „egyéb
szárazföldi szolgáltatást segítő tevékeny-
ség” 6321-es jelzőszámához kötött. Az SZJ
(Szolgáltatási Jegyzék) szerint pedig az
„egyéb közúti üzemeltetési szolgáltatás”
kategóriába tartozik. Tehát ez a bizonyos
6321-es egyéb közúti üzemeltetési szolgál-
tatás kerül a számláinkra, konkrétan a ren-

delet szerint, üze-
meltetési szolgál-
tatási díjként. Bér-
leti díjat két okból
sem fizethet a ta-
xis, egyrészt, mert
a taxiállomás céljá-
ra kijelölt területek
az önkormányza-
tok és nem a kht.
tulajdonában van-
nak, másrészt azo-
kat térítésmente-
sen adták át a taxi-
állomások létesíté-
sére. A kht. tehát
az önkormányza-
tok tulajdonában
lévő területekre ki-
jelölt taxiállomá-
sok üzemeltetését,
fenntartását, kar-
bantartását végzi,
és erről is ad számlát, nem bérleti díjról.
• Minden hónapban kapunk képeket
arról, hogy a taxiállomások jelentős ré-
szén idegen, civil autók parkolnak. Ez a
taxisok között komoly indulatokat vált
ki, hiszen a számukra készült állomá-
sok használatáért ők fizetnek. Rendsze-
resen visszatérő kérdés, hogy a kht. mi-
ért nem lép fel a drosztokon szabályta-
lanul parkolókkal szemben? Kinek a
feladata a büntetés vagy a szankcioná-
lás?
• A drosztrendelet igen sok feladatot előír
a Taxiállomás Kht. számára, amelyeket dol-
gozóink igyekeznek maximálisan teljesíte-
ni. Viszont annak megakadályozása, hogy a
taxiállomásokra idegen autók álljanak, a
Fővárosi Közterület-felügyelet feladata a
Drosztrendelet szerint is. Azért mondom,
hogy „is”, mert ez egyébként a közterület
használatáról szóló rendelet és a KRESZ
szerint is egyértelműen hatósági jogkör.
Mint ahogy a szankcionálás is az. A kht.
nem hatóság, így a többi állampolgárral
szemben nincs intézkedési joga. Ez egyér-
telműen hatósági (rendőrségi, közterület
felügyeleti stb.) feladat. Arra természetesen
a Közterület Felügyelet sem adhat garanci-
át, hogy ellenőrzéseinek következtében so-
ha, egyetlenegy taxiállomásra sem állnak
be majd idegen autók. Ez egy olyan dolog,
mintha a rendőrség arra vállalna garanciát,
hogy egy adott helységben senki sem szegi
majd meg a KRESZ szabályait, vagy hogy
soha egyetlenegy autó sem fogja használni
a buszsávot a buszok és taxisok rovására.
Természetesen ilyen esetben intézkedniük
kell, mint ahogy a Közterület-felügyeletnek
is abban az esetben, ha idegen autók foglal-

ják el a taxiállomást. Zárójelben azért meg-
jegyezném, hogy a kht. munkatársai által
rendszeresen végzett ellenőrzések jegyző-
könyvei szerint nagyon sok taxiállomás-fé-
rőhely marad üresen, mert nem állnak oda
a taxisok szinte soha. Ezek felméréseink sze-
rint több mint egyharmadát teszik ki a
megépített drosztoknak.
• Ezek azok a taxiállomások, melyeket
se a taxis, se a civil autó nem tud ren-
deltetésszerűen használni. Ám nézzük
azokat a taximegállókat, melyeket
ugyan használnának kollégáink, de az
ott parkoló autóktól ez nem lehetséges.
Júniusi számunkban még leponyvázott
autót is bemutattunk, amelyik a Klau-
zál téri droszton parkolt  hosszú ideje,
következmények nélkül. Mit tesz, vagy
mit tehet a kht.?
• Azt már az előbb elmondtam, hogy
szankcionálni (büntetni) csak a rendőrség-
nek, illetve a Közterület-felügyeletnek van
joga! Ugyanakkor ahhoz, hogy a meglévő
300 taxiállomáson folyamatos ellenőrzés
történjen, a Közterület-felügyelet komplett
10-12 fős akciócsoportja is kevés lenne. A
mi munkatársaink is csak hárman vannak.
Ők gépkocsival rendszeresen járják a várost
és igyekeznek mind a 300 taxiállomásra el-
jutni. Folyamatosan rögzítik (fényképen is)
a tapasztatokat, melyeket feldolgozás után
a Közterület-felügyelet felé továbbítunk.
Így azoknak a taxiállomásoknak a listája,
ahol munkatársaink szerint rendszeres ha-
tósági jelenlét szükséges, „ott van” az illeté-
keseknél, akik intézkedésre jogosultak. Ér-
telemszerű – és ez a mi koordináló szere-
pünk – hogy nem kell a közterület-felügye-
lőnek mindegyik taxiállomásra elmenni. A
mi kollégáink abban segítik őket, hogy be-

Egyszerűsödik a taxiállomások építése

Egy új taxiállomás az Europark főbejáratával szemben

Egy beteg férfi fekszik egy afrikai kór-
ház ágyán. Egyszer csak kiabálni kezd.
– Nõvérke!!! Egy óriási pók van a
mennyezeten!!!
A nõvér unottan visszaszól:
– Ugyan már, uram, nyugodjon meg.
Majd elmegy.
Egy kis idõ múlva:
- Nõvérke!!! Nõvérke!!! A pók már az
ágyamon van!
Nõvér visszakiabál:
- Kérem, uram, hagyja abba! Nem kell
ekkora lármát csapni egy pók miatt.
Újabb pár perc múlva:
- Nõvérke!!! Nõvérke!!! A pók már a
... hé, hová viszel te dög?!?
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gyűjtött adataink alapján rendszeresen
oda menjenek el, ahol megjelenésükre
szükség van. Meggyőződésem, ha egy taxi-
állomásra naponta, vagy naponta többször
is elmennek a közterület-felügyelők, és ha
kell, büntetnek, akkor ott rend lesz. Ha kö-
vetkezetes az ellenőrzés, akkor a „reniten-
sek” ezt hamar tudomásul veszik, és nem
állnak be szabálytalanul az állomásra. Jó
példa erre a Krisztina körúti taxiállomás a
kamara előtt. Itt lassan már nem mernek
az idegen autók megállni, mert az ellenőr-
zés és a szankcionálás rendszeres. Hasonló
eredmények várhatók a többi problémás
helyen is, ám ehhez türelmet kérünk mi is,
és a közterület-felügyelők is.
• Miután a taxiállomáson történő
megállás a civil autók számára a
KRESZ szerint tilos, így a szabálysér-
tőkkel szemben a rendőrségnek intéz-
kedni kellene. Mégsem teszik évek óta.
Miért? Ez nekik éppúgy kötelességük
lenne, mint a Közterület-felügyeletnek.
Ráadásul arról is szó volt, hogy születik
egy megállapodás arra nézve, hogy a
rendőrség ellátja majd azt a feladatot,
ami egyébként dolga volna…
• Megkerestük az összes kerületi kapitány-
ságot, és sajnos meg kell állapítani, hogy
kevés helyről jött egyáltalán visszajelzés.
Ahonnan érkezett, ott arról biztosítottak
minket, hogy természetesen a feladatokat
rangsorolva, de a taxiállomásokon is intéz-
kedni fognak. A City Rendőrség ennél
konkrétabb volt, és akciókat is ígért. Sajnos
írásos megállapodást, kötelezettséget ők
sem vállaltak erre, de reméljük, hogy jut
majd idejük a drosztok ellenőrzésére is. Éj-
szaka is, és a hétvégéken is.
• Akkor térjünk át a taxiállomások ki-
jelölésére. Ezt az új rendelet könnyebbé
teszi. Legalábbis változik az engedélyez-
tetési rend. Mennyiben? Hogyan sike-
rült a változtatást keresztülvinni a Köz-
gyűlésen?
• Ebben segítségünkre volt két jogszabály,
a Fővárosi Közterület-felügyelet rendelete,
az 59/1995-ös, és a 20/1984-es közlekedési
miniszteri rendelet is. Mindkét jogszabály
foglalkozik a taxiállomás-kijelölés módoza-
taival, és mindkét jogszabály szerint a kije-
lölést, illetve a létesítést közútkezelői hoz-
zájáruláshoz kell kötni. Mi úgy gondoltuk,
hogy a drosztrendeletet is ennek megfele-
lően kell módosítani. Azaz, ettől kezdve
nem szükséges a közterület tulajdonosá-

nak hozzájárulása egy taxiállomás létesíté-
séhez. Elegendő az ún. közútkezelői hozzá-
járulás. Más kérdés, hogy a közút kezelője
rendszerint maga a tulajdonos, de a kü-
lönbség abban van, hogy a közterület-hasz-
nálati hozzájárulás mögött testületi dön-
tés, esetenként többszörös testületi döntés
volt, míg a közútkezelői hozzájárulás ennél
jóval egyszerűbb. Az eddigi gyakorlat sze-
rint a mi kérvényünket több bizottság, ke-
rületi testület tárgyalta meg, és ilyen mó-
don hónapokig, évekig elhúzódhatott egy-
egy döntés (lásd V. kerület példáját). Nem
részletezem milyen okokból, pl. nem volt
határozatképes a
testület, elmaradt az
ülés, későbbre ha-
lasztották a döntést
stb. Ezzel szemben a
közútkezelői hozzá-
járulási kérelmünk
elbírálását egyszerű
hivatali eljárás előzi
meg. A döntést pe-
dig a kezdeményezé-
sünk beadástól szá-
mított 30 napon be-
lül, megfelelő szak-
mai indoklással ki-
egészítve, meg kell
küldeni részünkre.
Így a korábbiakhoz
képest igen rövid
idő alatt megtud-
hatjuk, hogy enge-
délyezték-e a taxiál-
lomás létesítését,
vagy ha nem, akkor
miért nem. A módosított rendelet lényege-
sen felgyorsítja a folyamatokat, ezáltal a jö-
vőben sokkal könnyebb lesz a taxiállomás-
ok létesítése.
• A kerületeknél az a személy, aki a
konkrét döntést meghozza, a módosí-
tott rendelet szerint a képviselő-testület
alkalmazottja. Van arra esély, hogy a
„munkáltatók” korábbi döntéseivel
szembeszállva, olyan helyre ad ki közút-
kezelői hozzájárulást, ahová a testület
ezt régebben nem engedte?
• Természetesen nem gondolom, hogy
minden olyan helyre ki fogják adni az en-
gedélyt, ahová a testület eddig nem enged-
te. Az esetek többségében ugyanakkor
mégis kedvező elbírálásra számítok. Mon-
dok erre egy konkrét példát: a létesítés fo-

lyamata során az adott kerület polgármes-
teri hivatalának az az osztálya, amelyik
szakmailag illetékes, jelen volt egy korábbi
hatósági bejáráson és jegyzőkönyvi aláírá-
sával támogatta a taxiállomás létesítését.
Tehát ha rajta múlott volna, akkor a taxiál-
lomást már üzembe lehetett volna helyez-
ni.  Ezt követően a hatósági bejárást tartal-
mazó jegyzőkönyv egy bizottság elé került,
ahol ennek egyik tagja, amolyan szubjektív
indíttatásból, tiltakozott a taxiállomás lé-
tesítése ellen, és maga mellé állította a bi-
zottsági tagok többségét. Ennek következ-
tében a létesítést elvetették. Ezeket a szub-

jektív tényezőket tudjuk majd kiszűrni a
jövőben azzal, hogy a kérdés nem kerül
ilyen bizottságok elé.
• Ezek szerint a fővárosban épülnek új
drosztok. Merre tervezik ezeket, illetve
mennyi várható ezekből a közeljövő-
ben?
• A kollégák már dolgoznak azokon a be-
adványokon, amelyekben kérjük a közútke-
zelői hozzájárulást a kerületektől. Ezek
azon elutasított taxiállomás-létesítési ké-
relmeinket tartalmazzák, amelyeket az el-
múlt öt évben a különböző kerületi bizott-
ságok, ill. testületek nem hagytak jóvá. Re-
mélem, minél nagyobb számban kapnak e
kérelmek közútkezelői hozzájárulást.
Amint megkapjuk ezeket, hozzákezdünk a
szükséges kijelölésekhez. Arról így most

Egy másik újonnan épített droszt a Gyáli úton

uj-mast1.qxd  7/27/05 9:04 AM  Page 11



12

még nem tudok nyilatkozni, hogy ebből
mennyi, és hol realizálódik, ám remény
van arra, hogy a taxisok által is kért helyek
egy jelentős részén sikerül drosztot építe-
nünk. Eddig sem rajtunk múlt…
• Ezeknek a kijelölése már a „hagyomá-
nyos” módon történik? Tehát a megáll-
ni tilos, és a taxiállomás tábla között
helyezkedik majd el a droszt? Esetleg az
ígért tartós festékkel lesznek majd a
szükséges felfestések megoldva?
• Igen, a megállni tilos tábla sokat segít
abban, hogy az autósok figyelmét felhívjuk
a KRESZ-szabályokra. A tartós festékkel
történő jelölést nem sikerült mindenhol
megoldani, de nagyon sok helyen alkal-
mazzák már ezt az új technológiával készü-
lő területjelölést. Ez egyébként élénkebb
színű útburkolati jel, könnyebben észreve-
hető és az eddigieknél lényegesebben tar-

tósabbnak ígérik. Sajnos nem lehet min-
denhol ezt alkalmazni, mert ott, ahol a
burkolat állapota repedezett, sérült, nem
maradna meg. Azonban oda, ahol a legna-
gyobb forgalmú helyek vannak, minden-
képpen ez kerül majd.
• A korábbi előírás szerint a taxisoknak
minden év április 1-ig ki kellett váltani
a droszthasználati engedélyt. Természe-
tesen szinte minden érintett az utolsó
pillanatra hagyta az ügyintézést, meg-
keserítve ezzel az ügyfélszolgálat életét,
de a sajátját is. A szakma kérte, hogy
ezt az eljárást kösse a főváros az évente
amúgy is esedékes autóvizsgákhoz.
Most változott a rendelet mindenki örö-
mére, hogyan és mikortól?
• A változás szeptember 1-től lép életbe. A
szolgáltatási, üzemeltetési díj befizetése,
az engedély kiváltása a gyakorlatban eddig

is megelőzte a műszaki vizsgát, ahol is a
befizetést, az engedély meglétét igazolni
kellett. Én azt hiszem, hogy a taxisok ez
esetben nyitott kapukat döngettek ná-
lunk. Magunk is úgy láttuk praktikusnak,
ha nem a díjfizetési időszak első napjáig
kell befizetni az ügyfélszolgálaton egy hét
alatt, mondjuk ötezer taxisnak, hanem
elegendő lesz ezentúl ennek a kötelezett-
ségnek eleget tenni közvetlenül a vizsga
előtt. Ez az ügyfélszolgálatunk leterhelését
is egyenletesebbé teszi. Szerencsére a Fel-
ügyelő Bizottságunk által javasolt módosí-
tó elképzeléseinket a Kereskedelmi és Tu-
risztikai Bizottság támogatta és elfogadta.
Így került június 30-án a Fővárosi Közgyű-
lés napirendjére, amit megszavaztak a kép-
viselők
• Köszönöm a tájékoztatást!

- kó -

Már úgy volt, hogy 2005 a FIX TA-
RIFA ÉVE lesz, de aztán ez is el-
szállni látszik, mint a többi luft-
ballon! Hogy ez most miért lett
divat? Jön egy „főokos”, valamit
bedob a levegőbe, az meg kering-
kering egy darabig, majd szétdur-
ran, mint egy lufi.

Például itt van a borravaló
megadóztatása. Bedobták a köz-
tudatba, lett jó nagy felháboro-
dás, egymást túlüvöltözve tár-
gyalták a tévében, rádióban. Ezzel
volt tele az újság. Aztán hipp-
hopp, el lett felejtve… Most meg
itt volt a fixtarifa. Ez is ejtve va-
gyon. De ha már ily felizzott a lég-
kör a taxisszakmában, érdemes

megnézni, muszáj volt-e „bele-
nyúlni” most a dolgokba? Tény-
leg, mi a helyzet 2005 nyarán a
fővárosban?

Van körülbelül 6000 taxi Pes-
ten, 12 társaságban kb. 4000-en.
Ez csak becsült adat. A szabad-
úszók (vagy „mezítlábasok”)
többsége biztosan becsületesen,
tisztességesen dolgozik. El vannak
a napi 2-3 fuvarjukkal. Vagy azzal
az egy fuvarral... Marad néhány
száz maffiózó, vagy „hiéna”, kinek
hogy tetszik. Ők adják az alapot a
taxisokról megjelent híradások
90-95%-ának! A három vasútállo-
más, a két autóbuszállomás és né-
hány idegenforgalmi pont a bel-

városban. Kész, ennyi! Ezeken a
helyeken rabolnak következmé-
nyek nélkül évek óta, miközben a
többi 90% becsületesen, csend-
ben dolgozik!

Ha egy társaságbeli taxisnak
napi 15 fuvarja van, egy „mezítlá-
basnak” meg három, akkor a tár-
saságbelieknek 60.000 fuvarjuk
van naponta. A maffiózóknak
meg 1500! Nagyságrendi a kü-
lönbség! Elenyésző a szerepük a
szakmában! És mindennap keve-
sebben vannak! Most láttam a
napokban a Vigadó térről másfél
évtizede dolgozó kollégát az egyik
társaságnál. De a sort folytathat-
juk. Nem ez a cél! Nem szemé-

lyeskedni akarunk! A folyamatot
kell látni! Mindennap keveseb-
ben vannak! Mi meg mindennap
többen!

Nem kellett volna most már
„belenyúlni” a szakmába! Ha van
felesleges energia, akkor ezt az
500 – ne féljünk kimondani –
tisztességtelent kellene eltakaríta-
ni a szakma közeléből! Előbb-
utóbb maguktól is el fognak in-
nét takarodni!

A társaságbeliek már így is -
majdnem – fix tarifával dolgoz-
tak. A majdnem szócskát a külön-
böző kedvezmények, szuperked-
vezmények miatt kell használni.
Na, ezeket a kedvezményeket jó
lenne megszüntetni! Néhol egé-
szen elképesztő szerződéseket
kötnek! A taxis zsebére… És nem
értem, mi ebben a jó? A taxis így
is, úgy is ugyanannyi tagdíjat fi-
zet. Hát akkor miért veszik ki még
azt a kis pluszpénzt a zsebéből?
Jó lenne elfelejteni a marketinge-
seknek ezeket a szerződéseket!

F. P. K.

Kellett-e most belenyúlni 
a taxisszakmába?

Avagy mi a helyzet 2005 nyarán?

1987-es Audi 100 Avant, 6 évi taxiszol-
gálat után nyugállományba vonulna. 2.2-
es turbó, automata váltó, 4 elektromos ab-
lak, alufelni + 2 db. felnire szerelt téli gumi
várja új gazdáját! 

Érdeklõdni: 06/70-383-8540
…

1996-os VW Passat Combi, automata
váltós, mech. klímával eladó. 3 évig volt
taxi. Irányár: 1.700.000 Ft. 

Érdeklõdni lehet: 06/70-383-8070
…

Maxon rádió 2001-es térerõmérõvel,
papagájjal, City-kristállyal eladó. 

Telefon: 06/70-383-8070

Mercedes W 210, 220 CDi automata,
kékmetál, 2001-es évjáratú, családi okok
miatt sürgõsen eladó. NEM VOLT TAXI!
Irányár: 5,2 MFt. 

Érdeklõdni: 06/30-943-9997
…

Eladó 2000-es évjáratú Nissan Almera,
sárga színû, taxinak vizsgáztatva, 208 ezer
kilométert futott. Irányár: 1.450.000,- Ft.
(részletre is) 

Érdeklõdni: 06/20-386-6359
…

Opel Omega 2.5 TD „C“ eladó. 1999.
XII havi, sötétkék színû, 4 légzsák, dupla
Digit klíma, ABS, automata redõny, alufel-

ni, gyári CD-rádió, 4 el. ablak, elektromos
ülés. 150.000 km-t futott, nem volt ta-
xi. Ára: 1.750.000 Ft. 

Érdeklõdni lehet: 06/70-364-2732
vagy a 2732-es Citys gyorshívón.

(Norbi City 739)
…

Eladó l996-os évjáratú Citroën Xantia
2.1 turbódízel, kifogástalan, megkímélt ál-
lapotban. Bordó színû (taxinak vizsgáztat-
va). Extrák: színes üveg, állítható kormány,
állítható ülés deréktámasszal, vonóhorog,
klíma, plüsskárpit, központi zár. 

Érdeklõdni lehet a 06/20-942-3664
telefonszámon.

TAXIS KÓTYA-VETYE * Itt taxisok ingyen hirdethetnek.

Az igazi barát nem csak ÍGÉRGET,
hanem be is TART!
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Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk egye-
bek mellett az igazolványok, engedélyek, jogo-
sítványok egységesítését is szükségessé teszi.
Ma már az orvosi érvényesség lejártával nem
pecsételnek a régi jogsiba, hanem egy igazolás
birtokában fel kell keresnünk egy okmányiro-
dát, ahol megrendelhetjük az új, már kártya
formájú jogosítványunkat. A hivatásos veze-
tők engedélye legkésőbb 2007 végére mind le-
cserélésre kerül, a  hosszabb időre érvényes
„úrvezetői“ jogsik még akár 2010-ig is húzhat-
ják...

Annak érdekében, hogy az egységes, kártya
formátumú jogosítványt az EU tagállamaiban
mindenhol használhassuk, a különböző infor-
mációk nem szövegesen, hanem kódok for-
májában szerepelnek benne. Ezeket a kódokat
aztán bármely hatóság a saját nyelvére lefor-
dítva értelmezheti. De hogyan értelmezzük mi
magunk? Van valahol egy „kódfejtő könyv“?

Bizony van. Úgy hívják, hogy 35/2000
(XI.30.) BM rendelet. Ez a jogszabály a közúti
közlekedési igazgatási feladatokról és a közle-
kedésben használt okmányokról, többek kö-
zött a jogosítványról rendelkezik. 

Kezdjük mindjárt a taxisszakmában (is)
nagy jelentőséggel bíró PÁV minősítéssel. Ami
ma már nincs bejegyezve a jogosítványba! Eu-
rópában ugyanis ismeretlen a pályaalkalmas-
sági kategória ebben a formában. Mit kell hát
tenni? Jogosítványunk cseréjekor ragaszkod-
nunk kell ahhoz, hogy PÁV minősítésünkről
igazolást kapjunk. Az ügyintéző erre nem
mindig hívja fel automatikusan a figyelmet!

A pályaalkalmassági vizsgálat igazolása az
alábbi meglévő adatok, bizonylatok alapján
lehetséges:

id.r.: „25. § (1) A pályaalkalmassági minősí-
tést és annak érvényességi idejét – kivéve a (2)
bekezdésben foglaltakat – a közlekedési hatóság
jogerős határozata alapján kell a nyilvántartás-
ba bejegyezni.

(2) A vezetői engedély cseréjekor a meglévő ve-
zetői engedélyben szereplő bejegyzés alapján, to-
vábbá az alábbi okiratok alapján lehet a követ-
kező PÁV kategóriákat a nyilvántartásba beje-
gyezni:

a) PÁV I. (első) kategória minősítés:
- 1978. április 1-je előtt vizsgázott és a vezetői

engedélyben „Gépjármű-vezetői állás vállalására
jogosult“ szövegű bejegyzés,

- 1970. január 1-je előtti C kategóriás vizsgát
igazoló vezetői engedély,

- 1969. július 1-je és 1978. április 1-je között
kiadott „Gépjármű-kezelői bizonyítvány“,

- PÁV I. alkalmasságot tanúsító határozat
(igazolás);

b) PÁV II. (második) kategória minősítés:
- PÁV II. alkalmasságot tanúsító határozat

(igazolás);
c) PÁV III. (harmadik) kategória minősítés:

- az 1978. április 1-je után kiadott „Gépjár-
mű-kezelői bizonyítvány“, valamint PÁV III. al-
kalmasságot tanúsító határozat (igazolás).

(3) A közlekedési igazgatási hatóság a vezetői
engedély cseréjével egyidejűleg a korábbi vezetői
engedélybe bejegyzett pályaalkalmassági minő-
sítésről igazolást ad ki.“

De térjünk át a tartalmi elemekre: a jogo-
sítvány előlapján a természetes azonosítók
mellett (név, születési idő, hely), szerepel a ki-
bocsátási idő és az érvényességi idő (4a és 4b
pont). Ne essünk abba a hibába, hogy ezt az
érvényességi időt tekintsük a jogosítvány lejá-
rati idejének! Az ebben a pontban jelölt érvé-
nyességi idő csupán azt jelenti, hogy a jogosít-
vány eddig az időpontig alkalmas személyazo-
nosításra! Az orvosi érvényesítés a másik olda-
lon található!

A kártyát megfordítva találjuk kis pikto-
gramokkal jelölve a kategóriákat a 9. oszlop-
ban. A 10. oszlop tartalmazza azt a dátumot,
amikor ebből a kategóriából levizsgáztunk, a
11. oszlop pedig a kategória érvényességét je-
löli. Na ez az a bizonyos orvosi érvényesítés,
ezt kell figyelnünk, ha a lejáratot vizsgáljuk. A
dátum nem az angolszász, hanem a nálunk
megszokott formátumban van feltüntetve,
tehár az évszám utolsó két számjegye, a hónap
és a nap, ebben a sorrendben. Aki úgy gondol-
ja, hogy ez már túl „szájbarágós“ magyarázat,
az pillantson rá a jogsija megfelelő rovátára, és
mondja meg, hogy a például a 06.01.07. az
2006. január hetedike, vagy 2007. január ha-
todika. Ugye, hogy első pillanatra zavaró? 

További érdekesség még, hogy az érvényesí-
tés nem pontosan naptári napok alapján tör-
ténik, tehát egy, két, vagy három évre, hanem
az adott évben a jogosítvány tulajdonosának
születésnapjáig. Tehát akinek 2003. május 15-
én állították ki a jogosítványát, három éves ér-
vényességgel, annak nem 2006. május 15-én
kell újra érvényesíttetni, hanem mondjuk
2006. január 7-én. Mert akkor van a születés-
napja. Extrém esetben előfordulhat, hogy a
három évre érvényes orvosi a jogosítványban
már csak két év hat hónapig érvényes. Hozzá
kell tennem, hogy ez természetesen csak az el-
ső alkalommal van így, mert utána már szüle-
tésnaptól születésnapig történik az érvényesí-
tés. 

Az érvényességi időt jelölő rovat után kö-
vetkező 12. oszlop a korlátozások kódját tar-
talmazza. Itt tüntetik fel például az egészség-
ügyi alkalmassági jelölést is. A 102-es kód a 2-
es egészségügyi kategóriát jelöli, taxizáshoz ez
alkalmas. Érdekességképpen néhány egyéb
kód, amely ebben az oszlopban megjelenhet:
100 Gépjárművezetésre egészségügyi szempont-

ból alkalmatlan
101 1. egészségügyi csoportban alkalmas
102 2. egészségügyi csoportban alkalmas
103 2. egészségügyi csoportban alkalmatlan
104 Csoportos személyszállítást nem végezhet
105 Megkülönböztető jelzést használó járművet

nem vezethet
110 Tartalék szemüveg tartása kötelező
111 Kétoldali visszapillantó tükör kötelező

130 Mozgásszervi okok miatt csak a vezetői en-
gedély részét képező mellékletben meghatá-
rozott feltételekkel vezethet

131 Csak a vezetői engedély részét képező mellék-
letben megjelölt típusú járművet vezethet

132 Csak a vezetői engedély részét képező mellék-
letben meghatározott módon átalakított
járművet vezethet

133 Csak a vezetői engedély részét képező mellék-
letben meghatározott segédberendezéssel el-
látott járművet vezethet

180 Maximális sebesség 80 km/h
181 Kezdő vezetői engedély minősítés meghosz-

szabbítása
182 „A“ korlátozott kategória
183 Nemzetközi kategóriától eltiltva
184 Járműfajtától eltiltva
185 „T“ kategóriába tartozó mezőgazdasági von-

tató könnyű pótkocsival
186 „K“ kategóriában meghatározott járműve-

ken kívül lassú járművet és pótkocsiját is ve-
zetheti

Szintén ebben a rovatban, de a járműkate-
góriák alatti rész tartalmazza a további korlá-
tozásokat. A 01.01 például azt jelöli, hogy
szemüveggel vezethet. A legtöbb itt megjelenő
jelölés ezen felül a mozgásukban korlátozot-
tak számára gyártott speciális felszerelésre vo-
natkozik, például speciális erőátvitel, kézzel
működtethető kuplung, gázpedál, stb. Van
olyan kód is –  a 78-as – amely azt jelenti,
hogy a jogosítvány tulajdonosa kizárólag au-
tomata váltós gépkocsit vezethet. Néhány to-
vábbi jelölés:
104 Csoportos személyszállítást nem végezhet
105 Megkülönböztető jelzést használó járművet

nem vezethet
110 Tartalék szemüveg tartása kötelező
111 Kétoldali visszapillantó tükör kötelező

A vezetői engedély bizonyos járműfajták ve-
zetésére érvényes az orvosi alkalmasság lejárta
után is. (Taxira nem!) Ezek a következők:

Bármely nemzetközi kategóriában megszer-
zett vizsga alapján:

– segédmotoros kerékpár
– lassú jármű és pótkocsija
– kerti traktor
– állati erővel vont jármű
„B“, „C1“, „C“, „D1“, „D“, kategóriában és

„B+E“, „D1+E“, „D+E“ kombinált kategóriában
megszerzett vizsga:

– mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija
„C+E“ vagy „C1 + E“ kombinált kategóriában

megszerzett vizsga:
– mezőgazdasági vontató és két nehéz pótko-

csija
Fontos információ még, hogy a kártya for-

mátumú vezetői engedélybe az orvosi érvé-
nyesítés során nem lehet „beleírni“, így az
minden érvényesítéskor cserélendő. A jelenle-
gi díjszabás szerint 4000 Ft-ért...

Kódok a jogsiban

Olyan nincs, hogy valami
nem sörnyitó!
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Tudod vagy tippelsz?

KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

1. A táblával megjelölt úton Ön a belsõ
forgalmi sávban közlekedik taxijával. Ho-
gyan kell egy megkülönböztetõ jelzéseit
használó mentõautó részére szabad utat
adnia, ha a sávokban összefüggõ jármû-
oszlopok haladnak?
a) A forgalmi sáv jobb szélére húzódással.
b) A forgalmi sáv belsõ szélére húzódással.

c) A forgalmi sávban történõ megállással.

2. A táblával jelzett helyen közlekedik.
Hogyan kell fékeznie taxiját?
a) Az üzemi fékkel, szakaszosan.
b) Az üzemi fékkel és a kézifékkel egyidejûleg.
c) A megfelelõ fékhatást biztosító sebességfo-

kozatba kapcsolva, motorfékkel, és ha szük-
séges, idõnként az üzemi fékkel.

3. Hogyan kell taxijával megközelítenie az
ilyen tábla felõl az útkeresztezõdést? 
a) Úgy, hogy a sebességét már jó elõre mini-

málisra csökkentse.
b) Úgy, hogy az útkeresztezõdés közvetlen kö-

zelében erõteljesen fékezi gépkocsiját.
c) Úgy, hogy csökkenti a sebességét, átkapcsol kisebb sebes-

ségfokozatba, hogy erõtartalék keletkezzen, amit vagy mo-
torfékezésre vagy, gyorsításra használ fel.

4. A táblával megjelölt útszakaszon halad ta-
xijával. Mennyire közelítheti meg az Ön
elõtt haladó jármûvet, ha meg akarja elõzni?
a) Legfeljebb 70 méterre.
b) Csak annyira, hogy az elõzendõ jármû hirte-

len fékezése esetén se ütközzön neki.
c) Egy- két méterre, hogy az elõzési út hossza minél rövidebb

legyen.

5. Változik-e a taxi tengelyterhelése a táb-
lával jelzett hely tetején?
a) Igen, a tengelyterhelés csökken.
b) Igen, a tengelyterhelés nõ.
c) Nem.

6. Mire kell számítania a táblával jelzett
helyen álló autóbusz megközelítésekor?
a) Arra, hogy az autóbusz elõtt az úttest szélén

gépkocsik várakoznak.
b) Arra, hogy az autóbusz takarásából gyalo-

gos léphet a taxi elé.
c) Arra, hogy az autóbusz irányjelzés nélkül hirtelen elindul.

7. Szabad-e megfordulni a taxival az ilyen
táblával megjelölt úton?
a) Igen.
b) Nem.

8. Az országos közutak milyen útkategóriákba vannak
sorolva?
a) Autópályák, autóutak, fõútvonalak és alárendelt utak.

b) Gyorsforgalmi utak, fõutak, mellékutak.
c) Állami, megyei és önkormányzati utak.

9. Hazánkban milyen betûvel jelölik a gyorsfogalmi uta-
kat?
a) „A” betûjelzéssel.
b) „E” betûjelzéssel.
c) „M” betûjelzéssel.

10. Az egyszámjegyû elsõrendû fõutak közül melyik ha-
lad a Budapest – Vác – Parassapuszta útvonalon?
a) Az 1. számú.
b) A 2. számú.
c) A 3. számú.

11. Az alábbiak közül mi a jellemzõje az autó- vagy út-
térképnek?
a) Az utak kiemelése a méretarányosnál szélesebb jelöléssel.
b) A nagy méretarány.
c) A domborzat részletes ábrázolása.

12. Hazánkban hány szektoralkotó elsõrendû egyszám-
jegyû fõút van?
a) 7.
b) 8.
c) 9.

13. Mikor közelítenek jobban a térképrõl leolvasott
adatok a valóságoshoz?
a) Ha minél kisebb szám van a méretarány-mutató hányado-

sában.
b) Ha minél nagyobb szám van a méretarány-mutató hánya-

dosában.

14. Az ábrázolt forgalmi helyzetben melyik jármû köte-
les a partnere részére elsõbbséget adni?

a) Az „A” jelû gépkocsi.
b) A „B” jelû gépkocsi.

A helyes megoldások a 42. oldalon találhatók.

Virágh Sándor
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X. Liget tér
• 1. Nagyon hosszú a sor kifelé a Kőbányai
úton egész nap a Liget téri jelzőlámpa
előtt. Taxis kollégák kérik, hogy egy kicsit
legyen hosszabb a zöld jelzés.
• 2. Egyetlen hét alatt két súlyos baleset a
magasságkorlátozó jelzőlámpa figyelmen
kívül hagyása miatt! Mi lehet a baj? Nem
veszik észre a kihelyezett táblákat! Jó lenne
többször és bal oldalon (!) megismételni a
tilalmi táblákat!
• 1. A Kőbányai úton az Éles sarok felé
haladók zöldideje csak a többi irány
szabadjelzésének rovására lenne meg-
növelhető. Ez viszont további torlódáso-
kat okozna az érintett irányokban.
• 2. A Liget téren a vasúti felüljáróra
vonatkozó magasságkorlátozó jelzések
minden irányból egyértelműek és jól
láthatóak. Megváltoztatásukat nem
tartjuk szükségesnek.
XI. Budafoki út – Prielle Kornélia utca
• Nincsenek kibékülve a taxisok a Budafo-
ki úttal (érthetően). Vannak, akik a drasz-
tikus lépésektől sem riadnának vissza! Pél-
dául a Budafoki úton a Prielle Kornélia ut-
cánál le kellene zárni az út közepén levő át-
járót, ezzel megakadályozva a Prielléből a
bal kanyart. (Aki balra fordulna, a Dombó-
várinál megteheti.) Így egy baleseti veszély-
forrással kevesebb lenne és felgyorsulna a
Budafoki út forgalma.
• Jó ötlet a veszély megszüntetésére, de
kanyarodási igény olyan nagy, hogy
nem lehet lezárni a kereszteződést.
XI. Budafoki út – Hauszmann sarok
• Mégegyszer a Budafoki útról. (Nem
utoljára…) A volt BHG területén épült egy
lakópark, nagyon megnövekedett a Buda-
foki útra kihajtó autók száma. Jó lenne a
Hauszmann utcánál jelzőlámpát telepíte-
ni, ezzel megkönnyíteni a kihajtást.
• Információink szerint a BFFH Közleke-
dési Ügyosztálya is támogatja a kérést, de
sajnos az idei évi forgalomirányítás-fej-
lesztési programban nem szerepel a cím.
V. Piarista köz
• Ideiglenesen lezárták a közúti forgalom
elől a belvárosi Piarista közt. Egy évtizeddel
ezelőtt… Meg kellene végre nyitni, hiszen
így hatalmasra növekedett a forgalom a
Belgrád rakpart – Irányi utca – Ferenciek
tere útvonalon.
• A Piarista köz lezárása, illetve meg-
nyitása a BFFH Közlekedési Ügyosztály
– mint kezelő – hatáskörébe tartozik.
Tudomásunk szerint a lezárás végleges.
II. Budai alsó rakpart a Margit hídnál
• Nagyon nehéz a lehajtás-felhajtás az al-
sórakpartra és arról a Margit hídra. Talán

egy jelzőlámpa telepítése megoldaná a
gondokat.
• A pesti és a budai alsó rakparton is
több, hasonló kialakítású fel- és lehajtó
van. Ezeken a helyszíneken jelzőlámpa
létesítése a BFFH Közlekedési Ügyosz-
tály rövid távú tervei között nem szere-
pel. Megjegyezzük, hogy a közbenső
idők miatt a csomópont kapacitása jel-
zőlámpa létesítésével nem fog növeked-
ni. Az alsó rakparton a balra kanyaro-
dó sáv jelenlegi hosszúsága jelzőlámpa
létesítésével már nem lenne elegendő,
így a balra kanyarodók torlódást okoz-
nának a délről északra haladó
főirányban.
VII. Bethlen Gábor utca –
Garay utca sarok
• A történelem ismétli önmagát.
Meg a közlekedés is… Egy évtized-
del ezelőtt „Behajtani tilos, kivéve
BKV” jelzőtáblát helyeztek ki isme-
retlen „bűnelkövetők” a Bethlen
Gábor utcába a Garay utca utáni
szakaszra. A táblát lecseréltettük,
hiszen ide azért más is szeretne be-
jutni. Most a régi tábla visszake-
rült. Jó lenne ismét lecserélni, hi-
szen ide mi is behajtanánk, ha le-
hetne. Ha már – többek között –
ott egy taxiállomás…
• A behajtási tilalmat szabályo-
zó jelzőtábla módosítását felter-
jesztettük a BFFH Közlekedési
Ügyosztály felé. A döntésig szíves
türelmét kérjük.
VII. Dózsa György út – Damja-
nich sarok
• Nagyon sokan szeretnének a
Damjanich utcából balra fordulni
a Dózsa György útra a Hősök tere
felé, éppen ezért hosszú sor kígyó-
zik ebben az utcában. Így azok is
várakozni kénytelenek, akik csak
jobbra fordulnának. Engedélyezni
kéne a bal kanyart a jobboldali sávból, ha-
sonlóképpen, mint a III. kerületi Kolosy té-
ren. Ott is két sáv mehet balra.
• A 41/2003. (I.20.) GKM rendelet nem
teszi lehetővé, hogy részlegesen védett
irányítási mód mellett két balra kanya-
rodó sáv legyen kijelölve. Ha a mellék-
irányt két önálló fázisra bontjuk, az így
adható szabad jelzés a jelenleginél lé-
nyegesen kisebb kapacitást biztosítana
a Damjanich utcának.
VI. Mozsár utca 14.
• Szabálytalan jelzőtáblát helyeztek ki a
jelzett helyszínre, ahol azért a közterület-
felügyelők szabályosan büntetnek. A sza-

bálytalan táblára
hivatkozva… Jó len-
ne „Megállni tilos,
kivéve…” jelzőtáblát
lecseréltetni „Vára-
kozni tilos, kivéve…”
jelzőtáblára. Ugyanis
a jelenlegi tábla szabálytalan. Mi meg sze-
retnénk szabályosan addig megállni, míg
lejön az utas és nem kell a hely azoknak,
akiknek lefoglalták. Mert ha jönnek, akkor
övék a terület, de ha üres a parkoló, miért
ne állhatnánk meg?

• A „Megállni tilos” jelzőtábla cseréjére
intézkedtünk és megvalósítását a hely-
színen 2005. február 1-jén ellenőriztük.
IX. Csarnok tér – Erkel utca sarok
• Jó néhány eldugott „jobbkezes” utca van
a fővárosunkban, egyik ilyen a Csarnok tér
– Erkel utca sarok a IX. kerületben. Taxis
kolléga kéri, hogy helyezzenek ki „Elsőbb-
ségadás kötelező”” jelzőtáblákat. Nem lehet
látni a pici, elrejtett mellékutcát! Gondol-
junk bele, milyen volt a Tárogató-Bognár
sarok a II. kerületben vagy az Amerikai út
Zuglóban. Milyen volt akkor (még „jobbke-
zesen”) és most letáblázva! Vajon miért
szűntek meg a balesetek?

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

VI., Mozsár u. Szabálytalan korlátok, szabálytalan
tábla, de azért szabályosan büntetnek
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• Az említett utca forgalomcsillapított
övezetben van, ahol csak egyenrangú út-
kereszteződéseket lehet kialakítani. Az
övezet széle a Fővám térre vezet, ahol az
erre haladók nem találkoznak egyen-
rangú kereszteződéssel. Aki a Kálvin tér
irányába lerövidíti az utat, annak a
forgalomcsillapított övezetben lévő sza-
bályozás szerint kell közlekednie.
IX. Pipa utca
• Vannak visszatérő kérések. Ilyenek a IX.
kerület Nagycsarnok környékének közleke-
désével foglalkozók. A helyzet vagy egy év-
tizedre nyúlik vissza. A csarnokhoz közeli
utcák mind a Vámház körútról befelé egy-
irányúak. Már kértük a Gönczy Pál megfor-
dítását. Elutasították. Most taxis kolléga
azt kéri, hogy akkor a Pipa utca egyirányú-
ságát fordítsák meg. A kérés indokolt, én
továbbítom.
• A Vámház körút felé a Csarnok tér –
Erkel utca – Lónyay utca útvonalon le-
het jelzőlámpás csomóponton keresztül
kijutni. A Pipa utcát a IX. kerületi Pol-
gármesteri Hivatal díszburkolatos ut-
cává szándékozik átépíteni. A Só utcá-
ban a Nagycsarnok lehajtó rámpái van-
nak. A forgalmi irányokon a fentiek mi-
att módosítást nem javaslunk.
V. Bajcsy Zsilinszky út – Bank utca sa-
rok
• Éjszakás taxisok kérik, hogy ne működje-
nek a forgalomirányító jelzőlámpák az éj-
szakai órákban, elég lenne a „sárga villogó”.
• A Bajcsy-Zsilinszky út – Bank utca
csomópont éjszaka sárga-villogó üzem-
módban működik hétköznap 23 óra 30
perc és 04 óra 30 perc között, szombaton
23 óra 30 perc és 05 óra 00 perc között,
vasárnap 23 óra 30 perc és 05 óra 30
perc között.
VII. Klauzál tér 8.
• Kérésünkre és talán mások kérésére újra-
festették a parkolást szabályozó útburkola-
ti jeleket a VII. kerületi Klauzál téren. Azon-

ban ismét rosszul! Ellentétes a parkolást
szabályozó jelzőtábla és az útburkolat-fel-
festés! Nem is lenne baj, ha a közterületfel-
ügyelők nem bilincselnék az autókat sza-
bálytalan parkolás miatt…
• A parkolásra vonatkozó burkolati je-
leket a VII. kerületben a Centrum Par-
koló Kft. üzemelteti. Felkértük őket a
burkolati jelek módosítására.
I. Erzsébet híd budai lehajtó
• Nagyon sok helyen kellene újrafesteni az
útburkolati jeleket, ezt mindenki tudja. De
van, ahol nagyon fontos lenne a pótlás!
Ilyen az Erzsébet híd budai lehajtója is. A
hosszú egyenes szakasz után jön egy jobb-
kanyar, ahol az autósok „ledarálták” a tere-
lővonalakat és már azt figyelik, merre kell
tovább haladni, közben nem veszik észre,
hogy eltévesztik a sávokat.
• A helyszín idei burkolatjel-felújítási
programunkban szerepel.
VII. Dob utca–Csengery sarok
• Nagyon jó volt a tükör a jelzett sarkon a
rossz beláthatóság miatt. Ugyanilyen jó a
tükör a Dob u.– Csányi u. sarkon. És jó len-
ne a Dob u.– Kisdiófa u., valamint a Dob
u.– Síp u. sarkon is. Sajnos valaki, vagy va-
lakik összetörték a tükröt a Dob u.–
Csengery u. sarkon. Jó lenne pótolni.
• A Kresz-tükör pótlására intézked-
tünk.
XII. Avar utca –a Táltos utca sarok
• Kis kereszteződés, kis gond. De a kis
gond is gond. Sőt! Lehet belőle nagy gond.
Teljesen kifakult a jelzőtábla a sarkon, már
egyáltalában nem látni, hogy valamikor
„Behajtani tilos” értelme volt. Ki kéne cse-
rélni.
• A jelzőtábla cseréjére intézkedtünk.
XVIII. 1. Repülőtér bejárata
• Végre elkészült a jelzőlámpás forgalom-
irányítás az 1-es repülőtér bejáratánál. Már
nagyon kellett! De panasz is érkezik a taxi-
soktól! Rövid a gyalogosok zöld-ideje! Ha
kifelé megyünk, a gyalogos még át sem ért,

máris rajtolnak az autók. Célszerű lenne
leellenőrizni a fázisidőt.
• A jelzőlámpa programjainak felül-
vizsgálatát jelenleg a beruházó Magyar
Airport Rt. végezteti.
IX. Művészetek Palotája
• Elkészült ez a monumentális épület. Van,
akinek tetszik, van, akinek nem. Mi – most
– csak a közlekedés szempontjából vizsgál-
gassunk. Elkészült egy gyalogátkelőhely –
nagyon helyes. Jelzőlámpát is szereltek – ez
is helyes. De nincs nyomógomb, így most
éjjel-nappal kapnak zöld jelzést a gyalogo-
sok, akkor is, ha a kutya se jár arra…
• A beruházás keretében még nem ké-
szült el 100 %-osan a csomópont, a for-
galomtól függőség kialakítása még hát-
ra van.
VIII. Röck Szilárd utca 13.
• Árválkodik egy „Várakozni tilos” jelző-
tábla a jelzett helyen, mindenféle kiegészí-
tés nélkül. Most – elvileg – éjjel, nappal ti-
los várakozni a következő sarkokig. Ezt
senki sem veszi komolyan. Jó lenne pótol-
ni a kiegészítő jelzőtáblát: Hány órától
hány óráig tilos a várakozás és milyen hos-
szan?
• Nyilvántartásunk szerint a „Várakoz-
ni tilos” jelzőtábla alatt időkorlát nin-
csen, de a hiányzó „10 m” kiegészítő jel-
zőtábla pótlására intézkedtünk.
VIII. Orczy út
• Elkészült, megszépült az Orczy út a Jó-
zsefvárosban. Azért icike-picike gondok
még akadnak. Forgalomirányító jelzőlám-
pával védik a gyalogátkelőhelyet az iskolá-
hoz közeli villamosmegállónál. De a gyalo-
gosok csak akkor kapnak zöld utat, ha gya-
logos érkezik. Magyarul, ha megnyomja a
kis gombot. Sajnos eldugták a figyelmezte-
tő táblát (és a nyomógombot) így sokan
tudatlanul várakoznak. Célszerű lenne job-
ban látható helyre áttenni a táblát.

Mindössze néhány méter csíkot kellett felfesteni, és az
ugyanott parkoló autó már szabályosan várakozik

A KRESZ szerint a fényképen látható autó szabálytalanul
parkol a VII. kerület, Klauzál tér 8. előtt

Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe ttttaaaaxxxxiiii ssssooookkkkvvvv iiii llll aaaaggggaaaa@@@@ttttaaaaxxxxiiii ssssooookkkkvvvv iiii llll aaaaggggaaaa....hhhhuuuu
Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.

Látogassa honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu

Folytatás a 21. oldalon
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• A nyomógomb az útvonal hangolása
miatt szükséges. A nyomógomb észlelhe-
tőségét javítani fogjuk az előtte lévő rá-
csos oszlopon elhelyezendő tájékoztató
táblával.
V. Stollár Béla u.– Bihari u. sarok
• Újra és újra azt mondjuk, a lakótelepek
kivételével az összes jobbkezes utcát meg
kellene szüntetni. Újra meg újra a csatta-
nások! Práter utca, Bérkocsis utca, Tűzoltó
utca. Egyik példa jobb, mint a másik. De
találhatunk „életveszélyes” sarkot a Belvá-
rosban is! Táblázzák már le a Bihari u.–
Stollár Béla u. sarkot!
• A kereszteződésben nyilvántartásunk
szerint 2000. évtől személyi sérüléssel
járó baleset nem volt. A kerületi Rend-
őrkapitányságnak sincs tudomása bal-
esetről ebben a csomópontban. Az
egyenrangú kereszteződésnek a belváro-
si, kis forgalmú mellékutcák esetében
forgalomlassító szerepe is van, melyen
nem kívánunk változtatni.
V. Roosevelt tér – rakparti feljáró
• Forgalomirányító jelzőlámpa fedezi a vil-
lamosforgalmat az alsó rakpartról felfelé
jövet. Azonban az út emelkedik, így a sze-
mélygépkocsi volánja mögül nem lehet lát-
ni a lámpát. Célszerű lenne bal oldalon is
megismételni, így éppen szemmagasság-
ban lenne.
• Az Eötvös téren a déli irányból érkező
járművek számára egy befüggesztett, is-
mételt fedezőjelző van felszerelve. Ennek
javítására – mivel a fedezőjelzőket a
BKV Rt. üzemelteti – felkértük a BKV
Rt.-t.
XIX. Hunyadi tér
• Nagyon szépen és nagyon precízen fel-
festették a STOP-vonalakat a kispesti Hu-
nyadi téren, csak éppen rossz helyre…
Ugyanis, ha az autó ott áll meg, ahol előír-
ják, akkor a BKV autóbuszok nem tudnak

befordulni… Tolatni meg nem tudnak a
járművezetők, mert beállnak mögéjük ér-
telemszerűen. Jó lenne néhány méterrel
hátrébb festeni a vonalakat.
• A Nádasdy utca felújítása jelenleg fo-
lyik, a beruházás keretében a burkolat-
jelek is felújításra kerülnek.
XI. Németvölgyi út 87.
• Taxis kolléga jelzése szerint egy baleset
során megsérült a jelzett helyen található
tükör. Vissza kellene állítani eredeti állapo-
tába, mert itt egy veszélyes kanyar találha-
tó, éppen ezért kellett a tükör.
• A kitört KRESZ-tükör pótlására in-
tézkedtünk.
VI. Király utca
• Jó, hogy „lassított övezet” lett a VI-VII.
kerületi Király utca belső szakasza ám a
hosszú, nagyméretű turistabuszok nem
tudnak végigmenni a lekeskenyített szaka-
szon! Meg kellene megtiltani az autóbu-
szok behajtását.
• Nem tartjuk indokoltnak a turista-
buszok kitiltását.

IX. Gyáli út
• Elkészült végre az M5  autópálya beveze-
tő-kivezető szakaszának egy újabb része és
ezzel együtt egy új jelzőlámpás csomópont
a Gyáli út – Ecseri út találkozásánál. Taxis
kollégák panaszkodnak, hogy nagyon rövid
a zöld jelzés időtartama a Gyáli úton befe-
lé haladva, a METRO áruház felől jövet.
Egyszerűen kimaradnak zöld jelzések.
• A csomópont működését felülvizsgál-
juk. Ha lehetséges, a Gyáli úton az Illa-
tos út felől érkezők részére a szabadjel-
zést növeljük.
XI. Fehérvári út – Andor út sarok
• Hosszú kérelem után végre kihelyezték
az úttest és a villamossínek közötti szakasz-
ra a „Kikerülési irány”-t  mutató jelzőtáb-
lát. Sajnos valaki most kidöntötte. Kérjük a
visszaállítását. 
• A hiányzó „Kikerülési irány” jelzőtáb-
lát pótoltattuk.
VI. Székely Mihály utca
• Kétirányú lett a Székely Mihály utca
Andrássy út és Paulay Ede utca közötti sza-

Folytatás a 18. oldalról

Egy balesetveszélyes kereszteződés a VII., Dohány u. – Klauzál u. saroknál

Vírus férfi: Észre sem veszed,
és beköltözött a lakásodba,
mindent elsajátit. 

Internet férfi: Fizetned kell,
hogy hozzáférjél. 

Szerver férfi: Mindig foglalt,
amikor szükséged van rá. 

Windows férfi: Tudod, hogy
teli van hibákkal, de nem tudsz
nélküle élni. 

Powerpoint férfi: Arra jó,
hogy bemutasd másoknak, de
önmagában nem érték. 

Excel férfi: Azt mondják. hogy
mindenfélére jó, de te csak az
alapmûveletekre használod. 
Word férfi: Mindig van egy

meglepetése számodra, és nincs
olyan ember a világon, aki meg-
értené. 
DOS férfi: Valaha mindenkié
volt, de most senkinek sem kell. 
Backup férfi: Azt hiszed róla,
hogy minden ott van, amire
vészhelyzetben szükséged le-
het, de a valóságban messze
nem tud annyit nyújtani. 
Scandisk férfi: Tudjuk, hogy
hasznos, és csak segíteni akar,
de valójában senki sem tudja,
hogy mit csinál. 
Képernyõvédõ férfi: Semmire
sem jó, de szórakoztat. 
Kábel férfi: Csak akkor jó, ha
be van dugva. 

Infravörös férfi: Érintkezés
nélkül akarja a kapcsolatot
fenntartani. 
USB port férfi: Büszkén mon-
dogatja magáról, hogy minden
gépbe bedugható. 
Képernyõ férfi: Mindent meg-
mutat neked, de õ semmit sem
lát belõled. 
Billentyûzet férfi: Minden
funkcióhoz más-más pa-
rancs/parancs-kombináció szük-
séges, de kitanulható, és több-
nyire jól mûködik. 
Modem férfi: Jó kapcsolatte-
remtõ, de elõbb-utóbb megsza-
kad a kapcsolat. 
RAM férfi: Amint megszakad a

kapcsolat, azonnal mindent el-
felejt. 
Merev lemez férfi: Mindenre
mindig emlékszik. 
Egér férfi: Csak akkor mûkö-
dik, ha lökdösöd. 
Multimédia férfi: Tõle minden
szép, de amikor kikapcsolod,
visszatér a totál unalom. 
Felhasználó férfi: Semmit sem
csinál jól, állandóan kérdéseket
tesz fel, és meg akarja érteni a
dolgot, és nem érti, és... 
E-mail férfi: A hülyeségeivel
mindenkinél megfordul, a fon-
tos dolgokat meg nem közli. 
Számítógép férfi: Az elõzõek
tökéletlen kombinációja, mely
minél többet dolgozol vele, an-
nál nagyobb lelki károkat okoz
benned.

Férfitipusok az informatikus nõk szerint 

uj-mast1.qxd  7/27/05 9:04 AM  Page 21



22

kasza. De hát itt nem fér el egymás mellett
két autó! A kihelyezett jelzőtábla szerint az
egyik irány elsőbbséggel rendelkezik, de le-
hetetlen egy utcasarkot visszatolatni! Le-
gyen ismét egyirányú az útszakasz.
• Az utcában építkezés miatt ideiglenes
forgalmi rend van érvényben. A jóváha-
gyott terv szerint, a parkolás tiltásával
elfér a kétirányú forgalom. Az ideigle-
nes tervben szereplő forgalmi rend ki-
alakítása és fenntartása a beruházó
(kivitelező) cég feladata.
XVIII. Gilice tér
• Taxis kollégák kérése, hogy legyen „teljes”
körforgalom a Gilice téren Pestszentlőrinc
egyik legforgalmasabb útvonalán.
• A XVIII. kerületi Polgármesteri Hiva-
tal tervezteti a Gilice téren, a körforgal-
mat. A kivitelezés várható időpontjáról
nincs információnk.
X. Szállás utca – Monori utca
• Kanyarodik az elsőbbséggel rendelkező
„főútvonal”, ezt útburkolati jellel is jelezni
kéne. Itt sok az idegen, külföldi, aki nem
veszi észre az út melletti táblát.
• Nyilvántartásunk szerint a kereszte-
ződésben van úttest szélét jelző burko-
latjel, illetve a Szállás utcában mindkét
irányból „Útkereszteződés alárendelt

úttal” jelzőtábla és a védett irány geo-
metriáját mutató kiegészítő tábla is
megtalálható. A burkolatjel felújítását
szerepeltetjük az idei évi burkolatjel-
fenntartási programunkban.
VII-VIII. Rákóczi u. – Síp u. sarok
• Igen rövid idő áll a gyalogosok rendelke-
zésére, hogy átérjenek az utca egyik
oldaláról a másik oldalra! A helyi lakosok
kérése a hosszabb zöld periódus.
• A Rákóczi út – Síp utca – Puskin utca
csomópontban a Rákóczi utat kereszte-
ző gyalogos-átkelőhely szabad jelzése 10
másodperc volt. Ezt 2005. április 5-én
módosítottuk, a reggeli időszakban 12
másodpercre, napközben 13 másodperc-
re. A Rákóczi úti járműirányok hango-
lása miatt nagyobb mértékű zöld idő
növelésére nincs mód. A zöld jelzést kö-
vető ürítési idő biztosítja a gyalogos-át-
kelőhely teljes hosszán történő áthala-
dást.
IX. Soroksári út – Vágóhíd utca sarok
• Éppen öt éve, hogy eltüntették a MOL-
kutat a Soroksári út mellől, a jelenlegi
Nemzeti Színház helyéről. De a besorolást
jelző táblák még mindig ezt hirdetik, mer-
re kell keresni a nem létező benzinkutat. Jó
lenne a táblát módosítani.

• A városhatár felé haladó irányban ta-
láltunk a besorolás rendjét jelző táblá-
ban üzemanyagtöltőállomás piktogra-
mot, melynek megszüntetésére intéz-
kedtünk.
IX. Nagyvárad tér
• Nagyon jó, hogy lehet – kérésünkre –
balra fordulni az Orczy útról az Üllői útra.
Azonban az útburkolati jel felfestésnél hiba
történt. Közvetlenül a lámpa előtt ott a nyíl
az útburkolaton, miszerint onnan is sza-
bad balra fordulni. Ez logikátlan, mert ha
balra tilos a jelzés, akkor az ebben a sávban
helyet foglalók feltartják az egyenesen ha-
ladókat.
• A balra kanyarodók valóban feltart-
hatják az egyenesen haladókat, de még-
is ezzel a megoldással lehet a legna-
gyobb kapacitást biztosítani.

A taxisok jelzéseire Jenovai Zoltán forga-
lomtechn. főov.  és Hamza Zsolt forgalom-
szervezési ov. válaszolt.

Továbbra is várom a javaslatokat, kérése-
ket Budapest közlekedésével kapcsolatban:

Mobil: 06/20-9247-645
Üzenetrögzítő: (06-1)-322-3176
E.mail: lampafelelos@freemail.hu

Juhász Péter

E lap hasábjain már jeleztük, a
Seat alaposan megújította a
Toledo modellt is. Ez - a külső je-
gyeiben az elődökkel összetéveszt-
hetetlen típus – meglepően nagy
belső teret is rejt. A 4,46 méter
hosszú, 1,77 méter széles és 1,57

méter magas új Toledo tágas he-
lyet kínál a benne ülők számára. A
dupla padlójú, ötletes kialakítású
csomagtér 500 liter térfogatú és
nagyon jól pakolható. Jelenleg 1,6
literes ( MPI,  102 LE-s ), illetve a
2 literes ( FSI 150 LE-s ), benzines

motorral vásárolható az új
Toledo. A nagyobbik erőforráshoz
Tiptronic váltó is rendelhető. A
dízelpaletta az 1,9 literes (PD TDi,
105 LE) motorból és a 140 LE-s,
16 szelepes, 2000-es PD TDi agg-
regátból áll. Utóbbihoz DSG váltó
(automatizált, kettős kuplunggal)
is rendelhető. A kétféle felszerelt-

ség (Reference, Stylance) megfele-
lő választékot biztosít a kényel-
mes autózást kedvelőknek. A
Reference alapfelszereltség része
többek között: az ABS + TCS
(blokkolásgátló + kipörgésgátló),
az elektronikus indításblokkoló,
az automatikus klímaberendezés,
a hosszában és magasságban állít-
ható kormány, az állítható ma-
gasságú vezetőülés gerinctámasz-
szabályozóval, az osztottan dönt-
hető hátsó ülés, a nők számára lé-
nyeges piperetükrök mindkét ol-
dalon, a középkonzolon elhelye-
zett pohártartó, a por- és pollen-
szűrő belső levegőkeringtetéssel,
a rádiótávirányítású központi zár,
a szervokormány, az első-hátsó
tárcsafék, a vezető- és utasoldali,
valamint oldallégzsák és az első
ülések alatt található kihúzható
rekeszek. Természetesen a felsoro-
lás nem teljes, ám az érdeklődők a
márkakereskedésekben ennél
többet is megtudhatnak.

Rendelhető az autóhoz olyan
Bluetooth-rendszer is, mely a tele-
fonálást könnyíti meg. Méghozzá
úgy, hogy a SEAT az új Bluetooth
technológiát alkalmazza a mobil-
telefon és a kihangosító összekap-
csolására. A vezető szóban kiadott
parancsokkal férhet hozzá a mo-
biltelefonjában tárolt nevekhez és
telefonszámokhoz, amelyekkel a
tárolt adatokat le tudja hívni, de
újakat is tárolhat. A beérkező hí-

Tágas utastér, sokoldalú belső kialakítás

SEAT TOLEDO

Ajándék szesznek ne nézd a fokát!
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vásokat, a címjegyzéket, határ-
időnaplót és a telefon további
funkcióit az új Toledo a mű-
szerfal kijelzőjén is megjeleníti.

A Bluetooth-rendszert a kor-
mánykerék baloldali küllőjének
három gombjával lehet vezérel-
ni. Az egyik gomb a hívások fo-
gadására szolgál, egy másikkal
a hívásokat lehet befejezni, a
harmadikkal pedig a beszédve-
zérlést lehet bekapcsolni.

Érdekesség még, hogy az új
Toledo középkonzolba épített
hangrendszere meggyőző tulaj-
donságai között a nemes for-
mai kialakítása és egyszerű ke-
zelhetősége említendő. A ha-
gyományos, vagy MP3-as CD-
lemezeket befogadó egység és a

nagyméretű kijelző alatt, a
vezető és az elől ülő utas
számára optimálisan elér-
hetően található a rádió, a
CD-lejátszó és a navigációs
rendszer hat kezelőgombja.
Az új SEAT Toledo hang-
rendszerét a multifunkciós
kormánykerék összesen
nyolc (két oldalon elhelye-
zett négy-négy) gombjával
is lehet kezelni.

A hangrendszer a követ-
kező funkciókat kínálja: hí-
vások fogadása, hat tárolha-
tó hangerősség, 24 adó tá-
rolása, a CD-váltó vezérlése,
programválasztás (akár 24
számra), az alternatív frek-
venciák közötti önműködő

átváltás, a jármű sebes-
ségétől függő önműkö-
dő hangerőszabályozás,
valamint a közlekedési
hírek önműködő be-
kapcsolása.

A dinamikus navigá-
ciós rendszer része a 6,5
hüvelykes (16:9 képará-
nyú) színes TFT kijelző,
amely a térkép és/vagy
piktogram alapú irányí-
tást biztosítja. Ameny-
nyiben például torló-
dás akadályozza a gör-
dülékeny közlekedést,
akkor a megfelelő köz-
lekedési hírszolgálat
(TMC Traffic Message
Channel) információi

alapján a navigációs rendszer
önműködően újra meghatá-
rozza az optimális útvonalat. A
navigációs rendszer tartalmaz-
za a rádióval, CD-lejátszóval és
a CD-váltó vezérlésével felsze-
relt hangrendszert, valamint
nyolc hangszórót, a kormány-
kerékre szerelt multifunkciós
vezérlőszerveket, valamint a
Bluetooth-rendszert is.

Végül az új Toledo 4 millió
forintnál nem sokkal maga-
sabb alapáron kapható. Pontos
összeget azért nem írunk, mert
például a nyáron akcióban még
egy kismotort is adtak az autó-
hoz. Tehát érdemes az adato-
kért egy márkakereskedőt fel-
keresni.

Az elmúlt hónapokban több, taxiba rejtett
pokolgép ölt meg amerikai és szövetséges
katonát Irakban. Ennek következménye-
ként ma már minden taxi gyanús, akár
van vezetője, akár nincs.

Hosszú hónapokon keresztül a taxik nem jelen-
tettek különösebb veszélyt az Irakban állomáso-
zó erőkre. Az elmúlt időszakban több robban-
tást úgy hajtottak végre a lázadók, hogy ehhez a
személyszállítók gépjárműveit használták fel. El-
ső alkalommal egy parkoló autóba rejtettek
több mint 200 kg robbanóanyagot, amelyet táv-
irányítóval aktivizáltak, amikor egy amerikai ka-
tonai konvoj hajtott el mellettük. A detonáció
hatására a konvoj több harcjárműve megsérült,
tucatnyi amerikai katona vesztette életét, és a
sérültek száma is jelentős volt.

Alig egy héttel később, öngyilkos merénylő ült

taxiba és robbanóanyaggal felpakolva vette célba
az egyik amerikai támaszpontot és több lövés el-
lenére, amelyet a biztonságiak leadtak, nem állt
meg, belerohant az egyik mesterségesen kialakí-
tott védőfalba, majd felrobbant. A detonáció kö-
vetkeztében meghalt maga a gépkocsi vezetője és
az őt feltartóztatni szándékozó katonák közül jó
néhány. Az autóban – becslések szerint –, mini-
mum egy mázsa robbanótöltet volt, amelynek a
hatósugara több száz méterre is kifejtette hatását.

A sorozatos támadások után az iraki főpa-
rancsnokság kiadta a parancsot: minden olyan
taxit fel kell tartóztatni, amelyik a kellő távolság-
ban leadott jelzésre nem áll meg, s ha kell, tűz-
erővel is meg kell akadályozni, hogy célba érjen.
Út szélén, parkolókban, magára hagyott gépjár-
műveknél, ha a csomagtartó terheltnek tűnik,
vagy ha a taxi veszélyeztetett helyen parkol,
amely mellett katonai konvoj, járőr elhaladása

várható, akkor vagy tűzszerészekkel kell megvizs-
gáltatni a gyanús járművet, vagy el kell vontatni
az autót az út mellől, s ha szükséges, fel kell rob-
bantani.

A lázadók attól sem riadnak vissza, hogy nő-
ket ültessenek a volán mögé, ezzel próbálják
megtéveszteni a katonai őrszemek figyelmét.
Ma Irakban nem biztonságos taxiba ülni sem
személyszállítóként, sem utasként, mert a szö-
vetségesek szemében mindenki gyanús.

Cash

Bérautóba rejtett pokolgépek

Halált hozó taxik

A legrosszabb dolog a cenzúrában a  . .
. . . . . . . . . . !

* * *
Egyenként a lavina hópelyhei is ártat-
lanok...

Öngyilkossági ügyekben csak olyanok-
tól fogadok el tanácsot, akinek már si-
került...

* * *
A pénz nem boldogít. Egy ember, aki-
nek 20 milliárdja van, semmivel sem
boldogabb, mint akinek csak 19 van.
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Bár ma már minden statisztikai adat azt
mutatja, hogy csökken az autólopások szá-
ma, ez valószínűleg nem nagyon vigasztal-
ja azt a kollégánkat, akinek autóját éppen
most lopták el. A taxisnak ugyanis az autó-
tolvaj nem csak az autóját, hanem a mun-
kaeszközét is elveszi. Az autófeltörések a ja-
vuló statisztikák ellenére manapság is min-
dennaposak, autónk tehát továbbra sincs
teljes biztonságban. Cikkünkben áttekint-
jük a védelem különböző fajtáit,  tanácso-
kat adunk az autó megvédéséhez, az autó-
tolvajok dolgának megnehezítéséhez.

Riasztó és immobilizer
Ma már sokféle riasztó közül válogatha-
tunk, az immobilizer (indításgátló) pedig
alapfelszerelése minden korszerű gépkocsi-
nak. A bő választékból azonban nem köny-
nyű kiválasztani a számunkra megfelelőt.
Egy riasztó szirénázására – tegyük szívünk-
re a kezünket – már szinte oda sem pillan-
tunk. A csak hanghatással operáló készülé-
kek – főleg ha valamely ismert márka alap-
típusáról van szó – nem sok nehézséget
okoznak az autótolvajoknak. Jól illusztrálja
ezt a tényt a közelmúlt egy eseménye, ami-
kor is az autótulajdonos a fürdőszobából
rohant ki, meghallván autójának riasztóját,
de mire az ablakhoz ért, a sziréna már el-
hallgatott. A tolvajnak nem egészen tíz má-
sodperc kellett ahhoz, hogy a gyárilag soro-
zatban szerelt készüléket hatástalanítsa.
Ekkor azonban működésbe lépett a gép-
kocsitulajdonos által kiegészítőleg besze-

relt riasztó és indításgátló berendezés,
melynek működési elve az autótolvaj által
nem volt ismert, így azonnal  hatástalaní-
tani sem tudta. De a  kocsiban ekkor már
el volt törve a kormányzár, és fel volt sze-
relve az elejére a tolvajok által „előrelátó-
an” magukkal hozott (!) vonószem, sőt
már a kötél is rajta lógott (!) Figyelem!
Még mindig nem telt el harminc másod-
perc az akció kezdete óta! A vontató gép-
kocsi  odatolatásakor ért le a gépkocsitula-
jdonos a kocsijához (előtte a fürdőszobá-
ban elcsúszott, és eltörte a kezét) mire az
autótolvajok kereket oldottak. Az ered-
mény: emberünk nyert egy új vonószemet
és egy majdnem új vontatókötelet, szem-
ben egy tönkretett ajtózárral, szétvágott ri-
asztóval, eltört gyújtáskapcsolóval és egy
törött karral. Viszont a kocsit nem tudták
elvinni. A tanulság? A gyári, sorozatban
szerelt indításgátlók és riasztók tanulmá-
nyozása alapvető „tananyag” az autótolvaj-
iskolában. Ha ezeken a berendezéseken kí-
vül egy csak általunk ismert elven működő
készüléket is szerelünk az autóba, sokat te-
szünk annak védelmében. Ha a riasztó-sze-
relő műhelyben egy „jól bevált helyet” ja-
vasolnak a központi egységnek, vagy a tit-
kos kapcsolónak, akkor csak abban lehe-
tünk biztosak, hogy ott nem jó helyen lesz.
Sokat segíthet, ha az autó ablakaira jól lát-
ható helyre felragasztjuk a biztonsági be-
rendezés típusának matricáját. Aztán be-
szereltetünk egy egészen más típusú, egé-
szen más elvek, kódok alapján működő ké-

szüléket. Néha a legegyszerűbb, akár pri-
mitívnek tűnő eszközök segítenek a legtöb-
bet. Van olyan kollégánk, aki ha „veszélyes”
helyen kell hagyni a kocsiját, egyszerűen ki-
veszi a gázbowden-patentot. Kis gyakorlás-
sal ez - némelyik típusnál - egy mozdulat-
tal elvégezhető, és az autónak nem lehet
gázt adni, az autótolvaj szaktárs legna-
gyobb megdöbbenésére. Néha egy egysze-
rű rejtett kapcsoló (de tényleg rejtett le-
gyen! Még anyósunknak se mondjuk el a
helyét!) csodákat tehet. A technika arány-
lag újabb vívmányai közé tartozik a reed-
relé. Ez akkor kapcsol be, ha egy mágnest
húznak el előtte. De hogy hova van beépít-
ve, és hogy hol kell elhúzni a mágnest, azt
rajtunk kívül senki se ismerje! Ideiglenes
megoldásként megállja a helyét, ha kivesz-
szük a gyújtókábelt. Ezt egy egyszerű drót-
tal nemigen lehet pótolni. De a legszebbet
még évekkel ezelőtt a Gazdagréti lakótele-
pen láttam. Egy kiszolgált hajóskapitány,
hosszú évek külszolgálata után végre meg-
vette álmai autóját. Az alvázra ráhegesztett
valami ormótlan vasgyűrűt, aztán minden
este egy irdatlan méretű, karvastagságú
láncszemekből álló lánccal (valószínűleg
kiszolgált tengerjárója horgonylánca lehe-
tett) egyszerűen hozzáláncolta az autót a
közeli beton  villanyoszlophoz. Bombabiz-
tos megoldás. Persze ezek a megoldások az
igazán drága, és autótolvajok által „kere-
sett“ típusoknál nem biztos, hogy működ-
nek. A trélerrel vagy kamionnal történő el-
szállítást, vagy az egyenesen tartalék kom-

BiztBiztonságtonságtechnikechnikaa
– Vigyázzunk a taxinkra –
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puterrel és műholdas jeladó zavaróberen-
dezéssel érkező profik ellen más megoldá-
sok szükségesek. Az alkalmi autótolvajokat
azonban elriaszthatja, ha láthatóan meg-
nehezítjük a dolgát.

Belső sziréna 
Ha már a külső szirénára a kutya sem figyel
oda, szereltessünk autónkba utastéri sziré-
nát. Ez ugyan kívülről még kevésbé hallat-
szik, ám a tolvajnak valószínűleg az idegei-
re megy. A 100-120 dB-es hangon visító ké-
szülék igen kellemetlen tud lenni a zárt
utastérben, ráadásul az erős hang és az
akusztika miatt nem is igen lehet megálla-
pítani, hogy a hang honnan jön. Belső táp-
ellátás esetén még a kábelek elvágása sem
hallgattatja el a berendezést. A belső sziré-
na választékból 10-12 ezer forintért már
minőségi készülék vásárolható, és a besze-
relési költsége sem túl magas, sőt házilago-
san is elvégezhető. Ügyelni kell arra, hogy
az akkumulátorsaru levételekor a szerkezet
működésbe lép, így akkucsere, töltés vagy
szervizlátogatás előtt mindenképpen ha-
tástalanítsuk a készüléket.

Fóliázás
A speciális betörésvédő fóliák nem engedik
széthullani a betört ablakot, az továbbra is
a helyén marad, így az utastérbe jutás ha
nem is lehetetlen, de meglehetősen nehéz-
zé tehető. Egy átlagos autó körbefóliázása
50 ezer forint körüli összeg, és ezért a pén-
zért már egyszerre betörés- és hővédő
„szolgáltatásokkal” rendelkező fóliát ka-
punk. Ha a fólia szabványos, vagyis a gyár-
tó és a felhelyező műbizonylatát is meg-
kaptuk, akkor a műszaki vizsgán sem lehet
gond. (A nagyon sötét fóliánál azonban
nem árt gyanakodni...)

Zárdugózás
Meglehetősen új eljárás, a központi zárak
és a távirányítók elterjedésének köszönheti
népszerűségét. Miről is van szó? Az autóba
behatolni a legügyesebb tolvaj is csak az aj-
tón vagy az ablakon tud. Az autó ablakai-
nak betörését megnehezíthetjük a fentebb
már vázolt betörésvédő fólia alkalmazásá-
val, az ajtózárakat pedig úgy védhetjük
meg legjobban, ha nincsenek is! Az ajtózá-
rak feltörésének „legkedveltebb” formája
az  ún. „zárkihúzás” módszere. Ez ellen a
legjobb védekezés az, ha egyáltalán nincs is
zár! A szakemberek ezt a módszert, már-
mint a zárak kiszerelését és egy alkalmas fe-
déllel való lefedését „ledugózásnak” hívják.
A műveletnek a következő előnyei vannak.
Először is, a legtöbb egyéb biztonsági be-
rendezéshez képest aránylag olcsó, átlagos
gépkocsit számítva nem éri el a 15 ezer fo-
rintot.  Másodsorban szükség esetén, pél-

dául az autó eladásakor könnyen visszacsi-
nálható, ha a vevő bizarrnak találná a zár
nélküli kocsi ötletét. Végül az autólopások
egy igen elterjedt módszere ellen is védel-
met nyújt: jelesül a kihúzott zárszerkezet
alapján történő slusszkulcs-elkészítés ellen.
A ledugózás elvégzésének alapvető feltéte-
le, hogy a központi zár és a távirányító
százszázalékos megbízhatósággal működ-
jön. A megmaradó zárak vizsgálata és kar-
bantartása is elengedhetetlen, ugyanis
vészhelyzet esetén például a csomagtartó
zárjának  gond nélkül kell funkcionálnia,
ha esetleg hátulról kell  bemászni az autó-
ba. Megjegyezzük, ez utóbbi lehetőség
nem minden típusnál adott.

Motortérzár
A megszólaló sziréna elhallgattatása leg-
többször a motortérben történik a kürt ve-
zetékének elvágásával, vagy az akkusaru le-
szedésével. Szintén itt intézi a tolvaj a ma-
gával hozott computerrel az immobilizer-
rel védett elektronikák áthidalását. A mo-
torház a legtöbb gépkocsiban az autóba
való bejutás után már egy mozdulattal
nyitható. Nagymértékben megnehezítjük a
tolvajok dolgát (és nem mellékesen elég
nagy meglepetést okozunk neki), ha a mo-
tortér nyitását megnehezítjük zárral, vagy
valamilyen speciális módszerrel.

Autókarc
Autónkat ugyan nem védi meg az ellopás-
tól, de rendkívül kellemetlenné teszi az ér-
tékesítést az autótolvaj számára, ha a gép-
kocsi összes ablakába belegravíroztatjuk a
rendszámot vagy az alvázszámot. Ez a ne-
hezen vagy egyáltalán nem eltávolítható
karc a gépkocsi összes üvegének kicserélé-
sét igényli az autótolvajtól, és ez nem min-
den esetben éri meg neki. Persze, ha alkat-
részként kívánják értékesíteni a lopott ko-
csit, akkor ez a védelem csak részben szá-
mít. Általánosságban elmondható azon-
ban, hogy minél jobban megnehezítjük a
tolvajok dolgát, minél több biztonsági be-
rendezést építünk be, annál nagyobb az
esély arra, hogy hagyja a fenébe az egészet,
és keres egy könnyebben elköthető jár-
gányt.

Rendkívüli szín
Érdekes védekezési eljárás, és valószínűleg
nem is hatástalan, ha a gépkocsinknak az
átlagostól eltérő, feltűnő színe vagy külseje
van. Ezt az eljárást még a kilencvenes évek-
ben egy taxis kollégától tanultam, aki
amúgy is karcos, matt fényezésű gépkocsi-
ját zöld-narancssárga kombinációra festet-
te át. A kocsi ettől rendkívül ronda lett,
olyannyira, hogy nem is lopták el soha.
Taxizáshoz azonban kiválóan alkalmasnak

bizonyult, mert a droszton kitűnt a többi
közül. Ma talán az egyedi designmatricás,
vagy telireklámos autók élveznek hasonló
védelmet.

Mechanikai védőeszközök
A mechanikai eszközök közül nyilván min-
denki ismerősnek találja a kormánykerékre
lakatolható úgynevezett „baltanyelet”, va-
lamint ennek újabb változatait, amelyek
már a légzsákot is védik. Szintén mechani-
kai eszköz a sebességváltó használatát lehe-
tetlenné tévő sebességváltó-zár, és ennek
különböző változatai. A mechanikai védel-
mi eszközök esetén különösen érdemes
szem előtt tartani a minőséget: az olcsó,
nemegyszer silány berendezések nem sokat
érnek. Ezeknél az eszközöknél is érvényesül
az az elv, hogy bár kinyithatatlan zárak
nincsenek, mégis talán elriasztja a tolvajt,
ha jól látható módon nehezítjük meg a
dolgát.

Műholdas követő rendszerek
A gépjárművédelem egyik legújabb szerep-
lője a műholdas követő rendszer, amely az
ellopott gépkocsi mozgását jelzi a megfele-
lő diszpécserközpontba, ahonnan aztán a
megtalálásra vonatkozó intézkedéseket,
vagy akár a távirányítással való leállítást is
meg lehet tenni. A rendszer hátránya, hogy
egy aránylag kisméretű zavarókészülékkel
megbénítható, legalábbis az első generáci-
ós berendezéseknél. Biztató azonban, hogy
éppen ez a fajta védelmi berendezés az,
amely a fejlesztések során újra és újra meg-
előzi a semlegesítésére tett kísérleteket. 

Belsőtér és alkatrész (pl. felni és gu-
miköpeny) védelme

Egy korszerű gépkocsi fontos – és ma már
nem olcsó – tartozéka a jó gumiköpeny. Az
elismert márkák egy garnitúrájának ára a
százezres tételt is meghaladja. Érdemes te-
hát a védelmére súlyt helyezni. A kerekeket
ún. kerékőrrel lehet védeni, amely kereken-
ként egy speciális fejű kerékcsavart, és az
ehhez való kiegészítőket tartalmazza. A ha-
gyományos kerékanya-kulcs ezzel a csavar-
ral nem tud megbirkózni. Kerékcseréhez fel
kell rá helyezni a mellékelt adaptert, ami-
nek a másik vége  normál kerékcsavar-fej,
így a kerék gond nélkül szerelhető. A kerék-
őr minőségét két tényező határozza meg.
Először is, a fejkiképzésnek olyannak kell
lennie, hogy ne csak a szokásos kerékkulcs-
csal, de normál fogóval se lehessen hozzá-
férni. Másodszor biztosítania kell, hogy a
csavart szinte végtelenszer lehessen ki-be
csavarni, tehát igen jó minőségű, kopásál-
ló anyagból kell lennie. A belső tér véde-
lemről fentebb már volt szó, nem lehet

Az optimista nem fékez a zsákutcában !
* * *

Az ideális nõ olyan, mint a hold. Este jön, reggel megy.
* * *

Az egészség valószínûleg a halál leglassúbb formája.

* * *
Miért nem olvasni soha az újságokban: „Jósnõ nyerte
a lottófõnyereményt“?

* * *
Te is mosolyognál, ha tudnád, amit Mona Lisa is tudott!
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azonban eléggé hangsúlyozni, hogy a leg-
jobb védelem, ha semmi olyat nem tar-
tunk az autóban látható helyen, ami az al-
kalmi tolvajnak csábító lehet. Egy bennfe-
lejtett táskáért, brifkóért, mobiltelefonért,
még az olyan bűnöző is elcsábul, aki egyéb-
ként nem is készült autót feltörni. Ilyenkor
aztán az összes védelmi berendezés ellené-
re lába kél az értékes tárgyaknak, hiszen
egyszerűen csak betöri az ablakot, kikapja
a kocsiból a cuccot, aztán futás… Ez ellen
talán egyedül az ablakok fóliázása nyújthat
némi védelmet. Persze nemcsak brifkó van
a kocsiban, hanem rádiómagnó, vagy CD-
játszó, URH, taxióra, sőt újabban már nem
egy gépkocsiban televíziót is látni. Ezek az
eszközök fokozott védelmet igényelnek,
még akár némi kényelmetlenség árán is. Jó
védelem lehet a már említett zárdugózás,
belső sziréna, ablakfóliázás. Persze még

jobb, ha a berendezés nem látszik, vagy
ténylegesen nincs is ott. Az autórádió-
magnó régebben egy egyszerű mozdulattal
kiemelhető volt a helyéről, manapság az
autóhifik elterjedésével ez a megoldás már
egyre ritkább. Másik megoldás a levehető
előlap, ezt a módszert alkalmazza a leg-
több gyártó. Az előlap levételével ugyanis
csak egy fekete vagy fémszínű lap látszik a
rádió helyén, néha még egy riasztó látsza-
tát keltő villogó leddel is kiegészítve. Fon-
tos szabály, hogy a levehető előlapot ne
csak levegyük, hanem vigyük is magunk-
kal! (Sokan csinálják, hogy leveszik az elő-
lapot, és a kesztyűtartóba teszik. Nem jó
módszer, mert ezt az autótolvaj is tudja -
vagy kifigyeli). Ha már magunkkal vittük
az előlapot, akkor csak a zsebesektől kell
óvakodnunk. Ez a két bűnözői kör ugyanis
sokszor „összedolgozik”. A szintén elterjedt

kódkártyás vagy kódolt gombokkal ellátott
készülékek sajnos nem előzik meg a lopást.
Legfeljebb a tolvaj majd nem tudja hasz-
nálni a készüléket, de ez bennünket nem
fog vigasztalni. 

Mondhatni filléres megoldás a kijelző
egységre pattintható műanyag fedőlap,
árához viszonyítva azonban hatékony vé-
delmet jelenthet. Egy kezdő tolvaj talán azt
hiheti, hogy az autóban nincs is magnó, de
a gyakorlottabb sem lehet biztos benne,
hogy mit takar a műanyag lap, nyilván te-
hát keresni fog egy másik áldozatot, ahol
biztosra mehet. Gondolatébresztőként ve-
tettük fel a biztonság témáját, de mélyeb-
ben belemerülni ezúttal nem volt alkalom.
A későbbiekben esetleg még részletesen
visszatérünk a lehetőségekre. Addig is: vi-
gyázz a taxidra! Persze ne úgy, hogy éjjel-
nappal dolgozol vele...
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A Citroën márka egyik fő célkitűzése, hogy meg-
alkossa a jövő autóját, valamint, hogy újabb és
újabb megoldásokat találjon a vezetési kénye-
lem, a biztonság és a belső kialakítás terén. En-
nek bizonyítékaként mutatja be a Citroën a leg-
korszerűbb technikai újításokat felvonultató
« C5 by Wire » tanulmányautóját.

A repülőgépektől átvett « by Wire » technika
lényege, hogy a kezelőszerveket (kormány,
pedálsor…) és a fődarabokat (kormánymű, fé-
kek) összekötő mechanikus elemeket elektroni-
kus összeköttetésekkel helyettesíti.

Az újfajta koncepció a « C5 by Wire » utaste-
rében ölt testet. Az újításnak köszönhetően a
kormányon kaptak helyet a kormányzási, a féke-
zési és a gyorsítási funkciók kezelőszervei, és el-
tűnt a pedálsor.

A « by Wire » technológia egy részét most egy
210 lóerős (152 kW) 3.0i V6 motorral szerelt, au-
tomata sebességváltós Citroën C5 szériamodell-
re alkalmazták.

A « by Wire » technológia, a mechanikus ele-
mek, mint pl. a pedálsor, a kormányoszlop…
megszüntetésének köszönhetően, nagyobb sza-
badságot biztosít a tervezőknek a belső tér kiala-
kításánál. A különböző funkciók kormányon
történő csoportosítása tökéletesebb ergonómiát
és egyszerűbb használatot biztosít, amely a mű-
veletek gyorsabb végrehajtását és a példás biz-
tonságot eredményezi.

Az alapvető vezetési funkciókat a vezető mű-
ködteti, aki két kezét szimmetrikusan a kor-
mánykeréken tartva, éri el a különböző kezelő-
szerveket.

A kormánykerék, amelynek alsó és felső körívét
megszüntették, lehetővé teszi a változó áttételű,
teljesen elektromos kormány tökéletes kihaszná-
lását. A közvetlen áttételű kormány alacsony se-
bességnél nagy vezetési pontosságot biztosít.

Jobb vagy bal hüvelykujjal könnyen elérhetők
a kormány két oldalán, a vezetővel szemben el-
helyezett gázkarok. Azért van szükség mindkét

oldalon egy-egy karra, hogy gyorsítás köz-
ben a vezető a bal oldalon található kap-
csolókkal be tudja kapcsolni a világítást,
ill. a jobb oldali kapcsolókkal működtetni
tudja az ablaktörlőt, a fényszórómosót,
vagy a dudát.

A gépkocsi sebességautomatával is ren-
delkezik, amely biztosítja a beállított se-
besség tartását és ezáltal növeli a vezetési
kényelmet, mivel nem kell folyamatosan
nyomva tartani az egyik gázkart. Fékezés-
nél vagy gyorsításnál a sebességautomata
magától kikapcsol.

A kormány két szélén található „érzéke-
lő“ segítségével lehet fékezni. A fékek nyo-
mógombját a vezető a bal, vagy a jobb mu-
tatóujjával tudja működtetni. A fékerő
adagolása intuitív módon történik.

Miután az összes kezelőszerv rendkívül
ergonomikus, kezelésük már rövid haszná-
lat után természetessé válik.

A teljesen elektronikus kormányrend-
szer:

- Lehetővé teszi a kormányszög / kerék-
elfordulási szög áttételének a vezető igé-
nyeihez és a gépkocsi sebességéhez auto-
matikusan igazodó változtatását. A közvet-

len áttételezésnek köszönhetően ez a funkció
nagymértékben megkönnyíti a parkolási manő-
vereket (ütközéstől ütközésig az általában meg-
szokott 3 fordulattal szemben 1/3 kormányfor-
dulat) és a vezető nagy sebességnél is, nagy pon-
tossággal uralja a gépkocsit.

- nagy választási szabadságot biztosít a jármű-
paraméterek meghatározásában és alkalmazásá-
ban a kormánynyomaték (pl. a kormánykerék
vezérlésének érzete), a kerékelfordulási szög (a
kerekek kis elfordulása …), ill. a menettulajdon-
ságok (a futóművek teljes ellenőrzése) figyelem-
bevételével.

A fékrendszer elektrohidraulikus működteté-
sű. Miután hiányzik a pedálsor, mindössze a kor-
mányon található elektromos nyomógomb kü-
lönbözteti meg a hagyományos szerkezettől. A
fékerő adagolása továbbra is fokozatos, teljesen
intuitív és természetes. A fékezéshez egyszerűen
csak növelni kell az egyik, vagy mindkét kor-
mánykaron az érzékelőre gyakorolt nyomást.

CITROËN «C5 BY WIRE»

TANULMÁNYAUTÓ
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Miután az Európai Bizottság
2005. június 3-án engedélyezte
a DaimlerChrysler Automotive
Hungária Kereskedelmi Kft.
megalapítását, az új vállalat
2005. július 1-jén megkezdte
működését. A német – amerikai
DaimlerChrysler AG-hoz tarto-
zó márkák importőri és értéke-
sítői feladatai az új vegyesvál-
lalat megalakulásával egy idő-
ben különváltak. A Daimler-
Chrysler Automotive Hungária
Kft. átvette a Mercedes-Benz,
smart, Chrysler és Jeep már-
kákhoz tartozó új autók és al-
katrészek importőri és nagyke-
reskedői feladatait. 

A DaimlerChrysler Automo-
tive Hungária Kft. 2005. július
1-jétől kezdve az MB-AUTO
Magyarország Kft. helyett a
Mercedes-Benz és smart típusú
járművek, ezen kívül pedig a
Chrysler és Jeep márkák hiva-
talos importőre. Az új veg-
yesvállalat 22 szerviz- és értéke-
sítési partnert szolgál ki Ma-
gyarországon, amelyek a fent
megnevezett márkák közül vár-
hatóan 4000 új autót értékesí-
tenek 2005-ben. A Daimler-
Chrysler AG célja, hogy új ma-
gyarországi vezérképviseletével
tovább erősítse kelet-európai
piacait, és optimalizálja az ügy-
feleknek kínált szolgáltatások
színvonalát.  

A Mercedes-Benz, smart,
Chrysler és Jeep típusú jármű-
vek értékesítését a Pappas Cso-

porthoz tartozó MB-
AUTO Magyarország Kft.
folytatja.

A DaimlerChrysler Auto-
motive Hungária Kereske-
delmi Kft. a Daimler-
Chrysler AG négy pilléren
nyugvó stratégiájának
eredményeként született
meg. A magyar autópiac új
szereplője a német – ameri-
kai autóipari óriás globális
jelenlétét, átfogó termék-
programját, erős márka-
portfolióját, valamint a
technológia és innováció
területén betöltött vezető
pozícióját tudhatja maga
mögött.

Az új vegyesvállalat a
Mercedes-Benz magyaror-
szági vezérképviseletének
vezetősége alatt kezdte meg
működését. A vállalat ve-
zérigazgatója (CEO) Hans
Georg Pechhacker, a Daim-
lerChrysler AG konszern
magyarországi megbízott kép-
viselője lett, aki korábban az
MB-AUTO Magyarország Kft.
igazgatója volt. A vállalat pénz-
ügyi igazgatói (CFO) feladatait
Martin Meuser látja el, aki ed-
dig a DaimlerChrysler Austra-
lia Pacific tervező és kontroll-
ing senior menedzsere volt. A
Mercedes-Benz és smart típusú
személyautók importőri és
nagykereskedői feladatait a jö-
vőben a Mercedes Car Group
látja el. A Mercedes Car Group

Hesz Tamás, az MB-AUTO Ma-
gyarország Kft. korábbi sze-
mélygépkocsi-értékesítési veze-
tőjének irányítása alatt végzi
majd tevékenységét.

A DaimlerChrysler AG egye-
dülálló vállalat az autóiparban:
kínálata a kisautótól a sportko-
csin keresztül egészen a luxus
limuzinig – a sokoldalúan be-
vethető kistranszportertől a
klasszikus nehéz teherautón át
a komfortos utazóbuszig ter-
jed. A DaimlerChrysler sze-

mélyautó márkái a Maybach, a
Mercedes-Benz, a Chrysler,
Jeep®, a Dodge és a smart. A
haszonjármű márkák sorát a
Mercedes-Benz, a Freightliner,
a Sterling, a Western Star, a
Setra és a Mitsubishi Fuso gaz-
dagítják. A DaimlerChrysler
Services pénzügyi és egyéb, jár-
művekre vonatkozó szolgálta-
tásokat kínál. A DaimlerChrys-
ler AG a 2004-es üzleti évben
142,1 milliárd forgalmat bo-
nyolított le. 

Megkezdte működését a DaimlerChrysler
Automotive Hungária Kereskedelmi Kft.

Hans Georg Pechhacker

Minek megjegyezni a dá-
tumot, amikor az min-
dennap változik?

* * *
Több férfi hagyná ott a

családját, ha tudná, ho-
gyan kell összecsomagol-
ni.

* * *
Nem vagyok hajlandó

szellemi párbajra egy
fegyvertelen emberrel!

* * *
Felejtsük el, hogy meg
sem történt!

* * *
Kétféle ember létezik: az
egyik mindig megmond-
ja, mit gondol, a másik-
nak vannak barátai!
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Szabályoz a Főváros!
Bizony, bizony! Már tíz éve is „égető“
problémák nehezítették a taxisok életét –
elsősorban Budapesten. A főváros Főpol-
gármesteri Hivatalának Közlekedési Ügy-
osztálya ezért előterjesztést készített a
Közgyűlés részére, az alábbiak megvitatá-
sát javasolva:

• A taxiállomások használatának rendje
• A taxigépkocsik számának meghatáro-

zása
• A tevékenység ellenőrzése
• A taxiviteldíj szabályozása
• Taxis panasziroda felállítása
• A sárga rendszám hatósági tulajdoná-

nak visszaállítása

Nem, nem! Nem mai témákat soroltunk!
A tíz évvel ezelőtti Taxisok Világából idéz-
tünk!

Taxis – rendőr együttműködés
A Magyar Taxis Szövetség együttműködé-
si szerződést kötött az Országos Rendőr-
főkapitánysággal, egymás munkájának
kölcsönös segítése céljából. A szerződés
többek között a következő szempontokat
emeli ki:
• Az együttműködés jelmondata: „Taxi-

sokkal a közbiztonságért“.
• A taxisok vállalják, hogy a közlekedési

szabályok fegyelmezett betartásával

példát mutatnak a közlekedés többi
résztvevőjének.

• A taxisok vállalják, hogy a közlekedés-
biztonságot és forgalomszervezést
érintő tapasztalataikról tájékoztatják a
rendőrséget.

• A taxisok vállalják, hogy a rendőrség
közbiztonsági és bűnüldözési feladata-
inak ellátásához a tőlük elvárható mó-
don segítséget nyújtanak.

• A rendőrség vállalja, hogy a taxisok
közlekedési ismereteinek szinten tartá-
sához szakelőadót biztosít.

• A rendőrség vállalja, hogy a taxisok ré-
szére önvédelmi képzést tart.

• A rendőrség fellép a taxiállomások jog-
ellenes kisajátítása ellen.

• A rendőrség törekszik arra, hogy közúti
ellenőrzés során a taxisokat a lehető
legkisebb mértékben akadályozza
munkájában.

Vannak olyan dolgok, amelyek néhány év
elteltével idejétmúlttá válnak. Ez a szer-
ződés nem olyan. Sajnálatos, hogy soha-
sem volt megtöltve tartalommal...

A taxizás szabályozása
A Közlekedési Felügyelet a taxizási enge-
délyek kiadásához a szakmai ismereti és
helyismereti vizsgát készíti elő. Ez utóbbit
a helyi hatóságtól kapják meg, itt csak a
tesztlapok kitöltése folyik. A Közlekedési

Felügyelet nyolc embert vett fel e feladat-
ra. Naponta két helyen vizsgáztatnak
négy alkalommal. 

A Közlekedési Felügyelet gépjármű-
felügyelőjének feladata, hogy megszer-
vezze és vezesse a „taxirazziákat“. Ő képe-
zi ki a rendőröket a taxik közúti ellenőr-
zésére. Egy év alatt 12 000 közúti ellenőr-
zést kell végezni, ez havi 1000 razzia! 

A helyi hatóság és a Közlekedési Fel-
ügyelet megosztja egymás között a sofőrök
engedélyezésének munkáját. Az önkor-
mányzat felel az erkölcsi vizsgáért, és dönt
az engedély megadásáról, míg a felügyelet
a szakmai ismereteket kéri számon, és
ténylegesen adja ki az engedélyeket.

A taxisofőrnek ismernie kell a közúti
személyszállításra vonatkozó törvényeket.
Szintén vizsgaanyag, hogy a vezető ismer-
je fel, milyen segítségre van utasának
szüksége, különösen ami a gyermekkel
utazókat, időseket és mozgássérülteket il-
leti. Az elsősegélynyújtási ismeretek nap-
rakész tudása elengedhetetlen.

Szintén a szakmai ismeretek közé tar-
tozik a térképolvasás, a távolságok, útvo-
nalak és eljutási idők helyes megbecslése.
A követelményeket maga a Közlekedési
Felügyelet dolgozta ki, a vizsgák letételét
a legszigorúbban veszik, a csalások és kor-
rupció elkerülése érdekében a tesztlapok
több verzióját is használják. „Ez igazi ke-
mény munka, de elhatároztuk, hogy meg-
újítjuk a taxis szakmát. Egyeseket el kell tá-
volítanunk erről a pályáról. Ez nagyon ne-
héz dolog, de szükséges“ – mondta Anders
Wedberg, a stockholmi Közlekedési Fel-
ügyelet főmunkatársa...

Erről írt a Taxisok Világa 1995 augusztusában

10 éve történt

A finn kormányfőt szállító
taxi összeütközött a norvég
miniszterelnök repülőgépé-
vel egy dániai repülőtéren,
de a balesetben senki sem
sérült meg.

A miniszterelnökök általában
nem a repülőtéri csarnokokban
szoktak csekkolni, hanem vagy a
kormányvárón keresztül jutnak
el a gépükhöz, vagy rögtön a fel-
szállásra várakozó repülőhöz vi-
szik őket. Azt pontosan nem
tudni, hogy Norvégiában ho-
gyan történik mindez, minden-
esetre az önmagában meglepő,
hogy taxin érkezzen a kormány-
fő a reptérre. Történetünkben
még is így történt. Matti
Vanhanen és Kjell Magne
Bondevik a skandináv kormány-
fők odensei csúcstalálkozójáról

indultak éppen haza, amikor a
szokatlan csattanásra lettek fi-
gyelmesek a biztonságiak. A Fal-
con típusú gép, amelyen Bonde-
vik finn kormányfő tartózko-
dott, felszálláshoz készült a kifu-
tópályán, amikor egy taxi,
amelyben Matti Vanhanen nor-
vég miniszterelnök érkezett, egy-
szerűen nekiment a repülőgép-
nek. A balesetben személyi sérü-
lés nem történt, de a repülőgép
nem folytathatta útját.

A gép pilótája az eset kivizsgá-
lásakor csak azt tudta mondani:
ilyen még soha nem fordult vele
elő. Repülőtéri illetékesek szerint
a taxisofőr – állítólag – nem vet-
te észre, hogy ott van a gép.

Bondevik miniszterelnök, aki
már a gépen ült, nem csinált
ügyet az egészből. Leszállt a sérült
gépről és megvárta a következő

járatot. Mint megjegyezte: az eset
valóban szokatlan, de egy taxiso-
főr is lehet fáradt, s még egy re-
pülőt is elnézhet, akár egy repté-
ren is.

A dán csúcstalálkozó szervezői
nem győzték menteni a menthe-
tőt, bár túl sokat nem lehetett
magyarázni a reptéri baleseten –
adta hírül az NTB norvég hírügy-
nökség.

Az mindenesetre elgondol-
kodtató, hogy egy miniszterel-
nök taxin érkezik a repülőtérre,
majd összeütközik a másik kor-
mányfő gépével, aki leszáll a re-
pülőről és ahelyett, hogy botrány
csapna, megvárja a soron követ-
kező járatot. Ezt is csak skandi-
náv nyugalommal lehet megten-
ni.

Cash

– Az alkohol lassan ölõ mé-
reg. Én meg pont ráérek...

* * *
Hogy van ez? Mindenki sze-
retne a mennybe jutni, de
senki sem akar meghalni!?

* * *
Mi nem haldoklunk! Mi így
élünk!

* * *
Mosolyogj! Ez a második
legjobb dolog, amit egy lány
a szájával tehet!

* * *
A stressz az, amikor üvöltve
ébredsz fel, aztán rájössz,
hogy nem is aludtál!

* * *
Ha a pénz nem boldogít ak-
kor adjátok ide!

* * *
A munka azoknak való, akik
nem tudnak horgászni. 

* * *
Régebben csak úgy futottak
utánam a nõk, de ma már
nem lopok retikült!

Skandináv nyugalom

Taxi kontra repülő
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Nyár közepén adták át hivatalosan is a Fő-
városi Közlekedési Felügyelet új vizsgabázi-
sát a XIX. kerületi Vas Gereben utca 2-4.
szám alatt. A pesti „Mozaik utcában” a
gépjárművekkel kapcsolatos valamennyi
közlekedéshatósági tevékenység ellátására
mód van. Emellett a helyszín gépjárműve-
zetők vizsgáztatásával összefüggő feladatok
elvégzésére is alkalmas.

Az országban, a megyei szervezetben
működő közlekedési felügyeleteket, mint
elsőfokú hatóságokat, és az őket irányító és
felügyelő Közlekedési Főfelügyeletet, mint
másodfokú hatóságot, együttesen Egységes
Közlekedési Hatóságnak szokták nevezni.
Meg kell említeni, hogy a 19 megyei, to-
vábbá a fővárosi közlekedési felügyeletek-
hez nem köthető ügyeket (pl. autópályák)
a Központi Közlekedési Felügyelet intézi,
szintén elsőfokú hatóságként. Ezt a közle-
kedési hatóságot, mint szervezetet és an-
nak jogelődjét is, már 138 éve azért hozták
létre, hogy felügyelje, milyen műszaki álla-
potú járművek kerülnek a közlekedés pá-
lyáira, illetve milyenek ezek a pályák, vagyis
a közutak, vasutak, vízi utak, végül pedig
felügyelje azt, hogy a járműveket irányító
emberek megtanuljanak ezeken a pályákon
közlekedni.

A területi felügyeletek első fokú hatóság-
ként járnak el a közutakkal, a közúti jár-
műközlekedéssel, a hajózással és a vasutak-
kal kapcsolatos, jogszabályokban meghatá-
rozott ügyekben. Állami kontrollt gyako-
rolnak tehát és állami feladatként végzik
két alaptevékenységüket is a felsoroltakon
belül.

A másik nagy terület a járművezetők
vizsgáztatása és persze magának a képzés-
nek a szakfelügyelete.

A Kispesten felavatásra került bázist a
Fővárosi Közlekedési Felügyelet (FKF) mű-
ködteti. Ennek a felügyeletnek speciális a
szerepe, hiszen a fővárosban él a lakosság
egyhatoda, és a forgalom sűrűsége, inten-
zitása is meghaladja az átlagos értéket.

A műszaki vizsgáztatást, mint alaptevé-
kenységet a területi felügyeletek legalább
fele részben a saját bázisaikon végzik. A Fő-
városi Közlekedési Felügyeletnek ilyen
egyedülálló bázisa volt eddig a „Mozaik ut-
ca”. Idézőjelbe téve, mert az autós társada-
lom ezt a helyet, mint fogalmat kezeli,
ugyanakkor a főváros a bázist már kinőtte
és a felújítások ellenére szűknek bizonyult.

A Fővárosi Közlekedési Felügyeletnek ez
az eddig egyetlen, saját vizsgálóállomása,
30 éve épült. A járművizsgálati tevékenység
ilyen mennyiségben és a megnövekedett
vizsgálati technológiai idő mellett már
nem volt kulturált körülmények között ke-
zelhető. Nincs elegendő parkolóhely a vizs-
gálatra érkező, illetve az onnan távozó, de
további ügyintézést igénylő járművek szá-
mára. A vizsgálóállomány közúti kiszolgá-
lása csúcsidőben a budai rakparti forgal-

mat is akadályozta, hosszabb távon forga-
lomszabályozási intézkedéssel már nem,
csak a csomópont korszerűsítésével javult
részben.

A Fővárosi Közlekedési Felügyelet Buda-
pest, XIX. Vas Gereben utca 2-4. szám alatt
létesült új műszaki vizsgálóállomása és jár-
művezetői vizsgabázisa létrehozásának
fontos célja volt, hogy Dél-Pest térségében
a gépjármű műszaki, illetve a gépjárműve-
zetők vizsgáztatásával kapcsolatos hatósági

feladatok jobb területi eloszlásban legye-
nek végezhetők. A kulturált várók, a megfe-
lelő színvonalú szociális helyiségek kialakí-
tásával – figyelembe véve a mozgáskorláto-
zott ügyfeleket is – várhatóan magas szín-
vonalú kiszolgálás valósul meg. A hatósági
feladatellátás színvonalának javulása mel-
lett erősödik majd a hatóság szolgáltató
jellege és az Egységes Közlekedési Hatósá-
gon belül a Fővárosi Közlekedési Felügyelet
pozitív megítélése.

Számokkal illusztrálva nézzük, miért volt
különösen fontos az új létesítmény mun-
kába állítása:

A gépjármű-vizsgáztatás terén 2003. év-
ben 1 477 000 műszaki vizsga volt az or-
szágban, ebből a Fővárosi Közlekedési Fel-
ügyelet 241 000 darabot végzett, amely
mintegy 16,3% részesedést jelentett. A
múlt évben, 2004-ben, 1 680 000 műszaki
vizsgát végeztek az országban, ebből a Fő-
városi Közlekedési Felügyelet 280 000 vizs-
gát tudhat magáénak, ez pedig mintegy
16,7%-os részesedés az országos adatokhoz
viszonyítva.

A gépjárművek műszaki vizsgáztatása a
felügyelet saját és bérelt telephelyein, to-
vábbá kijelölt, feljogosított vizsgálóállomá-

sokon történik. Annak ellenére, hogy
2003-ban a műszaki vizsgák száma orszá-
gosan összesen mintegy 9 százalékkal csök-
kent (oka, hogy a 2000-ben forgalomba
helyezett új járműveknek csak 2004-ben
kell először időszakos műszaki vizsgán
megjelenni), prognosztizálható volt a nö-
vekedés az időszakos műszaki vizsgák szá-
mában.

A fővárosi igényekhez viszonyítva már
szűkös volt az FKF „saját” vizsgáztatási kapa-

citása, különösen az autóbuszok és a nehéz
tehergépjárművek, járműszerelvények vizs-
gáztatása terén. Korábban mindössze egy
saját és egy bérelt telephelyen, egy-egy te-
hergépjármű-vizsgáló soron tudták ezt a fel-
adatot ellátni.A vizsgálati technológia mély-
ségében, részletességében is megváltozott
(AETR-hez kapcsolódó menetíró készülék
vizsgálata, ABS, légfékvizsgálat stb.), tehát
megnövekedett a vizsgálati eljárási idő is.

Az új bázis már a jelenlegi technológi-
ákhoz igazítva épült meg. A Vas Gereben
utcai vizsgálóállomás két vizsgasorral ren-
delkezik, és alkalmas minden járműfajta,
így a motorkerékpártól a leghosszabb pót-
kocsis teher-járműszerelvény vizsgáztatá-
sára is. A vizsgacsarnok műszaki, technikai
felszereltsége korszerű, magas műszaki
színvonalat képvisel (fékpadok, egységes
fékvizsgálati szoftverrel, lengéscsillapító
vizsgálópadok, gázelemzők, széles körű
számítógépesítettség, kipufogógáz-elszívó
berendezés, térfigyelő kamerarendszer
stb.). A tervek szerint napi 90 jármű vizs-
gáztatása lehetséges a két vizsgasoron.

Gépjárművezetők elméleti és gyakorlati
vizsgáztatása szintén lehetővé válik az új
bázison. A gépjárművezető-vizsgáztatás so-

ÚJ VIZSGABÁZIS A XIX. KERÜLETBEN

Az új vizsgaközpont Kispesten erőteljesen csökkenti majd a Mozaik utca ter-
helését
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rán 2003-ban a Fővárosi Közlekedési Fel-
ügyelet 115 ezer elméleti és gyakorlati vizs-
gaeseményt bonyolított, a kiadott vizsga-
igazolások száma 19 000 db volt. A vizsgák
száma emelkedett, 2004-ben az elméleti és
gyakorlati vizsgaesemények száma 119 000,
a kiadott vizsgaigazolások száma 22 000,
db, tehát jelentős arányban részesedett a
felügyelet az országos teljesítményből. Az
új vizsgabázis gyakorlati járművezetői vizs-
ga kiinduló helyként is működik. Közvetlen
közelében fekszik az egyik bérelt gyakorlati
vizsgapálya. A megfelelő, korszerű körül-
mények megteremtése, a járművezetői
gyakorlati vizsgák asztal mellől történő in-
dítása és értékelése, a biztonságos induló
állások kialakítása a vizsgajárművek szá-
mára az ügyfelek megelégedettségének (és
a munkatársak munkakörülményeinek) ja-
vulásán túl a gyakorlati vizsgák eredmé-
nyességét is jó irányba befolyásolhatja. (Pl.:
a forgalmi vizsgák eredményességét befo-
lyásolja a vizsgára való várakozás ideje is.)

További fontos szempont, hogy beveze-
tésre került a járművezetői elméleti vizs-
gáztatás új, számítógépes rendszere (az ún.
SZEV). A járművezetői elméleti számítógé-
pes vizsgák lebonyolítására a már meglévő
XI. kerületi, Petzvál József utcai vizsgater-
men kívül itt is kialakítottak egy 20 fő vizs-
gáztatására alkalmas vizsgatermet. Ezzel
területileg megoszlik és egyben növekszik a
vizsgáztatási kapacitás, valamint a rendel-
kezésre állás biztonságossága is e hatósági
szolgáltatás területén.

A vizsgasor mindent tud, ami egy személygépkocsi, teherautó vagy autóbusz
vizsgáztatásához szükséges

Győz a butaság!
(Még mindig nem tanultunk meg számolni!)

Majd minden taxitársaság vezetése szeretné a drosztelső, vagy más el-
nevezéssel sorelső rendszert kibővíteni. De nem és nem lehet, mert a
taxisok túlnyomó többsége tiltakozik ellene! Egyszerűen nem számo-
lunk! Ott állunk a megszokott helyünkön, elmegyünk a felvett címre,
majd a kedves utast elszállítjuk a kívánt helyre. Ezek után mint az őrült
rohanunk vissza a „ tutiba”!

Nem számolunk! Ilyenkor legjobb esetben is 50%-os a hasznos kilo-
méter aránya. Márpedig 70% alatt veszteséges a taxizás! Hogy miért va-
gyunk talpon? (Már aki talpon maradt! Mert nagyon sokan kiestek eb-
ben az eszement versenyfutásban!) Azért vagyunk talpon, mert variá-
lunk itt is, ott is… Nem kell ragozni, tudjuk, miről van szó! 

De hát miért jó ez nekünk? Miért nem hallgatunk a taxitársaságok
vezetőire? Mindenkinek könnyebb lenne a dolga! Most ha valami
„okosság” van egy címnél, azt nem lehet eladni, mert ezren nyomnak
rá! Ha pedig nemszeretem fuvar van, azt meg nem tudják eladni a tele-
fonosok… Nem volna egyszerűbb, ha szépen sorban állnánk? Egyszer a

finomabb falat jutna, egyszer a kevésbé finom. De a fuvar végén nem
kellene ezer kilométert visszaszáguldozni a kiindulóhelyre!

Nem kellene figyelni a stopperórát, százzal venni a kanyarokat, vér-
vörös fejjel, csikorgó kerekekkel landolni az utas elé! Nem lenne szük-
ség időmérőkre, a reklamálások, ellenőrök, etikások foglalkozhatnának
a taxizás egyéb területeivel.

Vajon összeszámolta-e valaki, hogy hány autó tört össze a címre va-
ló száguldás közben? A súlyos betegségek előfordulása a taxisszakmá-
ban mennyire „köszönhető“ a kiállás közbeni idegeskedésnek? Sajnos a
taxis ezzel nem törődik! Csak csökönyösen bámul maga elé! Nem szá-
mol, és nem gondolkodik! Pedig jó lenne!

Ferenczy P. Károly

A szõke nõ a beszélõ után bemegy a börtönparancs-
nokhoz és kéri, mivel a férje nagyon megviselt, adjanak
neki könnyebb munkát.
– Nézze hölgyem!!! Én nem tudom, hogy a férjének mi-
lyenek a fizikai képességei, de a zacskóragasztásnál
könnyebb munkát nem tudok adni.
– Micsoda? Nekem azt mondta, hogy alagutat ás…
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A 28 esztendős ázsiai munkanélküli
késsel a zsebében ült be a 61 esztendős
férfi taxijába, hogy kirabolja, ám út-
közben annyira rokonszenvesnek ta-
lálta fuvarozóját, hogy elállt eredeti
szándékától, sőt még el is mesélte a
sofőrnek, mit akart tenni vele. A ta-
xis végül meggyőzte támadóját: adja
fel magát, így a rablójárat a rendőr-
ségen „landolt”.

Ilyen is csak a mesében és Japánban fordul-
hat elő. A világváros kellős közepén egy 28
éves munkanélküli férfi gondol egyet, a
konyhában magához veszi az egyik közepes
kést, elindul szerencsét próbálni és pénzt

szerezni. Lemegy Tokió egyik igencsak for-
galmas utcájára, majd az első taxiba beül,
amelyiket egy védtelennek tűnő, idősebb
ember vezet. Bemond egy távolabbi címet,
majd a sofőr látva utasa gondterheltségét,
beszélgetni kezd vele. Szó szót követ, egyre
inkább oldódik a feszültség a fiatalember-
ben, mígnem egyre felszabadultabbá válik.
Mesél családjáról, egykori munkahelyéről,
barátairól, végül a bizalmába fogadott 61
éves sofőrnek elárulja eredeti szándékát: ki
akarta rabolni a személyszállítót. A taxis el-
hűlve hallgatja utasát, majd amikor az elő-
veszi a konyhából hozott kést és megmu-
tatja, mivel akarta megtámadni, szaporáb-
ban kezdett verni az ő szíve is.

A történetből kiderült: csupán azért
nem támadta meg a sofőrt a rabló, mert
rokonszenvesnek találta és megsajnálta. S
mivel problémája iránt valós érdeklődést
tanúsított, ezzel elnyerte bizalmát, ennek
köszönheti életét. A párbeszéd végén a ta-
xisnak sikerült meggyőznie utasát, hogy
azzal jár a legjobban, ha befárad a rendőr-
ségre és elmondja, mit is kívánt tenni. A
rabló – belátva ennek ésszerűségét –, meg-
kérte a fuvarozót, vigye el a rendőrségre,
ahol feladta magát. A feljelentés felvétele
után a taxis kíváncsiságból megkérdezte,
mire számíthat utasa. A rendőr szűkszavú-
an csak annyit válaszolt: akár két évet is
kaphat a fiatalember. Cash

Rablás helyett feladta magát a rendőrségen

Lefegyverző rokonszenv

Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal…
A fővárosban nagyon sok helyen kétértelmű, félrevezető a közlekedési szituáció. Például a
parkolásnál. Mondjuk a jelzőtábla megengedi a parkolást, az útburkolati jel meg tilt-
ja…Vagy fordítva.

A nagy kérdés hogy ilyenkor miért mindig az autós bűnhődik, ha valaki szabálysértést
akar megállapítani? Miért nem lehet jószándékot feltételezni az autóstól?

Például az V. kerületi Kálmán Imre utcában kibővítették azt a területet, ahol autókkal
lehet várakozni, így több bevételhez jut a Parkolási Társaság. Hogy miért nem az önkor-
mányzat, az egy külön történet…

Kibővítik a parkolási részt, ezt jól láthatóan jelzik is útburkolati jelekkel. Igenám, de
kint felejtik a Megállni tilos táblát. Jön az autós, fizeti a parkolási díjat, jól jár a parkolá-
si társaság. Aztán jön a Közterületes, ő meg a fényképen jól látható módon lebilincseli az
autót. Ő is jól jár.

És az autós? Vele ki törődik, őt ki védi meg? Miért nem lehet jóhiszeműséget feltéte-
lezni az autóstól? Juhász Péter

Háttal látszik a Megállni tilos tábla. A felfestés szerint viszont a tócsáig
tart a parkolóhely, amiért pedig pénzt szednek

Feminista dumák
Hogyan vegyél rá egy férfit, hogy csinál-
jon meg valamit? Mondd azt neki, hogy
már túl öreg hozzá. 

* * *
Ne felejtsd, hogy egy férfi számára nem
akkor vagy humoros, ha vicceket mesélsz
neki, hanem ha nevetsz az õ viccein. 

* * *
Nem a nõk csinálnak a férfiakból bolon-
dot. Õk, mint sok másban, ebben is önel-
látók. 

* * *
Miért lehet a férfiakat sokkal könnyeb-
ben pszichoanalizálni? Mert nem szüksé-
ges õket a gyerekkorukba visszavinni.
Még ott vannak. 

* * *
Miben különböznek a nõk a férfiaktól? A
nõk egy férfit akarnak, aki minden szük-
ségletüket kielégíti. A férfiak minden
nõt akarnak, hogy azt az egyetlen szük-
ségletüket kielégítse. 

* * *
Sose bízz egy férfiban, aki azt mondja,
hogy õ az úr a háznál. Az ilyen valószí-
nûleg másban is hazudik. 

* * *
Ha lehet, válassz egy fiatal férfit. Az idõ-
sebb csak löttyedtebb, nem érettebb... 

* * *
Minden férfi egyforma. Az arcuk is csak
azért más, hogy meg tudd õket külön-
böztetni. 

* * *
A legtöbb férfirõl – akibõl gondolod,
hogy jó férj lenne – kiderül, hogy már az. 

* * *
Miben hasonlít az átlag férfi Mel
Gibsonra? Mindenben. Kivéve hûségben,
tehetségben, pénzben és kinézetben. 
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Suhan az autó, tetején élesen világít a sza-
badjelző, hogy már messziről lehessen lát-
ni, itt egy taxi, egy fuvarra vadászó taxi kö-
zeledik. Folyamatosan nyomod a gázt, köz-
ben halkan hallgatod a rádiót. 

Egy régi sláger szól, egy nagyon régi. 
Mikor is hallottam ezt először? Talán

hatéves lehettem. Mindig szólt otthon a
rádió, hiszen más sem volt. Nem volt 100
csatorna a tv-ben, nem volt videó, csak
rádió. Emlékszel, hétfőként a család este
öszszegyűlt és hallgatta a kabarét…
kabarét, mert az csuda jó dolog. Rég volt.
Más volt. 

Megállsz a lámpánál és figyeled a gyalo-
gosokat. Mennek, monoton menetelésben
haladnak a céljuk felé. Cél? Mi az én cé-
lom? 

Hirtelen arra a gyerekre gondolsz, aki
hatévesen tele volt célokkal. Nem volt ak-
koriban lehetetlen. Minden természetesen
egyszerű volt. Látod őt futni a réten, amint
egy lepkét kerget. Látod közben a szemét, a
szemét, amiben a kétség legapróbb jele
sincs. Látod rajta, el fogja kapni, hiszen
hisz magában. Megbotlik, elesik, de már
talpon is van, és ugyanazzal a hittel rohan
tovább. A pillangó játszik vele, mind a ket-
ten élvezik ezt. Cikáznak a levegőben. Útját
most egy patak állja el. Mit patak, ez egy
folyó, egy tenger. Nézi, érdeklődve nézi.
Nagy akadály ez egy hatéves kisfiúnak.
Most meg is hátrál, lépked hátrafelé. 

De nem! Csak lendületet vesz, és már
ugrik is. Repül, lába alatt a dühöngő ten-
ger. De csak repül és repül, barátja a szél, a

gravitáció, barátja a hite. Sikerül neki, de
ezen nem is csodálkozik, hiszen ő ezt tud-
ta! Tudta, hogy neki ez sikerülni fog, és
már rohan is, rohan a pillangó után, és
cseppet sem érdekli, hogy az már magasan,
nagyon magasan száll. Hiszen érzi, tudja,
hogy ő erre képes. 

Éles balkanyar jön eléd az úton, vissza-
zökkensz a valóságba. Mennyi beton, sehol
egy fa, egy bokor. Pedig nincs is annál
szebb. Egy igazi erdő. Nagy, kerek erdő. Te-
le állatokkal, nagy kirándulással, figyelve a
madarakat. 

Már megint a múltban vagy, már
megint azt a kissrácot látod. Rövidnadrág-
ja szakadt, szandálja megviselt. Rugdossa a
faleveleket az erdőben, közben egy fadarab-
bal vértezi fel magát, hiszen itt lehet, majd
meg kell magát védeni. Kezében a bottal
bátran lépked a sűrűben, készen arra, hogy
magát és társait megvédje. 

Megint a jelenben vagy, magad mellé
pillantasz, a viperára, de nem tölt el biz-
tonsággal. Nem hiszel magadban. Csupasz
vagy és támadható. Egyedül vagy. Bemész
egy alagútba, nincs világítás, csak a kocsid
szakítja szét a sötétséget. Mint elemlámpa
a sötét szobában. A sötét, ami annyi féle-
lemmel töltött el gyerekként. Most ő a ba-
rátod, aki eltakarja az évek nyomait a sze-
medben. 

A jótékony sötétség. 
Pedig mennyire féltél tőle régen. Főleg

amikor vihar volt, dörgött és villámlott.
Hogy szerettél volna akkor odabújni valaki-
hez, aki megvéd, akiben megbízol. Egy fel-

nőtthöz. Mert a felnőttek bátrak, nekik
nincs lehetetlen, ők soha sem félnek. 

Nem úgy, mint te, aki a magas fára vagy
kénytelen menekülni, az acsarkodó szom-
széd kutyája elől. 

Közben eszedbe jut, hogy holnapra meg-
ígérted a feleségednek az ablakpucolást.
Létrázni kell, az erkélyen, alattad több mé-
ter mélység, igaz, nem annyira sok, mint
anno a fán tátongott alattad. Megborzon-
gasz, kibúvókat keresel. Meghátrálsz, de
nem lendületet veszel, hiszen nem bízol
magadban, nem bízol az emberekben, nem
bízol senkiben. Nem bízol a postásban, aki
régen cukrot adott, igazi savanyúcukrot és
mindig megnyomhattad a biciklijén azt a
furcsa dudát. Nem bízol a közértesben,
akinek régen olyan érdekes illata volt, ahol
mindig annyi csuda jó dolgot lehetett kap-
ni. Nem bízol, az orvosban, akinél gyerek-
ként okosabb embert elképzelni sem tud-
tál. Nem bízol ebben a középkorú, össze-
ráncolt homlokú emberben, aki visszate-
kint rád a tükörből. Csepeg az eső, csúszik
az út. A gyalogosok rohangálnak. Eleged
van, elindulsz haza, a barátodhoz, ahhoz,
aki mosolyt tud csalni lefelé görbülő szád-
ra. Az álomhoz. 

Ahol te megint az a kis hatéves srác vagy,
de most nem lepkéket kergetsz, hanem ge-
párdokkal futsz versenyt és győzöl, győzöl,
hiszen bízol magadban. 

Leparkolsz, körbenézel, már szakad az
eső. Összeszeded a brifkód, telefonod, kul-
csod, nyitod az ajtót, körbenézed az autót. 

Gépies mozdulatok. Ekkor egy hatalmas
villámlás, amit egy igazi, ablakokat rengető
dörrenés követ. 

Megremegsz, majd sietve berohansz a
házba. Várod a liftet, nyitod az ajtót. Meg-
mosakszol, átöltözöl, miközben hallgatod
a vihar tombolását. Lefekszel, várod az ál-
mot, a jótékony álmot. Villámlik, dörög.
Ekkor nyílik a szobaajtó, fiad jön, nem szól
semmit, csak a szemével téged keres az ágy-
ban. Amikor észreveszi, hogy igenis itt
vagy, itthon vagy, akkor megkönnyebbülést
látsz rajta. 

Bebújik melléd, átöleli a karod, kicsit he-
lyezkedik. 

Villámlik, dörren. Kicsi teste megremeg,
de közelebb húzod magadhoz. Már nem
fél, szépen egyenletesen veszi a levegőt, ar-
ca kisimul, pici mosoly jelenik meg rajta.
Már nem fél, mert egy felnőtt vigyázza ál-
mát, egy felnőtt, aki nem ismer lehetetlent,
és semmitől sem fél…

tomajer barátomnak Csogu

Menet közben

GGGGoooonnnnddddoooollllaaaattttooookkkk    mmmmúúúúllll tttt rrrróóóóllll ,,,,     jjjjeeeelllleeeennnnrrrrőőőőllll

Lehet, hogy a pénz beszél, de a
hallásával biztos baj van, mert
sosem jön, amikor hívom !
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Hosszú ideje gondolkodom, hogy én is le-
írom egyszer a véleményem a fix tarifáról,
de erről eddig minden alkalommal letet-
tem. Minek? Itt már annyi „okosat” olvas-
tam, hogy elegem is lett belőle. Ám július-
ban megjelent egy írás, melyben a City új
elnöke nyilatkozik. Ez meggyőzött arról,
talán mégis érdemes. Végre egy vezető, aki
nem a kétperces őrült rohanást pártolja,
hanem az ennél sokkal ésszerűbb címre ér-
kezésen töri a fejét. Talán azért, mert ő
még emlékszik arra, hogy ez az idegőrlő és
felesleges rohangászás csak az utóbbi más-
fél évtized terméke. Volt olyan időszak
ugyanis, amikor a CB-rádiók működéséből
adódóan az kapta a címet, akinek antenná-
ja jobban „látta” a központ adóját, a rádi-
ója nagyobb teljesítményű volt, és nem az,
aki egyébként „ott állt a ház előtt”. Ez így
nagyon igazságtalan volt és változtatni kel-
lett rajta. De erre a régebben taxizók még
jól emlékeznek. Ezért vezették be a társasá-
gok az időszűkítést előbb akkor, ha össze-
nyomtak a feldobott megrendelésekre,
majd egy idő után ebből lett a „kétperces”
kiállási idő. Vagyis a leggyorsabb, legköze-
lebb lévő autónak kellett a megrendelésre
menni, de nem azért, mert a telefonáló így
kívánta, hanem azért, hogy annak jusson a
fuvar, aki a legközelebb áll az utashoz.
Mert így volt igazságos. Ezen a megoldá-
son azonban az idő túlhaladt. Ma már a
kérdés úgy merül fel, hogy miért is kell ne-
künk a véres verítékkel összehozott autó-
inkkal keresztülröpülni fekvőrendőrökön,
gödrökön, tilos jelzésen, hogy utána 10
percig várjunk többnyire a tilosban, ingyen
a megrendelőre? 

És itt jön a hangos kisebbség által szor-
galmazott fix ár a képbe. Az különösen ér-
dekes lenne, ha azt is megnéznénk, hogy
kik is ebben a hangadók? De ebbe nem
megyek bele. Ez Rusznák úr dolga. Ha neki
ilyen tanácsadók kellenek, ahogy ezt a júli-
usi számban a Sipeki Józsi leírta, lelke raj-
ta. De ne hivatkozzanak a „taxisszakmára”,

mert annak több tagja is van, nem csak ők.
Még akkor is, ha a többség nem jár tüntet-
ni, csak dolgozik. Néhány száz tüntető, öt-
ezernél is több távolmaradó. Azért ez ön-
magáért beszél. Nem? Viszont mi, „a töb-
biek”, is szeretnénk a költségeink emelke-
dését áthárítani az utasainkra, de nem esz-
telenül, „hübelebalázs” módon. Szerintem
a fix ár csak tönkreteszi ezt a szakmát, de
ne legyen igazam.

Inkább térjünk vissza a kétperces címek-
re, meg a sorelső rendszerű címkiadásra,
ami szerintem eredményesebben növelhet-
né meg a bevételeinket, mint a fix. Kicsit
részletesebben is nézhetjük, mert számolni
mindenki tud, nemcsak a főnökök. Legel-
sősorban: kevesebb idegeskedés=hosszabb
élet. Márpedig 60 fölött ez már lényeges
szempont. Ráadásul, ha az ember számolni
is kezd, kijön, hogy például egy 5 kilométe-
res fuvaron átlagosan 1400 Ft. „marad”.
(300 alapdíj,+ 5 x 180 = 900,+ 5 perc x 40
= 200.) Vagyis 1400 : 5 = 280, tehát a példa
szerint kilométerenként 280 Ft. az összes
bevételünk. De csak akkor, ha nem me-
gyünk vissza a kiindulópontra. A kályhá-
hoz. Mert ha igen, akkor már, újabb 5 ki-
lométerrel számolva, 10 kilométerre jut a
példában szereplő 1400 Ft-os fuvardíj. Va-
gyis kilométerenként már csak 140 Ft. az
összes bevételünk. Sőt, pont ebben a lap-
ban olvastam, hogy ide érdemes még szá-
molni azokat a távolságokat is, melyet na-
ponta legalább egyszer megteszünk a la-
kástól a „bázisig”. Meg még egyszer, vala-
honnan haza. Na, ez a nagy baj. Mert így
az egy kilométerre jutó összes bevételünk
valóban a béka hátsója alatt van. Ezen va-
lóban segítene a fix ár, mert az egy kilomé-
terre jutó összegből tényleg futná a vissza-
útra is, de szerintem nem lenne annyi fu-
varunk. Így inkább a kevesebb üres kilomé-
terrel érdemes foglalkozni. Ehhez pedig itt
van a kihasználatlan droszthálózat, amiért
pénzt is kérnek. Vegyük igénybe! Ahogy ar-
ról a City elnöke is beszél. Alakítsunk ki

sorelső rendszert ezeken a helyeken, és a
környékbeli címeket innen adja ki a „diszi”.
Ahová visznek, ott a környékben kereshet-
nénk egy szimpatikus sort, ahová beállva
nem kellene a térerőt figyelni, nem kellene
a rádióra sem költeni, és miután a címki-
adást is csak az első helyen állónak kellene
sasolni, így lenne idő egy kis átmozgatásra
a kocsi mellett. Egy kis lazítás két fuvar kö-
zött jól jönne. Így az infarktusok, a gyomor-
betegségek száma is csökkenhetne, meg az
időmérők feladata is megszűnhetne. Tu-
dom, hogy ezt már nálunk kérdezték kérdő-
íven, és sajnos mindig kisebbségben ma-
radtunk véleményünkkel együtt. Ugyanak-
kor sok nagypályás törte már össze szép au-
tóját felesleges száguldozás közben. Lehet,
hogy ezért változott véleményük erről a
kérdésről? Meg kellene kísérelni egy jó
sorelső rendszert összehozni, ami minden-
kinek tetszene. Aztán elő a térképpel, és le-
het újra tanulni a várost. Biztos, hogy 10
perc alatt bármit meg lehet találni, ha jó a
kialakított drosztrendszer. Én szurkolok a
Citynek, hogy sikerüljön nekik, mert akkor
előbb-utóbb nálunk is belátják a vezetők és
a nagyhangú ellenzők, hogy ez a jövő. A jó
példa ragadós lehet.

Azért a transzfer árakat ennek ellenére
helyre kellene tenni, mert ez a sorelső
rendszerrel sem oldódik meg. Gondolom,
azt minden cégnél meg lehet oldani, hogy
bekapcsolt órával, nappal, a csúcsforga-
lomban kipróbálják, mit is ajánlottak ki a
mi nevünkben az utasoknak. Szerintem ez
még a vezetőknek is okoz majd meglepe-
tést. Különben marad a „lázadásközeli” ál-
lapot, és az utasok is előbb-utóbb taxi nél-
kül maradnak. 

Tisztelettel:
B. Zoltán

UI:
Kérem, hogy ha a véleményem beleteszitek az
újságba, a teljes nevemet és telefonszámomat
ne hozzátok nyilvánosságra, nem akarok vi-
tatkozni senkivel. 

NEM A FIX TARIFA A MEGOLDÁS!

– Hogy hívják legújabb ököl-
vívó bajnokunkat?
– Nagy Tojástörõ János.

* * *
– Hogy hívják a külföldi bir-
kapásztort?
– Német juhász.

* * *
– Hogy hívják a kommunista
légitársaságot?
– ProletAIR.

* * *
– Hogy hívják az esõben el-
ázott harci hímbirkát?
– Csatakos.

– Hogy hívják a kommandós
sünt?
– Eksün.

* * *
– Hogy hívják a csíkos tehe-
net?
– Tigriska.

* * *
– Hogy hívják a XXI. századi
hajótöröttet?
– Robinson Cursor.

* * *
– Hogy hívják a japán aggle-
gényt?
– Maradokamagamura.

– Hogy hívják a görög szaká-
csot?
– Szarakoszt.

* * *
– Hogy hívják a büdös lehel-
letû lovagot?
– Hagymás Rostélyos.

* * *
– Hogy hívják a japán evõ-
bajnokot?
– Dágádá Hásíjá.

* * *
– Hogy hívják a roma bör-
tönt?
– Aromazáró!

– Hogy hívják a szikkadt falu-
belit?
– Szárazföldi.

* * *
– Hogy hívják a hortobágyi
rendõr kutyáját?
– Pulice.

* * *
– Hogy hívják a francia autó-
versenyzõt?
– De Phect!

* * *
– Hogy hívják a sovány ku-
tyát?
– AnoRex.
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Na ugye, megmondtam. Van magyarázkodás meg mutogatás. Mindenki a
másikat hibáztatja. Enyhén szólva. Sipeki úr cikkéből is ez derült ki. Két-há-
rom bekezdésig el kellett jutnom, mire rájöttem, hogy is működik a törté-
net. Jó és érdekes a stílusa. Meg rengeteg igazságot lehet találni benne
mindkét részről. Csak sajnos az igazság is egy meglehetősen komplex és ne-
hezen értelmezhető fogalom. Kiváltképp, ha mindenki csak a saját oldalá-
ról közelíti meg. Nem is derül ki soha. Persze azért valakinek mindig igaza
van. Csak mit érünk vele? Ezt. Mármint ami itt lezajlott a fix tarifával kap-
csolatban. Felmerült bennem a kérdés, érdemes-e szót vesztegetni még erre
a témára?  Szerintem nem. Le van az már zárva mindenki részéről. Hogy
úgy mondjam, be van fejezve. Mivelhogy el sem lett kezdve. Azért szép kis
változtatásokon ment át egy-két ember véleménye, így utólag visszatekint-
ve. Külön tanulmányt érdemelne már csak ez is. De minek? Attól jobb lesz,
vagy változik valami? Nem hinném.  Itt a jó kis nyár, a nyaralás, a tombo-
ló idegenforgalom. Tömegesen jönnek a turisták is. Mit látnak? Sok szépet,
jót. Már akinek szerencséje van. Vagy jók az információi. Esetleg nem elő-
ször van itt és már ismeri a dörgést. Úgy általában. Hova nem szabad beté-
vedni. Vagy milyen taxiba kell ülni. Elképesztően „jól“ tájékozottak egyesek.
Kívülről vagy kis jegyzetekből tudják a reptéri transzfer árakat. És még ab-
ból is próbálnak alkudni. Mert már annak is híre van, hogy itt alkudni le-
het. A buszokra jegy nélkül is fel lehet szállni. Hamar megtanulják az ilyes-
mit. Híre megy. Először még csak a bátrabbja próbálkozik, aztán a többiek
is.  Erre mondhatjuk, hogy jó hírünk van a nagyvilágban. Hamar kiismer-
tek minket.  Nincs már az a nagy kíváncsiság, mint volt a rendszerváltás
hajnalán. Úgy délig eltartott az érdeklődés. Utána meg jön a legyintés. Nem
igaz? A szakemberek meg sopánkodnak, hogy nem jön a várt eredmény. A
másik része meg hazudozik a saját kárára. Arra értem ezt, amikor azt olva-
som, hogy az idegenforgalomból származó bevételek túlszárnyalták az előző
évi adatokat. Lehetséges. Csak hol? Prágában? A taxisok is ilyenek. El-elné-
zem sokszor, hogy órákon keresztül őrzik a helyüket és utána dicsekszenek,
hogy milyen jó nekik. Hát dolgozniuk nem kell, az biztos. Na meg ahogy
egyik-másik pályatárs megjeleníti magát, az sem semmi. Azt mondják, hogy
csúnya a sovány ember. Igaz.  De előbb nézzék meg a békásmegyeri kövér ta-
xist. Félmeztelenül, hózentrágerrel, papucsban mezítláb. A jobb oldali ajtó-
ban ügyesen egy fekete ernyő, újság trükkösen a kis TV-mögött. Aki arra
jár, már csodálkozhat. Van olyan pályatárs, aki  évek óta a nagy nyári me-
legben ugyanabban a birkózótrikóban pompázik. Na, ezeknek a „kollégák-
nak“ lehetne itt fix tarifa, meg akármi. Nem nagyon lendítenék fel az üz-
letmenetet. De ahogy az autók sem egyformák, úgy mi sem. És azért ez va-

lahol jó. Szerintem legalábbis. Mert még a régi időkben is elfogadott volt,
hogy az utas az ismerős taxiba szállt be. Mostanság viszont, ahogy olvasom,
már az útkarbantartók sincsenek biztonságban. Ahhoz képest, hogy a Déli
felsőn például a már utassal indulni készülő céges taxit az éppen odaérke-
ző másik céges taxi feltartóztatta, majd a taxist fejbe rúgta úgy, hogy az
arccsontja eltörött. Majd a rendőri intézkedés után nem értette, hogy az
utas miért nem hajlandó vele utazni. Határozottan felszólította, hogy most
pedig pakoljon át hozzá, majd ő elviszi. Mindez egy droszton történt, ami-
ért fizetni kell. És most itt el is szomorodtam egy kissé. Ahogy olvasom,
egyik kollégánk peres úton kívánja a drosztdíjat visszakövetelni a kht.-tól.
Próbálkozásnak szerintem jó. Csak ilyenkor halkan megkérdezném, nem az
érdekképviseleteknek a dolga lenne ez? Lexikális értelemben igen.  Csak hát
ők más érdekeket képviselnek. Ugyanakkor egy kicsit visszataszítónak tar-
tom, hogy a kolléga, ha nem is konkrétan pénzt, csak ötletet kunyerál.  Mi
ez? Taxis koldusopera. Igaz is. Nagy a kockázat. Mi van, ha a t. bíróság úgy
dönt, hogy nem a KHT-t kell perelni, hanem személy szerint azt, aki az aka-
dályozást elköveti. Jobb is, hogy Justiciának be van kötve a szeme. Nem is
akarja látni a mérleg nyelvét. Nem igaz? Ő is csak egy fogalom megszemé-
lyesítője. Mint a mi „nagyjaink“. Igaz, hogy az egyikőjük az egy kicsit kicsi,
de hát voltak már nála kisebbek is óriások. A két „vezér“. Nem is tudom,
hogy dicső eleink, akik ugye heten voltak, hogy tudtak egyezséget kötni úgy,
hogy sikeresek lettek. Na jó, aztán ugye közülük is volt, aki elégedetlenkedett
vagy elkalandozott, de aztán csak haladtunk előre. Most meg? Csak az ámí-
tás, ígérgetés, köntörfalazás. A hazudozás meg természetes velejárója a po-
litikának. Csodát ne várjunk. Szép nyugodtan marad minden a régiben. A
„cégek“ is felsóhajthatnak. Meg ők is hitegetik a taxisokat. Hogy ilyen, meg
olyan GPS rendszer lesz. Hát be kell szállni, az biztos. Itt is a fejlesztést a ta-
xis állja. A cég meg gazdagodik. Így kell ezt. A legegyszerűbb és a legolcsóbb
megoldás nem jó?  A drosztrendszer. Nem kell torna, tuningolt rádió. Aki az
első, az kapja a címet. Megszűnnének az őrült száguldozások, a balesetve-
szélyes és olykor súlyos szabálysértések árán való címre érések. Képtelen va-
gyok megérteni, hogy ez miért nem jó. Véleményem szerint egy ország ak-
kor gazdag, ha a polgárai is azok. Hagyni kell az embereket, taxisokat is
már egy kicsit, hogy jól éljenek. Nem egy, nem két írás foglalkozik a csaló-
ka számok bűvöletével. Hatalmas összegek csak átmennek a brifkókon, má-
sok javára. Tényleg, ha jól értem oli barátom számtanpéldáját, alig valami-
vel több a taxis elkölthető jövedelme, mint amennyit a fuvarszervezésért fi-
zet. És akkor még nem beszéltünk a lelki terhekről, amik nem a hosszú élet
titkai között vannak. Ezeken is érdemes lenne elgondolkodni. Ezt nem a po-
litikusoknak kell eldönteni, hanem nekünk. EMBEREKNEK. Akik mellesleg
taxisoknak valljuk magunkat. 

Tisztelettel:
Kapitány

Két fiatal német taxis eldön-
tötte, ők bizony rendkívüli es-
küvőt tartanak és a nászutuk
sem lesz hétköznapi. Az eskü-
vőjüket az Északi-tengernél
tartják, s mire a mézeshetek
véget érnek, bizony az Adriá-
nál nézik meg a napnyugtát.

Thomas Gassner és Eva Trambauer
külön városokban rótták a napi ki-
lométereiket, amikor egy véletlen
folytán összefutottak. A fiú Ham-
burgban, a lány Münchenben taxi-
zott, és éveken keresztül nem is
tudtak egymásról, mígnem egy al-
kalommal Evának Hamburgban
akadt dolga, csakhogy helyismeret
híján az tűnt a legegyszerűbbnek,
ha egy taxiba ül. Thomasnak nem

esett nehezére a címre furikáznia a
lányt, miközben beszédbe elegyed-
nek, majd mikor az is kiderült,
hogy kollegát szállít, pláne ilyen csi-
nosat, rögvest nem a viteldíj lett a
legfontosabb. Az első találkozót to-
vábbi követte, majd néhány hónap-
pal később úgy döntöttek, egybe-
kelnek.

Az esküvő tervezése sem volt
egyszerű, mert a fiatalok úgy
határoztak: frigyüket lássa ország-
világ. Előbb egy limuzint alakítat-
tak át az esküvő színhelyéül, majd
nem sokkal később már az útvonal
terv is elkészült, ugyanis ők egy
„kockás” limuzinban óhajtottak vé-
gighajtani az Északi-tengertől egé-
szen a Földközi-tengerig, az Adriá-
ig. A különleges járműhöz azonban

külön útvonaltervet kellett gyárta-
ni, mert nem mindennapi méretei
miatt az érintett hatóságoktól en-
gedélyeket kellett beszerezniük,
mígnem minden papír meglévén,
indulhatott a ceremónia.

A német városkában taxik hada
futott elöl a taxis párnak, és utóvé-
dekben sem volt hiány. Ahol csak
tudomást szereztek az emberek ér-
kezésükről, kiálltak az utak mentén
és integetve üdvözölték az ifjú párt. 

Eva elmondta: a legszebb az
Északi-tengeri napkelte, majd az
adriai napnyugta volt. Nem beszél-
ve arról a sok emberről, akik szere-
tetükről biztosították. A „kockás”
limuzin pedig egy jó ötlet volt,
mert amíg a sofőr rótta a kilométe-
reket, addig az utastérben sok min-

denre jutott idő. Egy autót végig le-
hetett volna hajtani az országokon,
de ebben éppen az volt a szórakoz-
tató, hogy kellemes ütemben, több
napig lehetett látványosságot okoz-
ni és feltűnést kelteni az emberek-
ben. Az éjszakákat persze nem az
autóban töltöttük, de így is párat-
lan élménnyé lényegült a mézeshét,
amelynek természetesen limuzin-
taxi nélkül is lesz folytatása – tud-
tuk meg az ifjú taxis feleségtől.

Sajnos Magyarországot nem vá-
lasztották útvonalukba, pedig itt is
komoly feltűnést keltettek volna
megjelenésükkel. 

Ha nem is láthattuk örömüket,
legalább sok boldogságot kívánunk
így utólag is a taxis párnak!

Cash

MORFONDÁRIÁK

Megpróbáltam szex és sör
nélkül élni! Életem legne-
hezebb órája volt...!

Nászút az Északi-tengertől az Adriáig

Álomesküvő luxuslimuzinon
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Nem mostanában történt, de egy bi-
zonyos ok miatt eszembe jutott
Sammy esete a csirkével. Gondoltam,
megosztom veletek is.

Sammyvel (nem így hívják, ezt a
nevet csak én találtam ki, mert neki
személyiségi jogai vannak. Meg lapát-
tenyere...) már évek óta együtt dolgo-
zunk egy bizonyos elegáns szállodá-
nál. Ő folyton ott van, én ritkábban.
Mindenesetre kapcsolatunk baráti-
nak mondható, számon tartjuk egy-
más születés- és névnapját, időnként
meg is ünnepeljük. Az eset egy ilyen
névnap során történt.

Taxisként ugye ha kell, ha nem, ko-
csival vagyunk, így nem ihatunk alko-
holt. Az ilyen ünneplések ezért ham-
burger-kóla, vagy grillcsirke-ásványvíz
koktélok beszerzésével és elfogyasztá-
sával szoktak lezajlani. Esetünkben a
csirke volt a főszereplő.

A szálloda oldalsó parkolójában
álltunk, amikor eltökéltük: ma név-
nap van, grillcsirkét eszünk. Miután
mindössze hárman voltunk, úgy gon-
doltuk elegendő lesz két csirke. Már-
mint egy egész Sammynek, aki elég
nagyétkű volt, és fél-fél nekünk. Friss
kenyérrel és kovászos uborkával,
ahogy dukál. Sammyt otthagytuk a
parkolóban, hogy őrizze a helyet, mi
pedig elgurultunk a közeli piacra, a
csirkéért. Nem telt el tíz perc, máris
visszaértünk a tetthelyre, de Sammyt
nem leltük. A kocsija ott volt, ő sze-
mélyesen azonban eltűnt, mint akit a
föld nyelt el. Némi várakozás után
nem bírtuk tovább, ezért hozzálát-
tunk a saját adagunkhoz. Sammyét
pedig - jóbb ötletünk nem lévén - fel-
tettük a kocsija tetejére. A baj csak az

volt, hogy folyton le akart csúszni. (Ez
az őrült ugyanis állandóan törülgeti
meg vaxolja a kocsiját, de úgy, hogy
még a légy is seggre esik rajta.)

Megunva a csirke állandó elkapko-
dását, jó ötletem támadt. A grillcsir-
két úgy, ahogy volt, becsomagolva rá-
tűztem a kocsi tetején lévő telefonan-
tennára. Na, onnan már nem tudott
leesni.

Közben sötét este lett, és már
majdnem befejeztük a táplálkozást,
amikor lihegve, rohanva megérkezett
Sammy, és anélkül, hogy bármit szólt
volna, beugrott a kocsijába. – Hé,
Sammy, a csirke! – kiáltottam rá. –
Nyugi! Egy óra múlva itt vagyok, és
folytatjuk! – szólt vissza, aztán füstöl-
gő kerekekkel lőtt ki a parkolóból.

Az események további folyamatát
csak később ismerük meg. Sammynek
ugyanis volt egy nagyon gazdag, na-
gyon híres állandó utasa. Ő telefonált
a hotel recepciójáról keresztül, és kér-
te,  hogy azonnal menjen érte és a fe-
leségéért az Operába, ahol éppen va-
lami puccos társasági rendezvény ért
véget. Sammy persze se lát, se hall, ha
ez az utas hívja őt (pár százezer forin-
tot már otthagyott nála), ezért volt
az, hogy ész nélkül indult.

Ahhoz talán már nem kell túlságo-
san élénk képzelőerő, hogy lelki sze-
meinkkel lássuk, milyen elképedten
nézhettek a nagyestélyis hölgyek és
szmokingos urak, amikor az Opera
főbejáratának fényesen kivilágított
felhajtóján méltóságteljes lassúsággal
előbukkant a sötétből  egy hatalmas
fekete luxusautó – tetején egy jól
megtermett grillcsirkével...

pilóta

Legutóbb részletesen hírt adtunk arról a – nyu-
godtan mondhatjuk – szenzációs hírről, hogy
megnyerte a 6x6 Taxi labdarúgócsapata a Buda-
pesti Labdarúgó Szövetség Tömegsport Bizottsá-
ga által szervezett Öregfiúk nagypályás labdarú-
gó-bajnokságot. Majd feltették a koronát az
egész évi teljesítményre és elhódították a Szent
István-kupát. A Szuper-kupát csak azért nem,
mert akkor saját magukkal kellett volna ját-
szani…

Ezzel a 6x6 taxi labdarúgócsapata minden bi-
zonnyal az ország legjobb csapata lett, hiszen ki-
emelkedően legerősebb a fővárosi bajnokság. De
ne feledkezzünk el a többiekről se! Röviden is-
mertessük, milyen eredménnyel zárták a taxis-
csapatok az előző bajnoki évet.

6x6 Taxi (Kiemelt csoport)
26 mérkőzés, 21 (!) győzelem, 3 döntetlen, 2

vereség. 105 (!) százöt rúgott gól és mindössze
34 kapott gól. Még egyszer gratulálunk az első
helyhez! Csak érdekességképpen: 2. helyezett az
Újpest, 3. a Pannonbau, 4. a Ferencváros

Pepita taxi (Területi, Déli csoport)
6. helyezés, 20 mérkőzésből 9 győzelem, 2

döntetlen, 9 vereség. Igazi középcsapat. 53 rú-
gott és 49 kapott gól. Egységes, jó szellemű tár-
saság, Bozsik László elnök úr jól összekovácsolta
a csapatot.

Főtaxi (Területi, Déli csoport)
4. helyezés. 20 mérkőzésből szintén 9 győze-

lem, de 4 döntetlen és csak 7 vereség. 41 rúgott
gól, 39 kapott. Itt is jó szellemű kollektíva Hor-
váth Miklós és Ábrahám Tibor vezényletével.

Sajnos Tibor barátunk betegsége miatt most egy
darabig nem tud a csapat hasznára lenni, de bí-
zunk a mielőbbi gyógyulásában.

Főtaxi Old Boy’s (II. osztály, Keleti cso-
port)

6. helyezés, 20 mérkőzésből 8 győzelem. Mel-
lette 3 döntetlen és 9 vereség. 47-57-es gólarány.
De itt sem az eredményt kell figyelni, hanem a
játékot, a közösséget. És Szabó Laci barátunk jó
közösséget hozott össze, akik hétről hétre kifu-
tottak a zöld gyepre, kicsit kilazítani a hétközi
feszültséget.

Gratulálunk mind a négy csapatnak, és sok si-
kert kívánunk a továbbiakban. Ahogy elkészül az
őszi sorsolás, természetesen azonnal közreadjuk,
pontos időpontokkal és helyszínekkel.

Juhász Péter  

Befejeződtek a labdarúgó-bajnokságok!

Sammy és a grillcsirke Kinek okosság 
a transzfer fuvar?
Jó lenne kideríteni, kinek a fejéből pattant ki először az öt-
let, hogy egységáron vigyük ki az utasokat a repülőtérre?
Mindegy, hol az induló állomás! Akár Békásmegyer, akár
Káposztásmegyer! Mellékelek egy nyugtát a legutóbbi mu-
tatványról. (Kíváncsiságból hagytam ketyegni az órát),
6200 forint lett (lett volna…) a fuvar vége Káposztásme-
gyertől a 2-es repülőtérre! Több mint 30 kilométer! Így 100
forintra jött ki a kilométerdíj, holott hivatalosan ennek
majdnem kétszerese a tarifánk!

Kinek jó ez? Még a szocialista nagyvállalat, a BKV is
igyekszik bevezetni az új rendszert, ahol aki többet utazik,
az többet fizet. Csak mi lépünk visszafelé! Arról már nem
is beszélve, mit szól ehhez az APEH? Ugyanis a taxiórában
nincs benne a transzfer tarifa! Viszi a taxis az utast, és mit
csinál, ha a „kakukk” elérte a meghatározott összeget? Ki-
kapcsolja a taxamétert! De hát ez szabálytalan! Hagyja ke-
tyegni? Akkor viszont nem egyezik meg a számlán szerep-
lő összeg és a taxaméternyugtán szereplő összeg! Nem be-
szélve a bevétel adóvonzatáról… Így a taxis olyan után is
adózna, amit nem is kap a kezéhez… 

Mit lehetne tenni? Fizessen az utas annyit, amennyi utat
megtesz! Ilyen egyszerű! Aki a Pasarétről megy a reptetőre,
az fizesse meg! Vagy Budaörsről, vagy Solymárról. Ugyanis
ott is követelik már sok esetben a transzfer árat! Kollégánk
Solymárról vitt utasokat a repülőtérre, már előre dörzsöl-
te a kezét, milyen finomság lesz ez a mutatvány kezdésnek.
Igen ám, de az utas közölte: Budapest határáról transzfer
áron (!) vigye tovább. Miután a taxis ezt megtagadta, az
utas közölte, itt végeztünk, kérjen neki egy taxit, ami kivi-
szi a repülőtérre! Az külön történet, hogy ezek után volt je-
lentkező erre a nemtelen fuvarra… Hiába, nagy az éhség.
Én otthagytam volna a Budapest táblánál, hogy ott várjon,
míg felkel a nap és elindul a tömegközlekedés…

A taxitársaságok vezetőinek nem lehet okosság a transz-
ferben, akkor meg miért erőltetik? Ne vegyenek ki pénzt a
taxisok zsebéből! Mindenki annyit fizessen, amennyit uta-
zik! A taxi nem szociálpolitika! Nem így kell csalogatni az
utasokat! Szerezzünk úgy több utast, hogy tiszták az autók,
szépen öltözöttek a pilóták, precíz a szolgáltatás! Ne úgy
szerezzünk több fuvart, hogy féláron visszük az utasokat!

Tasnádi Áron
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Egészségbiztosítási  Nyugdíjbiztosítási Egészségügyi Vállalkozói 
alap alap hozzájárulás járulék

Járulékok alapja 
a tárgyhónapokat megelõzõ Járulékalap 15%-a Járulékalap 26,5%-a Tételes összeg Járulékalap 4%-a
havi minimálbérek összege 3x3450 =
Negyedév össz.: 171 000 Ft 25 650 Ft 45 315 Ft 10 350 Ft 6840 Ft
Befizetési számlák  APEH Egészségbiztosítási   APEH Nyugdíjbiztosítási  APEH Egészségügyi  APEH
elnevezése Alapot megilletõ Alapot megilletõ Hozzájárulás Vállalkozói

bevételek bevételek beszedési számla járulék

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056229 10032000-06056236 10032000-06056212 10032000-06056339

Költségként elszámolható A járulékalap 11%-a A járulékalap 18%-a A teljes befizetett A teljes befizetett 
18 810 Ft 30 780 Ft összeg: 10 350 Ft összeg: 6840 Ft

Fizetendő minimális járulékok 2005. III. negyedév
FÕFOGLALKOZÁSÚ VÁLLALKOZÓ

Egészségbiztosítási alap 

Járulékok alapja a tárgynegyedévi 
vállalkozói jövedelemkivét. Ha nincs
kivét, járulékot fizetni nem kell. Járulékalap 5%-a
Átalányadósoknál a bevétel 25%-a.

Befizetési számlák elnevezése APEH Egészségbiztosítási 
Alapot megilletõ bevételek

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056229

Költségként elszámolható Teljes befizetett összeg

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

Egészség- Nyugdíj-
biztosítási alap biztosítási alap

Járulékok alapja 
a tárgynegyedévi
vállalkozói jövede- Járulékalap Járulékalap
lemkivét. Ha nincs 11%-a 26,5%-a
kivét, járulékot
fizetni nem kell.

APEH  APEH   
Befizetési számlák Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási
elnevezése Alapot megilletõ Alapot megilletõ

bevételek bevételek 
Befizetési számlák 10032000-06056229 10032000-06056236számlaszáma
Költségként Teljes befizetett Járulékalap
elszámolható összeg 18%-a

MUNKAVISZONY MELLETTI VÁLLALKOZÓ

Magánnyugdíj-pénztári tagság esetén a Nyugdíjbiztosítási Alapba 18,5%-ot (31 635 Ft), a magánnyugdíj-pénztárba pedig 8%-ot (13 680 Ft),
ill. egyéb megállapodás esetén a járulékalap maximum 10 százalékáig terjedõ részt kell fizetni.

Befizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hónap 12-e, 
a harmadik negyedévre tehát 2005. október 12.

BTI–Taxicentrum
hírek

A BTI-Taxicentrum iroda augusztus 19.
és 28. között nyári szabadság miatt
zárva tart. Ezen idõszak alatt minden-
nemû ügyintézés szünetel. 

* * *
Irodánk augusztus hónaptól az
épületen belül új helyre költözik! Az
udvarban rögtön jobbra az elsõ rácsos
ajtónál leszünk megtalálhatók. Telefon-
számunk, e-mail címünk változatlan. 

Szeptembertõl kibõvített és megújult
szolgáltatásokkal várjuk a kollégákat új
irodánkban.

Korán keltem. Hol az arany????
* * *

Ha megígérem, hogy hiányozni
fogsz, akkor elmész?

* * *
Csakis azért kezdtem el 50 éve-
sen kocogni, hogy újra lihegést
halljak. 

* * *
Sose nézd meg a víz mélységét
két lábbal!

* * *
Normális ember nem fekszik le
aznap, amikor felkelt!

* * *
A nõk két problémával küzde-
nek: nincs mit felvenniük és
nincs elegendõ helyük, ahol ezt
a semmit tárolhatják.

* * *
A kivégzéseken a méreginjekciót
miért steril tûvel adják be?
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1. Helyes a „B” válasz. Ha a forgalom
olyan sûrû az autópályán, hogy nem le-
het a megkülönböztetõ jelzéseket hasz-
náló gépjármû akadálytalan továbbha-
ladását a jobb szélsõ forgalmi sávba va-
ló visszatéréssel lehetõvé tenni az úttest
két szélére húzódással, kell szabad utat
adni részére. 
2. Helyes a „C” válasz. Lejtõ menet-
ben célszerû a motorféket használni,
mert ezzel is kíméljük a túlzott felmele-
gedéstõl az üzemi féket. 
3. Helyes a „C” válasz. Az ilyen útke-
resztezõdést olyan sebességgel kell
megközelítenie, hogy eleget tehessen
elsõbbségadási kötelezettségének, és e
tekintetben másokat a taxi sebességével
ne tévesszen meg. Célszerû abba a se-
bességfokozatba visszakapcsolni, amely
lehetõvé teszi a szükség szerinti bizton-
ságos megállást, illetve ha nincs keresz-
tezõ forgalom, az intenzív gyorsítást.
4. Helyes a „B” válasz. A „Legkisebb
követési távolság” tábla hatálya alatt is
fel lehet zárkózni az elõzendõ jármû
mögé, de a biztonságos követési távol-
ságról ilyenkor sem szabad megfeled-
kezni.
5. Helyes az „A” válasz. A bukkanó
tetején a függõleges irányú görbület mi-
att keletkezõ centrifugális erõ a súlyerõ
egy részét közömbösíti – ilyenkor a ten-

gelyterhelés csökken –, a taxi akár fel is
emelkedhet.
6. Helyes a „B” válasz. Az autóbusz-
ról leszálló utasok gyakran a legrövi-
debb utat választva közvetlenül a busz
takarásából lépnek az úttestre, és köz-
ben elfeledkeznek meggyõzõdni a to-
vábbhaladás biztonságáról. Vigyáznuk
kell rájuk!
7. Helyes a „B” válasz. Az egyirányú
forgalmú úton tilos megfordulni!
8. Helyes a „B” válasz. Az országos
közutak jelentõségük és a forgalmi jel-
lemzõik alapján lettek besorolva gyors-
forgalmi utaknak, fõutaknak és mellék-
utaknak. 
9. Helyes a „C” válasz. Hazánkban a
gyorsforgalmi utak (autópályák és autó-
utak) betûjelzése egységesen „M”.
10. Helyes a „B” válasz. A 2. számú
elsõrendû fõút Bu-
dapestrõl indul és
Vác, Parassapuszta
útvonalon halad. 
11. Helyes az „A”
válasz. Az autóstér-
képen leginkább a
vezetéshez szüksé-
ges információkat
hangsúlyozzák, így
az utakat, csomó-
pontokat, települé-

sek közti távolságokat, bekötõ és elke-
rülõ utakat kiemelten a méretarányuk-
nál szélesebben jelölik.
12. Helyes a „B” válasz. Hazánkban 8
elsõrendû fõút van, melyek az országos
közutak számozásának a szektorhatára-
it alkotják.
13. Helyes az „A” válasz. Ha az adott
terület részletes vizsgálatára van szüksé-
günk, akkor nagyon jó felbontású tér-
képet kell kiválasztanunk. Az ilyen autó-
térkép méretaránya az 1: 10 000. Na-
gyobb terület áttekintésére nagy méret-
arányú atlaszt kell keresnünk. Az Euró-
pa-térképek méretaránya általában
1:750 000.
14. Helyes a „B” válasz. Az ábrán
egyenrangú utak keresztezik egymást.
Az elsõbbség kérdése a jobbkézszabály
szerint alakul. A sorrendet ilyen esetben
nem befolyásolja, hogy az egyik út szé-
lesebb a másiknál, vagy villamospálya is
van rajta.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

ÜZEMORVOSI 
SZOLGÁLTATÁS!

A City Taxi üzemorvosa minden héten 
csütörtökön 10.00 – 13.00 óra között áll 

a citys kollégák rendelkezésére.
Más taxisok és a családtagok részére

jogosítványhosszabbítás csütörtökönként
10.00 – 12.30-ig.
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Idõszak Százalék
2003.11.28 – 2004.03.22. 12,50%
2004.03.23 – 2004.04.05. 12,25%
2004.04.06 – 2004.05.03. 12,00%
2004.05.04 – 2004.08.16. 11,50%
2004.08.17 – 2004.10.18. 10,50%
2004.10.19 – 2004.11.22. 10,50%
2004.11.23 – 2004.12.20. 10,00%
2004.12.21 – 2005.01.24. 9,50%
2005.01.25 – 2005.02.21. 9,00%
2005.02.22 – 2005.03.29. 8,25%
2005.03.30 – 2005.04.25. 7,75%
2005.04.26 – 2005.05.23. 7,50%
2005.05.24 - 2005.06.20 7,25%
2005.06.21 – 2005.07.18. 7,00%
2005.07.19-től 6,75%

Elszámolható üzemanyagárak, 2005 (Ft/liter) – www.apeh.hu

idõszak 98 95 gázolaj
01.01–03.31. 243.00.- 234.00.- 229.00.-
04.01–06.30. 256.00.- 247.00.- 242.00.-
07.01-09.30. 276.00.- 265.00.- 256.00.-

MEGNEVEZÉS eladási ár 
Taxisok Világa Magazin* 300.-

Személyi jövedelemadó bevallás kitöltése tételes* 4.000.-

Személyi jövedelemadó bevallás kitöltése átalányadós* 3.000.-

Iparûzési adó bevallás kitöltése* 2.000.-

Egyéb bevallások, nyomtatványok kitöltése (NYENYI, stb.)* 2.000.-

Költségszámítás (alkalmanként)* 600.-

BTI tagdíj (havonta) 1.000.-

Taxicentrum internetes megjelenés alapcsomag / év 12.000.-

Hõpapír új RASE taxiórához 137.-

Papírszalag RASE, HALE típusú taxiórákhoz 63.-

Papírszalag ECOMETER, PRINTAX, DIGITAXI típusú taxiórákhoz 42.-

Önírós papírszalag RASE, HALE típusú taxiórákhoz 137.-

Önírós papírszalag ECOMETER típusú taxiórákhoz 74.-

Önírós papírszalag DIGITAXI típusú taxiórákhoz 120.-

Önírós papírszalag PRINTAX típusú taxiórákhoz 84.-

Budapest atlasz (ÚJ!) 1.780.-

Magyarország atlasz 2.070.-

Budapest (házszámos) és környéke (34 település) atlasz (ÚJ!) 2.370.-

Budapest (házszámos) és környéke (90 település) atlasz (ÚJ!) 3.540.-

Taxis brifkók, pénztárcák 1.980.-tól

Tarifatáblázat készítése/db 480.-

Engedélyszám a kocsi oldalára öntapadós 480.-

Engedélyszám a kocsi oldalára mágneses 650.-

Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 180.-

Mágnesfóliázás cm2-ként 1.60 

A *-al jelölt tételek a BTI tagjainak díjmentesek. Az árak az ÁFA összegét tartalmazzák.

AAAA    BBBBTTTTIIII     kkkkíííínnnnáááállllaaaattttaaaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1191 Budapest, Attila u. 49–53. Tel.: 282-9887, SMS: 30/989-4279, 
E-mail: bti@axelero.hu, Web: www.taxicentrum.hu

Ügyfélszolgálat: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök 10–17, péntek 10–14 óráig. 

A JEGYBANKI 
ALAPKAMAT ALAKULÁSA

(www.mnb.hu)

– Hogy hívják a fázós nyomozóku-
tyát? – ColdRex.

* * *
- Hogy hívják az V. kerület orvosát?
- Dr. Oetker.

* * *
– Hogy hívják az okos kisfiú nagyszü-
lõjét? – Agymama.

* * *
– Hogy hívják a szexmániás medvét?
– Cicimackó.

* * *
– Hogy hívják a telephely nélküli
sportegyesületet? 
– Sehol SE.

* * *
– Hogy hívják a kínai kurvákat?
– Fél Csicse Kinn Csüng és Csöcse a Mi
Kincsünk.

* * *
– Hogy hívják a kopasz teherautót?
– Tarifa!
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A fejlődést a korszerű energiák korszerű haszná-
lata alapozza meg a közúti közlekedésben is.
Napjainkban minden ötödik liter üzemanyag vá-
rosi torlódásban fogy el. Ma egyedül a hibrid és a
villamos hajtástechnika teszi lehetővé ennek meg-
takarítását, a fékezési energia tárolását és újra-
hasznosítását. Írásunkban, az alternatív hajtá-
sok lehetőségeit mutatjuk be olvasóinknak.

Ahogy fogynak az olcsó energiahordozók, úgy szaporod-
nak a róluk szóló mendemondák. Egyebek között az is,
hogy az olajmultik, a nagyobb haszon reményében, in-
kább jegelik, mint megvalósítják a fogyasztáscsökkentő
szabadalmakat.

A valóság viszont az, hogy a közúti légszennyeződések
nem pusztán fogyasztáscsökkentő, hanem forgalmi esz-
közökkel is mérsékelhetőek. Közútjainkon csúcsidőben
50–80, Budapesten 20–50 kilométeres torlódások kelet-
keznek.

A  Bosch adatai szerint a német közúti járművek ún.
torlódási üzemanyag-felhasználása 100 milliárd eurót
tesz ki évente. Nálunk ennek mértéke eléri az évente elő-
állított új érték 1/8-ad részét.

A városi forgalomban, egyedül a hibrid és a villamos
hajtású gépkocsik zérus emissziójú járművek. A világ ha-
ladó fővárosai kedvezményben részesítik az ilyen hajtású
járművek vásárlóit, hiszen ők nem is tudják másképp,
csak környezetkímélően üzemeltetni járműveiket.

A világ fejlett fővárosainak hivatali autói maguk is ha-
sonló járművek. Hibridautók nálunk is kaphatóak. Ám
arról, hogy a főváros hasonló járművek beszerzésével és
használatával mikor kíván jó példát mutatni, nincs érte-
sülésünk. Az viszont ismertté vált, hogy a hibridautók
preferálása nem része a főváros 7 éves tervének.

Ismerkedjük meg ezért azzal, hogy mi teszi előnyössé
ezeket, a nálunk értékük alatt kezelt járműveket.

Energiafelhasználás, primer energiaforrások
A világ közlekedési szükségletei rohamosan növekszenek.
Ennek következtében 2000 és 2050 között, a világ közle-
kedésének energiaigénye megduplázódik.

Napjainkban a kőolaj fedezi a világon a közlekedési esz-
közök primer energiaigényének 95%-át. 2030-ra a kőolaj ki-
termelése döntően az OPEC-tagállamokra, a legdinami-
kusabb felhasználás pedig néhány fejlődő országra kon-
centrálódik majd. Úgy, hogy a kitermelés maximuma
2020 környékén tetőzik.

Ekkorra az OECD-országok kőolaj-alapú energiaigénye
65-ről 40%-ra csökken, a dél-, és kelet-ázsiai országoké
11-ről 30%-ra növekszik, és ennek 40%-a Kínában kerül
felhasználásra. Így a kőolaj második legnagyobb felhasz-
nálói Kína és Japán lesznek.

A földgáz, a harmadik legnagyobb, ma ismert energia-
forrás akkor kerül tömeges közlekedési felhasználásra, ha
a cseppfolyósítás és a hálózathoz juttatás költségei a be-
lőle előállított gázolaj esetében is versenyképesek lesznek.

Bár a megújuló energiafajták (szél, nap és vízi energia)
a tízmilliárdnyi földi lakos energiaszükségleteinek kielégí-
tésére is elegendőek, közlekedési eszközök hajtására csak
a biomasszából nyert üzemanyagok és a villamos erőmű-
vekben előállított villamos áram hasznosítható a ma is
használt üzemanyagok alternatívájaként.

A fenntartható fejlődés programja alapcélként fogal-
mazza meg, hogy a közlekedési eredetű hagyományos
légszennyezők sehol a világon ne okozzanak közegészség-
ügyi kockázatot, az üvegházhatású légszennyezők kibo-

Alternatív hajtások és energiák

A Mercedes-Benz E 200 NGT típusú, kettős üzemanyagú gépkocsija

A kőolaj-alapú üzemanyagok CO2-kibocsátása és a megújuló üzemanyagok
természetes szén-dioxid-körforgása

A jövő energiafajtáinak és energiahordozóinak hasznosítása. (1. Fi-
scher–Tropsch-féle motorbenzinnel. 2. Földgázból, Fischer–Tropsch-féle eljá-
rással előállított gázolajjal)
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csátása pedig mindenhol a fenntartható szintre
csökkenjen.

Rövid távon a meglévő energiahordozókkal való
takarékosság, középtávon az alternatív hajtások és
energiahordozók bevezetése, hoszszú távon pedig,
az energiaszektor átalakítása jelenti a fenntartható
stratégiát.

Ha ma még mindig több új energiaforrást hasz-
nálhatunk fel, mint amennyi energiát fogyasztunk,
miért kell alternatív energiahordozókat és felhasz-
nálásmódokat kutatnunk és fejlesztenünk?

Azért, mert a fejlődésének nem annyira energe-
tikai, mint inkább környezeti korlátai vannak. Kö-
zelebbről, nem is maguk a közvetlen légszennyező
gázok és részecskék, hanem a klímaváltoztató
üvegházhatást okozó emberi tevékenység korlátoz-
za a fenntartható fejlődést.

Energiagáz üzemanyagú belsőégésű motoros
hajtások

A belsőégésű motoros hajtások folyékony üzemanya-
gú fosszilis energiahordozóinak égéstermékei jelen-
tősen meghaladják az energiagáz üzemanyagaiét.

Táblázatunkból kitűnik,
hogy az energiagázok miért
nem csak a primer energia-
termelésben, hanem az
energiahasznosítás vala-
mennyi területén hatékony
eszközei az üvegházhatású
károsanyag-k ibocsátás
csökkentésének. Az energia-

gázok égéstermékei ugyanis csak a töredékét emit-
tálják a folyékony és szilárd halmazállapotú ener-
giahordozókénak. Mivel mindenütt környezetkí-
mélőbbek szilárd és folyékony alternatíváiknál, fel-
használásukat előfordulásuk és kitermelhetőségük
gazdaságossága határozza meg. Ezért, ha óvatosan
is, a gépkocsigyártók is bővítik gázmotorral hajtott
járműveik kínálatát.

Jobbára úgy, hogy kettős üzemanyagú motorvál-
tozatokkal lépnek fel a gazdaságos gázüzemeltetési
régiókban, vagy az ezekhez közeli térségekben.

Sűrített és a cseppfolyósított földgáz
A sűrített és a cseppfolyósított földgáz üvegházha-
tású kibocsátáscsökkentő használata főképp a vá-
rosi és városkörnyéki beruházók és fejlesztők érde-
me. A földgáz üzemanyag hasznosításának gazda-
ságossága a lelőhely-közeli felhasználás esetén teszi
alternatívvá a földgáz üzemanyag hasznosítását.

A földgázra való átállítás hatékonyságát azonban
rontja, hogy gázüzemben a motorok csak benzin-
vagy dízelmotorokénál kisebb hatásfokon működ-
tethetőek. A gázüzemanyagú hibridhajtásra való
átállítás pedig, nagy szakértelmet igényel, és foko-
zott járulékos kiadással jár. Bár az átalakítással hal-
mozott költségek rendszerint meghaladják a gyári-
lag kettős üzemanyaggal működtethető motorú
járművek vételárát, ilyen motorral gyártott gépko-
csit kevesen vásárolnak.

Annak ellenére, hogy az energia-gázmotorok
utókezelő eszközök használata nélkül is kevesebb
károsanyag-kibocsátással üzemeltethetők.

A földgázmotorú gépkocsik elterjedését az ellátó
vezetékhálózat kiépítési költségmegosztásának hiá-
nyos gyakorlata is fékezi.

Azokban az országokban, amelyek kormányai
maguk is ösztönzik a tisztább energia-gázmotorok
használatát, jóval kedvezőbb eredményeket tudnak
felmutatni az erre sem áldozókénál.

Különösen fontos lenne a gyárilag kettős üzem-
anyagú járművek beszerzésének és üzemeltetésének
ösztönzése, ezek ugyanis nemcsak megbízhatóbbak
az utóbb átalakított járműveknél, hanem kisebb fo-
gyasztásúak és környezetkímélőbbek is.

Igaz ugyan, hogy a földgáz környezetkímélőbb a
mai folyékony üzemanyagoknál, azonban nem meg-

A járműhajtás energetikai és környezeti problémái (felül),
és megoldási alternatívái (alul)

Gépkocsi-hajtásváltozatok és a velük szemben támasztott társadalmi és vásárlói
igények

A fosszilis energiahordozók 
égéstermékeinek összehasonlítása
(kg emisszió/TJ felhasznált energia)

Földgáz Kõolaj Szén
Nitrogén-oxidok 43 142 359
Kén-dioxid 0. 3 430 731
Részecskék 2 36 1 333

A tüzelőanyag-cellás jármű villamos hajtását kedvező nyomaté-
ki jelleggörbe (felül) és a dízelmotorénál nagyobb hatásfok jel-
lemzi (alul)
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újuló energiahordozó. Az utóbbiak elterjesztésében
érdekelt svéd kormány ezért a földgáz helyett a bio-
gázból nyert biometán előállítását és a biometán
üzemanyag-ellátó hálózat kiépítését támogatja. Az
utóbbi ugyanis jelentős későbbi ráfordítás nélkül
használható a közeljövőben kiépülő, mind az előál-
lítás, mind a felhasználás során CO2-kibocsátás nél-
küli üzemmel jellemezhető, hidrogén-üzemanyag
ellátó infrastruktúrájaként.

A hibrid elektromos hajtások
A ma gyártott hibridautók teljes értékű és lágy
(mild) hibridhajtású járművekre oszthatók.

A teljes értékű hibridek kétféle energiaforrása
egymástól függetlenül, tartósan is használható.
Nagy akkumulátorukban hosszabb, villamos haj-
tással megtehető utak befutásához is elegendő
energia tárolható. 

A lágy hibrideket kis hajtóenergia-tároló akku-
mulátorral gyártják, ennélfogva csak a jármű rész-
idejű villamos hajtására alkalmasak. Viszont lágyan
és főképp emissziómentesen indíthatóak. Villamos
erőforrásaik kedvező, hiperbolikus fordulatszám-
nyomaték jelleggörbéje pedig kisméretű és kis tö-
megű villamos gépek esetén is megfelelő tartalékot

kínálnak, forszírozottabb
gyorsításokhoz is.     

Amíg a ma legnagyobb
darabszámban gyártott
Honda Insight és Civic
párhuzamos hibridhajtá-
súak, a Toyota-hibridek
soros-párhuzamos műkö-
désűek. Rajtuk a villamos
és a motoros hajtások
lágy üzeműen (mild) kap-
csolhatók szét és egybe. 

A mild hibridhajtású
járművek a következők
miatt csökkentik a fo-
gyasztást:

1. A jármű megállása-
kor a járműmotor is kikapcsolódik. 

2. Elinduláskor a járművet az akkumulátorról
működtetett villanymotor indítja be, és gyorsítja a
belsőégésű motor kis emissziójú üzemállapotára.

3. A belsőégésű motort folyamatosan változtatható
áttételű (CVT) sebességváltó kapcsolja össze a villany-
motorral, és tartja optimális fogyasztású és emisszió-
jú működési állapotban. 

4. A hibridhajtású jármű belsőégésű motorja az
előbbi igénybevétel miatt a közvetlenül belsőégésű
motorral hajtotténál kisebb lökettérfogatúra és fo-
gyasztásúra, nagyobb sűrítési viszonyúra és kisebb
fogyasztásúra készíthető. A jármű, a belsőégésű mo-
tor gazdaságos üzemén túli gyorsításigény kielégíté-
sére, a villanymotor rádolgozásával gyorsítható.
Ilyenkor a kétféle motor nyomatékai összegződnek,

ami esetenként a belsőégésű motorét
kétszeresen meghaladó gyorsítónyo-
maték kifejtésére is lehetőséget ad. Max
Mosley, az FIA elnöke ezzel a „nyoma-
tékduplázással” szeretné az F1-es ver-
senykocsik előzésének gyakoriságát
megnövelni. 

5. A jármű villamos gépe fékezéskor
generátorüzemre kapcsolható. Az ek-
kor termelt áram a jármű akkumulá-
torát tölti.

A kifejtettek alapján a hibridjárművek
akkor védik legjobban a környezetet,
amikor a tisztán belsőégésű motorrral
hajtott társaik a legtöbb károsanyaggal
szennyezik a levegőt: induláskor és aka-
dályoztatott (stop and go) városi forga-
lomban. Ekkor ugyanis mild-hibrid gép-
kocsik villamos üzemben működnek.

Petrók János

A fenntartható fejlődés tanácsának prognózisa a gépkocsik
energiaváltásáról

Tüzelőanyag-cellás járműhajtás változatok összehasonlítá-
sa (a) és az ultrakondenzátorral segített tüzelőanyag-cellás
hajtásváltozat jellemzői (b)

A Honda napelemes (jobbról) és elektromos hidrogéntöltő állomása (balról) tüzelőanyag-
cellás gépkocsik számára
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