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Magyarország Európa második legkemé-
nyebb elvonásait tartalmazó adó és társa-
dalombiztosítási rendszerével rendelkezik.
Az első Belgium, de ugye nem mindegy,
hogy 250, vagy 1250 euróból kell fizetni azt
a sokat… 

Ma egy magyar kisvállalkozónak ahhoz,
hogy ki tudjon fizetni 100 forint nettó bért
saját magának vagy az alkalmazottjának,
közel 300 forint  költsége keletkezik.  Ez így
nagyon kemény, ez nem megy... Két út áll
előtte: elmegy a segélyezettek, a munka-
nélküliek táborát gazdagítani, vagy meg-
kockáztatja, hogy részleges adómegkerü-
léssel, különféle trükkökel veszi ki, fizeti ki
a bért magának vagy alkalmazottjának. Be-
jelenti emberét minimálbéren, és még né-
hány tízezrest zsebbe kifizet havonta.  A
magasabb adókulcsba tartozó alkalmazott
havi 10 ezer forintnyi fizetésemelése a vál-
lalkozónak évi 400 ezer forintos többlet-
költséget okoz – és ezzel az emeléssel még
a bér inflációkövetését sem biztosította!
Ha valaki önfoglalkoztató – mert lássuk be,
azt a vállalkozót, aki egyedül dolgozik, iga-
zán nem lehet vállalkozónak nevezni – ha-
sonló nagyságrendű költségekkel számol-
hat. A zsebbe fizetés gyakorlatilag kény-
szermegoldás. Nem mindegy, hogy ugyan-
azon tízezer forint kivétele évente  120
ezerbe, vagy közel 400 ezerbe kerül… A ki-
került járulékok és adók a kisebb vállalko-
zásoknál jellemzően nem a tulajdonost
gazdagítják, csupán azt eredményezik,
hogy egyáltalán fenntartható maradjon az
adott vállalkozás. 

Amikor a kormány által irányított, fel-
ügyelt, támogatott (a nem kívánt tör-
lendő…) sajtóban bírálják a kisvállalkozót,
vajon miért nem merül fel az a kérdés,
hogy mi kényszeríti vállalkozóinkat a
„szürke zónába”? Legalábbis a legtöbb
esetben? Szerintem – és még sokak szerint
– a szinte már tragikus mértékű állami el-
vonási rendszer az, ami miatt a vállalkozó
kiskapukat keres. Nem bűnöző, nem csaló.
Csak próbál valahogy ebben az összevissza-
ságban megélni, napról napra kétség-
beesetten kapálódzva, hogy valamennyire
még a felszínen tudjon maradni. A bérből
és fizetésből – szintén nehezen – élők úgy
vélhetik, hogy erkölcsileg indokolt megvet-
ni, lenézni minden vállalkozót, aki a fenti
mintát követi. De talán érdemes lenne
azon szemszögből is vizsgálódni, hogy egy
egészségesebb elvonási szint sokak számá-
ra  megteremthetné a 100%-ban tisztessé-
ges adózás lehetőségét.  Minden bizonnyal
számtalan olyan vállalkozó van – bízom
benne, hogy a többség –, aki örömmel jár-
ná a teljesen tiszta utat, de a mai elvonási
szint mellett ez egyszerűen nem lehetséges

számára.  Nem történik más, mint hogy a
„leadócsalózott” vállalkozó gazdaságilag
racionálist döntést hoz egy irreális, ver-
senyképtelen rendszer egyéni szinten tör-
ténő kiigazításához, az életben maradás ér-
dekében. Így hát számol a minimálbér
után, „optimalizálja” adóját, és még ezt a
közterhet is alig-alig tudja befizetni. 

Ezek után aztán nap mint nap megkap-
ja a hírekben, hogy befizetéseit mire költi
az állam. Csillagászati fizetések és prémiu-
mok az állami szférában, a világ legdrá-
gább autópálya-építései, 250 millió forin-
tos kormányzati portál fejlesztés – itt az-
tán álljunk is meg egy pillanatra… Ugyanis
ez az a pont, ahol kiborult a bili. A közút-
fejlesztésből akár milliárdokat is ki lehet
észrevétlenül venni, hiszen aránylag keve-
sen értenek az autópálya-építéshez és an-
nak gazdasági hátteréhez.  Az internethez,
programozáshoz, honlapkészítéshez azon-
ban néhány ezren konyítanak valamit eb-
ben az országban, ezért joggal hördülnek
fel: ennyi pénzt nem lehet rákölteni egy
ilyen honlapra. Vagy persze lehet, csak nem
szabad! Kéremszépen, itten herdálás fo-
lyik! Mégpedig a mi pénzünk herdálása!
Mert – ahogy országunk „vezetője” olyan
szépen mondta – az államnak nincs pénze.
Azt az állam polgárai adják be a közösbe…

Sokunk számára egyértelmű, hogy az ál-
lami szféra újraelosztási hatékonysága,
vagyis a beszedett adók és járulékok fel-
használása – finoman fogalmazva – hagy
némi kívánnivalót maga után. De inkább
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Adócsalók országa
A média híradásai szerint csalók országában élünk. Legalább is gazdasági ér-
telemben, hiszen az adóelkerülés különböző módszerei és az adócsalás összné-
pi társasjáték lett Magyarországon. Én azonban nem tudok, és nem is akarok
egyetérteni azzal, hogy a magyar vállalkozókat általánosítva adócsalózzák. 
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ne fogalmazzunk finoman: a rendszer be-
tegségei vitathatatlanok. Ha feltételez-
nénk, hogy hirtelen megvalósul az abszo-
lút morál, minden vállalkozó minden be-
vételét bevallaná, minden közterhét kifi-
zetné, és természetesen jó néhányuk  ezál-
tal heteken belül csődbe jutna, vajon a
több százezer friss munkanélkülivel, segé-
lyezendővel mit kezdene az állam?  Hány
év alatt helyezkedhetnének újra el ezek az
emberek? Esetleg olyan „sztárberuházások-
ban”, melyek 2500 munkahelyet teremte-
nek ugyan, ám erre 40 milliárd forint álla-
mi támogatást kapnak? 

Térjünk itt át – csak néhány szó erejéig -
a nagyvállalatok és multik kérdésére. Ők
beruházási, illetve egyéb adókedvezmé-
nyek mellett működhetnek. Itt van mind-
járt a legújabb, 200 milliárd forintos beru-
házás, ami 40 milliárd forint állami támo-
gatás mellett valósul meg és teremt 2500
munkahelyet. Tizenhatmillió forint állami
támogatás jut egy munkahelyre. Hány ma-
gyar kisvállalkozó lenne, amelyik munka-
helyenként 16 millió forintból csodákat
tudna tenni…? Természetesen ez a megkö-
zelítés szubjektív és erősen leegyszerűsített,
ám ismét tökéletesen rávilágít arra a para-
doxonra, hogy a magyar adórendszer tor-
zulásai miatt kizárólag elképesztően nagy,
kivételes kedvezmények révén lehet hoz-
zánk csábítani a nagyberuházásokat a kör-
nyező országokkal szemben. A vállalkozá-
sok egyenrangúsága tehát ebben az ország-
ban úgy alakul, hogy a halandó magyar
kisvállalkozó számára az érvényes adó- és
járuléktáblázat a mérvadó, a multik esetén
pedig az „üljünk le és beszéljük át ezt a dol-
got” megközelítést célszerű alkalmazni…

Fentiek miatt tehát nem hiszem, hogy
célszerű lenne a magyar vállalkozókat álta-
lánosságban adócsalónak kikiáltani. Nagy-
és kisvállalkozói szinten is azonos a képlet:
gazdaságilag ésszerű döntést hoz a vállal-
kozó vagy cégvezető, egy ezer sebből vérző
elvonási  rendszer hibái melletti túlélés ér-
dekében. Csak a megfogalmazás szerint a
kisvállalkozó „adót kerül”, a nagyvállalkozó
meg „adót optimalizál” offshore cégen,
vagy más struktúrán keresztül – legálisan.
A gazdasági eredmény minden esetben
ugyanaz: alacsonyabb közteher ugyanazon
tevékenység ugyanazon bevételéhez. Persze
biztosan léteznek olyan vállalkozások, me-
lyek tízszázalékos adószint mellett is az
adócsalást választanák a tisztességes út he-
lyett – ám remélhetően ez a réteg marginá-
lis kisebbséget alkot az üzleti életben, ezért
nem szerencsés belőlük kiindulva az egész
magyar vállalkozói réteget ügyeskedő adó-
csalók bandájának minősíteni. Már csak
azért sem, mert a kisvállalkozó megélheté-
se érdekében sokszor  napi 12-14 órát hajt,
az átdolgozott hétvégékről nem is beszélve,
közben azt látja, hogy a közpénzekből fi-
nanszírozott állami alkalmazottak pénte-
ken tizennégy óra nulla-nullakor már sor-
ban állnak a liftek előtt, és hétfőig képte-
lenség bármilyen adminisztratív ügyet el-
intézni... –oli–
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• Mi történt? Miért bomlott meg a  koráb-
bi egység a testvérek között? Összevesztetek?
• Az igazság az, hogy hosszú évek óta együtt
dolgoztunk, ám egy jó ideje már sem a szak-
mai, sem a cégvezetés kérdéseiben nem tud-
tunk közös nevezőre jutni. Ez állandó feszültsé-
get okozott közöttünk, melyből az utóbbi idő-
ben lassan már mindenkinek jutott. Hosszútá-
von ilyen körülmények között nehéz dolgozni
tulajdonosnak, alkalmazottnak egyaránt. Ezért
néhány hónapja eljött az a pillanat, amikor
mindketten beláttuk, el kell válnunk egymástól
ahhoz, hogy taxicégeink ne kezdjenek el le-
épülni. Összességében közel ezer emberről, ta-
xisról és egyéb munkakörben alkalmazott kol-
légánkról és az ő családjukról van szó. Gábor
testvéremmel ezért a válás mellett döntöttünk.

A folyamat felgyorsulásában az ő egészségi álla-
potának megromlása is közrejátszott. Erre – és
egyéb szakmai, üzleti okokra – hivatkozva meg-
vételre ajánlotta üzletrészét, amit én el-
fogadtam és mindenféle hitel segítsé-
gével testvérem, Pásztor Gábor üzlet-
részét megvásároltam. Így ma már
egyedüli ügyvezetője vagyok a Buda
Kft-nek.
• A Buda Kft-nek, ami birtokolja
a Budataxit és a Tele5 Taxit. A
Taxi4 pedig Pásztor Gáboré ma-
radt, hiszen azt ő egyedül építette
fel. Ez a jelenlegi állapot? 
• Így van, a Taxi4 kizárólagosan test-
vérem, Pásztor Gábor tulajdona ma-
radt, azt ő hozta létre a Buda Kft-től
függetlenül.
• A taxisok között terjedő plety-
kák szerint te ezt a céget el akar-
tad adni. Illetve ez úgy is elhang-
zott, hogy csak a Budától szaba-
dulnál.
• Mint többségi tulajdonos arra
gondoltam, hogy a Budataxi és a
Tele5 Taxi két közepes nagyságú csa-
pat. Régi álmom – már a Tele5 Taxi
megvételénél is az volt - hogy egy kö-

Nem sikerült a megegyezés
Azok a kollégák, akik az első reggelen
személyesen tapasztalták ezt a kellemet-
len változást, azonnal értesítették saját
társaságuk illetékeseit. Az ezt követő
eseményekről Dudás Zoltánt, a Taxi Fu-
varszervező Társaságok Szövetsége
(TFTSZ) főtitkárát kérdeztem.

• Mi történt azt követően, hogy futótűz-
ként terjedt a hír: drasztikusan emelkedtek
a parkolási díjak a reptéren?
• Valóban gyorsan körbeért az információ,
szerintem a reptér illetékesei nem kevés felhá-
borodott hangú telefont kaptak a taxitársasá-
gok vezetőitől. Volt, aki a sajtó nyilvánosságá-
ban bízva tv-riportot szervezett, mások tárgya-
lást próbáltak kezdeményezni a témában. Eb-
ben Bősz Péter, a City Taxi marketingmene-
dzsere volt a leggyorsabb, és a Szövetség nevé-
ben találkozót kért a BA ZRt. illetékeseitől. Er-
re június 24-én kaptunk lehetőséget, eredetileg
három fő részvételével.

• Kik vettek rész a Szövetség részéről az
egyeztetésen, és milyen felhatalmazással?  
• Kapóra jött, hogy a Szövetség a maximált ta-
rifa módosításának kezdeményezése miatt
rendkívüli elnökségi ülést tartott, ahol azonnal
kijelölték a tárgyaló delegációt. Ennek tagjai
Garamszegi Miklós a TFTSZ elnökség tagja, a
Főtaxi ZRt. vezérigazgatója, Dani Zoltán, az Elit
Luxury Taxi ügyvezetője, Bősz Péter, a City Taxi
marketing menedzsere és jómagam voltunk.
• Ez így már négy fő és nem három…
• Valóban így van, azonban az elnökség úgy
határozott, hogy kibővíti a delegációt a hotel
taxisok és limuzinszolgáltatók képviselőjével,
hogy a problémák még szélesebb köre legyen
megvitatható. A felhatalmazás pedig arra szólt,
hogy igyekezzünk minél jobb pozíciókat kihar-
colni az általunk a reptérre fuvarteljesítésre
küldött kollégák számára. 
• Ha jól tudom a parkolási kérdésekről ko-
rábban már folytak egyeztetések a BA és a
taxitársaságok között.
• Valóban így van, a BA több vezetőségével
többször is folytattunk tárgyalásokat, annak
érdekében, hogy a városi taxik európai módon
és színvonalon végezhessék munkájukat a rep-
téri fuvarok teljesítésekor. Ezt megtettük akkor
is, amikor még nem volt szerződött taxiszol-
gáltató a reptéren. Amióta a taxiszolgáltató

Sajtóközlemény: A BA ZRt. csökkenti
hosszú távú parkolási díjait. Ezzel pár-
huzamosan június 13-tól a rövid távú
(gyorsparkoló) díját fél óra várakozás
esetén az addigi 200 Ft-os minimumról
600 Ft-ra emelte meg.

Magas parkolási 

Hosszú hónapok óta terjedtek különféle
pletykák a Buda Kft-ről, illetve az általa
működtetett két taxitársaságról. Ezeken
időnként már nem csak a taxisok cso-
dálkoztak, hanem maguk az érintettek
is. Azonban a végleges megállapodásig -
és annak teljesítéséig – a Pásztor testvé-
rek nem kívántak a problémáról nyilat-
kozni. E riport egyben ennek az időszak-
nak a lezárultát is jelzi. Pásztor Gábor
mindössze egy rövid általánosban tájé-
koztatta az érintett taxisokat döntésé-
ről, az okokra csak egy-két szóval kitér-
ve. Pásztor Györgyöt pedig megkértük,
ennél legyen kicsit bőbeszédűbb.

Megegyeztek a testvérek

Egybeolvad
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zös néven futó társaságot alakítsunk ki belő-
lük, ami akár piacvezetővé is kinőheti magát
az idők során. A költségek, kiadások így nyil-

ván csökkennének, a reklámokra fordított
összeg is sokkal hatékonyabb lehetne. Össze-
foglalva tehát: régóta úgy gondolom, egy

nagy társaság üzemeltetése
eredményesebb lehet, mint
két közepes cégé. A helyzet
most megérett a változta-
tásra, ezért úgy döntöt-
tem, hogy 2-3 hónapon
belül – a Budataxit beleol-
vasztom a Tele5 Taxiba.
Annak ellenére, hogy tu-
dom, a Budataxi különle-

ges értéket képvisel azzal, hogy az első ma-
gántaxi-társaság volt, mely a ’80-as évek ele-
jén az országban működni kezdett. A Tele5
Taxi ennek ellenére ma már ismertebb, elfo-
gadottabb, tehát ez marad meg. Így – terve-
ink szerint – egy ütőképes, nagy csapatot ho-
zunk létre, ami versenyképes lehet a jelenlegi
taxipiacon.
• Arról is volt szó, hogy a Budataxit el-
adod másnak, felmerültek erre vonatko-
zólag konkrét nevek is. Ez kacsa?
• Igen, ez így, ebben a formában valóban ka-
csa. Az kétségtelen, hogy a Gábor testvérem-
mel történő egyezkedések során felmerült az
a variáció is, hogy szétválik a Buda- és a Tele5
Taxi. Ekkor került elő az elképzelés, hogy a to-
vábbiakban – üzletrésze fejében – ő üzemelte-
ti majd a Budataxit. Végül is nem ebben álla-
podtunk meg. Maradt egy kézben a két taxi-
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kérdése körüli helyzet jogilag rendeződött,
több alkalommal is kezdeményeztünk egyez-
tetést. A jelenlegi német tulajdonos képvise-
lőivel is már két alkalommal találkoztunk az
elmúlt évben. Ezeknek a tárgyalásoknak az
apropója minden esetben a kollégáinkat hát-
rányosan érintő intézkedés bevezetése volt.
2006 végén helyezték ki a taxikat kitiltó táblát
a II-es terminálokon, és rendőri segédlettel
próbálták megakadályozni, hogy a kollegák a
külső körön vehessék fel utasaikat. Most pe-
dig a gyorsparkolási díj jelentős mértékű
emelése volt az ok. Valamennyi alkalommal
felhívtuk az illetékesek figyelmét a problémák
egyik fő forrására. Arra, hogy a terminálon-
kénti 4-4 férőhely, amelyet az azonnali rende-
lést teljesítő taxik számára jelöltek ki, kevés. A
táblázós fuvart bonyolító taxisok helyzete pe-
dig véleményünk szerint egyáltalán nem
megoldott. 
• Milyen megoldást javasoltatok a helyzet
megváltoztatására?
• Tudomásul véve, de nem elfogadva, most
az a helyzetet, hogy a jelenlegi taxiszolgálta-
tónak érvényes szerződése van a BA ZRt.-vel.
Ezt az ügyet korábban a Gazdasági Versenyhi-
vatalon (GVH) keresztül bíróságig vittük, saj-
nos sikertelenül.  Minden alkalommal arra
emlékeztettük a tárgyaló feleket, hogy GVH is

egy korábbi határozatában rögzítette: a szer-
ződött taxiszolgáltatón kívül a telefonon le-
adott rendelésekre érkező taxik számára is
megfelelő feltételeket kell biztosítania a BA
ZRt. illetékeseinek. A vita jelenleg is arról fo-
lyik, ki mit tekint megfelelő feltételnek. A BA
úgy gondolja, azzal, hogy a főváros által neki
átadott taxiállomásokon kijelölte az azonna-
li rendelést teljesítő taxik részére a 4-4 férő-
helyet, és biztosítja 64 taxi számára a II-es
terminálon a pufferparkolóban a várakozás
lehetőségét, eleget tett a fővárossal kötött
megállapodásában rögzítetteknek. Az I-es
terminálon helyszűkére hivatkozva egyetlen
pufferparkoló helyet sem adtak. Mi ellenben
úgy gondoljuk, hogy egyrészről a taxiállo-
mások férőhelyarányainak megváltoztatása
lenne reális, hiszen a jelenlegi szolgáltatónak
felesleges 7 helyet fenntartani, amikor folya-
matos ültetéses rendszerben végzik a munká-
jukat és a holtidőkben 2-3 autó várakozik a
droszton. Ezzel párhuzamosan a BA biztosít-
son további férőhelyeket a külső köríven is. A
táblázós fuvarokat teljesítő taxik esetében
pedig több alkalommal kezdeményeztük,
hogy fél óra ingyenes várakozási lehetőséget
kapjanak valamennyi terminál parkolójában. 
• Milyen eredményre jutottatok?
• A díjfizetési kedvezmény tekintetében a BA

mereven elzárkózik kérésünk elől, hiszen ez
számára nyilvánvaló árbevétel-kiesést jelent.
A férőhely számarányainak megváltoztatását
a BA támogatná, amennyiben ehhez a két
szerződött partnere is hozzájárul. Ugyanis a
taxiállomások férőhelyszámát egyfelől a Taxi-
állomás Kht.-val kötött szerződés rögzíti.
Másfelől ez az arányszám a jelenlegi taxiszol-
gáltatóval kötött szerződésben is szerepel. A
Taxiállomás Kht. nyitott bármilyen módosí-
tásra, azonban a jelenlegi szolgáltató, korábbi
álláspontjával szemben, már nem hajlandó
tárgyalni a jelenlegi állapot módosításáról. A
további rendelt taxi férőhelyek kialakításáról
korábban a BA pozitívan nyilatkozott, viszont
nem történt semmi előrelépés. Ma már azon-
ban arra hivatkoznak, hogy rövidesen kezdő-
dik a II-es terminál átépítése, és annak befeje-
zése után nyílik csak arra mód, hogy figye-
lembe vegyék javaslatainkat. Az I-es terminá-
lon pedig ismételten felülvizsgálják az egyéb-
ként nem olyan régen módosított forgalmi
rendet. Ezen belül a taxikra vonatkozó állás-
pontjukat is. Felajánlottuk, hogy mindkét
terv elkészítésében Szövetségünk aktívan részt
venne, azonban ezt a BA képviselője elutasí-
totta. Összességében ez az egyeztetés sem zaj-
lott másként, mint a korábbiak, csupán ködös
ígéreteket kaptunk, kézzelfogható eredmény
nélkül.  
• Köszönöm a tájékoztatást! 

-B.Z.-

Tisztelt diszpécserek, telefonosok, 
irodai dolgozók, taxis kollégák, barátaim!

Ezúton tájékoztatlak Benneteket, hogy megromlott egészségi állapo-
tomra való tekintettel, továbbá szakmai és gazdasági nézeteltéréseink
miatt 2008. június elején a Buda Kft.-ben lévő tulajdonrészemet
testvéremre, Pásztor Györgyre ruháztam át. 

Ezzel egy időben ügyvezető igazgatói megbízatásomról is lemondtam. 
Megköszönve az elmúlt 16 évi munkátokat, sok sikert, kitartást és jó

egészséget kívánok minden dolgozónak és taxis kollégának!
Budapest, 2008. június 16.

Pásztor Gábor ügyvezető igazgató

díjak nehezítik a taxisok dolgát

a Buda és a Tele5 Taxi

Pásztor György: – A két társaság né-
hány hónapon belül egybeolvad
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társaság, amit viszont pár hónap múlva
egybeolvasztva, mint Tele5 Taxit fogok üze-
meltetni.
• Mi a terved a Budataxival?
• Testvéremmel úgy állapodtunk meg,
hogy a Budataxi védjegyet a továbbiakban
ő fogja birtokolni. Viszont írásos megálla-
podás született arra, hogy a Budataxi ne-
vét, logóját és az ehhez tartozó image-t a
továbbiakban egyikünk sem használhatja.
Tehát mint egy szép emléket, közös akarat-
tal eltemetjük.
• Mi lesz a telefonszámmal és a Buda
megrendelőivel?
• A telefonszám marad a Tele5 Taxinál
még egy jó ideig. Addig, míg hívás érkezik
rajta. Ezeket az első időben lekezeljük Tele5
Taxiként. Majd ezt követően átirányítjuk a
telefonokat a csupa ötös telefonszámra.
• Térjünk át a helységre. Maradtok itt
a Bogáncs utcában, vagy mást tervez-
tek? Esetleg tovább álltok, mert ez iszo-
nyatosan nagy terület egy cégnek, még
akkor is, ha az összlétszám nem csök-
ken az összeolvadás vagy a válás mi-
att…
• Ez az irodaterület bérlemény, amire ötéves
szerződést kötöttünk. Vagyis ezen időszakon
belül nem tervezzük a költözést. Aztán majd
meglátjuk, de ez még a távoli jövő.
• Terveztek változtatást a Tele5 megje-
lenésében? Maradnak a telematricázott
autók?
• A Tele5 taxihoz kötődő dizájn 15 éve be-
vezetett, elfogadott a taxipiacon. Tehát
ezen nem változtatunk. A továbbiakban vi-
szont nem tervezzük, hogy több autót lás-
sunk el dizájn-fóliával. Amelyiken fent van,
azon marad, ám a Budataxikról értelem-
szerűen lekerül, mint ahogy a budás sza-
badjelző is megváltozik. Akik jelenleg is
hordják ezt a matricát – ameddig kocsit
nem cserélnek – természetesen kedvez-
ményben részesülnek, mint korábban.
Amennyiben megegyezünk az Etikai Bi-
zottsággal, a gazdasági vezetéssel és a taxi-
sokkal, úgy a későbbiekben törekedni fo-
gunk az egységesebb megjelenésre. Úgy a
színek tekintetében, mint az autótípusok
kiválasztásában. Ez is fontos eleme lehet
piaci pozícióink erősítésének. 
• Folytatódnak a sok vitát kiváltott fej-
lesztések, vagy a problémák elkerülése
miatt leálltok a korszerűsítéssel?
• Nem, erről szó sem lehet! A fejlesztések-
ről nem mondtunk le, ezekre továbbra is
nagy súlyt helyezünk. Az új szoftver jól
vizsgázott, használata ma már nélkülözhe-
tetlen. A kártyalehúzó kérdésében a mai
napig tárgyalásban állunk, és várhatóan 2
hónapon belül indulhat is a taxisok közöt-
ti szétosztása. Következő lépésben pedig
megkezdődhet az ehhez az eszközhöz kap-
csolódó félcsendes címkiadás is, mint a
Citynél. Mi – egy kis fáziskéséssel – ugyan-
azokat a korszerűsítéseket tervezzük beve-
zetni, mint amit a citysek már megléptek.
Tény viszont, hogy egy kicsit lemaradtunk.

• Végül is, mikorra várható, hogy a
Budataxik eltűnnek a fővárosból?
• A pontos időpontot nem tudom ma
még megmondani, de előre láthatólag
még három-, négy hónapra van szükség a
problémamentes összeolvadáshoz. Legké-
sőbb november elejére ezt is megoldjuk. Az
új felállás taxisnak, vezetésnek egyaránt
előnyösebb helyzetet eredményez majd.
• Köszönöm a tájékoztatást!

- kó -
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Fehér kesztyű a kézen, fehér huzat a taxikban

Olimpiai finis
Egy hónapos kampányt indítottak a
kínai közlekedési hatóságok a pekin-
gi taxik ellenőrzésére. A hatvanhat-
ezer gépjárműnek kifogástalan mű-
szaki állapotúnak és tisztának kell
lennie, mire kezdődik az olimpia, és
külön figyelmet fordítanak az ellen-
őrök arra is, nehogy túlszámlázza-
nak a fuvarozók.

Gőzerővel folyik a felkészülés az olimpiára
Pekingben. Ennek egy jelentős részét képe-
zi a légszennyezettség csökkentése, amely
jelen pillanatban kétszerese, háromszorosa
a WHO által biztonságosnak ítéltnek. A kí-
nai vezetés miután tisztában van a kiala-
kult helyzettel, máris forgalomkorlátozáso-
kat vezetett be, amit az olimpia ideje alatt
is fenn kíván tartani. Ennek eredménye-
képpen egyik nap csak a páros, másik na-
pon csak a páratlan forgalmi rendszámú
gépjárművek hajthatnak be a fővárosba. A
közfeladatot ellátó gépjárművekre mindez
nem érvényes, ott egyéb szigorításokat ve-
zettek be. A taxisok esetében már most el-
lenőrzést kezdtek, ahol kétezer jüanig ter-
jedő (44 ezer forint) pénzbüntetésre szá-
míthatnak azok a sofőrök, akik szándéko-
san a hosszabb utat választják, megtagad-
ják az utas felvételét vagy a tényleges vitel-
díjnál többet számolnak föl. A bírság elég-
gé elrettentő, hiszen a kínai fővárosban a

taxik alapdíja 3 kilométeres körzetben 10
jüan, azaz 220 forint.

Emellett új előírás, miszerint a volánnál
helyet foglalónak fehér cérnakesztyűt kell
viselnie, az utastérben foltmentesnek kell
lennie a hófehér huzatnak, különben újabb
200 jüanra /4400 forint/ büntetik a sofőrt.
Néhány szokatlan rendszabályt is bevezet-
tek, így a taxis az utas felvétele után csak
akkor indíthatja a taxiórát, ha sikerült a
szállítási címet egyeztetni, és az autó is ab-
ba az irányba tart. A taxióra bekapcsolása-
kor egy női hang kínaiul és angolul is üd-
vözli az utasokat, majd a célállomáshoz ér-
ve felhívja a figyelmet arra: a számlát és az
értékeiket ne hagyják azt utasok az autó-
ban. A sofőr fényképét, nevét, valamint az
azonosító számát a kesztyűtartón jól látha-
tóan és olvashatóan kell elhelyezni, míg
számos taxiban a sofőr védelméről az utas-
tér és a vezetőülés közötti elválasztó rács,
vagy áttetsző műanyag lap gondoskodik.

A taxisofőrök jelentős hányada vidékről
érkezett az ötkarikás játékokra, így az olim-
piai felkészítés jegyében rendszeresen an-
gol nyelvórán kellett részt venniük, ahol az
alapvető szavakat és kifejezéseket sajátítot-
ták el, amiből vizsgáztak. A személyszállítói
engedély kiadásának egyik alapfelvétele
volt a felkészítés eredményes elvégzése.

Még pár hét, és elkezdődik az olimpia,
amit a kínaiak szeretnének minden idők
leglátványosabb eseményévé varázsolni,
amihez a tiszta autók és udvarias taxisok is
nagymértékben hozzájárulhatnak.

Cash

Egy nõ bemegy egy fegyver-
boltba, és egy puskát akar venni.

– A férjemnek veszem –
mondja.

– És tudja, hogy a férje ponto-
san milyen típust szeretne? –
kérdi az eladó.

– Dehogy! Azt se tudja, hogy
le akarom lõni.

* * *
Egy asszony bejelenti a rend-

õrségen, hogy a férje három
napja eltûnt. Kérdezi tõle a rend-
õr:

– Van-e a férjének valami kü-
lönleges ismertetõjegye?

– Még nincs, de majd lesz, ha
elõkerül!
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Általában kijelenthető,
hogy ha egy-egy szép
limuzinból combit is ké-
szítenek, annak eredménye inkább a kompromisz-
szumkeresés, mint ízléses alkotás. Többnyire nagy,

esetleg ormótlan autó jön ki belőle, ami viszont jól
pakolható. A Renault Laguna Grandtour ennek ép-
pen ellenkezője. Nekem ugyanis ez esetben a kom-
bi változat sokkal jobban tetszik, mint a limuzin,
persze mint tudjuk: kinek a pap, kinek a papné…

Ám nézzük a részleteket:
A Laguna Grandtourt úgy fejlesztették ki, hogy

minimalizálják a kiadásokat. A 110-150 LE-s dízel-
motorok a 6 sebességes váltóval, az 5-6 literes átlag-fogyasztás-
sal és a 30 000 km-es szervizperiódussal csábítják a leendő vásárló-

kat. A taxisoknak a Renaultnál a ProActive automataváltót javasolják,
mert ugye az egésznapos városi közlekedésben ennek használata je-
lentős könnyebbséget jelenthet. Nehezíti ugyanakkor a választást,
hogy a gyártó háromféle dízelmotort is ajánl: 130, 150, és 175 LE-s
változatban. Azonban a taxizáshoz nem kell gyorsulási versenyt
nyerni, vagyis bőven elég a „legkisebb” aggregát is.

Az autó úttartása precíz, a kanyaríveken pontosan tartható. A
Grandtour az új generációs ABS blokkolásgátlót kapta ESP dinami-
kus menetstabilizátorral és AFU automata vészfékrásegítővel. Az ol-
dalsó ajtókba dupla ütközésérzékelőket szereltek, így a légzsákok két-
szer gyorsabban kioldanak a korábbi változatnál. Ám az új
Lagunában javítottak a hangszigetelésen és a hőkomforton is. Az au-

tomata kézifék – már megszokott módon – elektromosan mű-
ködik. A hátsó üléstámla gomb-

nyomásra 1/3 – 2/3 arányban
teljesen padlóba süllyeszthető.
Így – ha kell – egy tökéletesen
sík, óriási rakodófelület alakít-
ható ki. A szükséges informáci-
ók a műszerfalon jól olvasha-
tók, a kezelőgombok logiku-
san helyezkednek el, egy ré-
szük rögtön a kormányon,
vagy annak közelében. A
Carminat navigációs rend-
szer a legújabb generációs
multimédiás felszereltséget
biztosítja: DVD, vagy CD
alapon vezérelt műholdas
navigációt, MP3-kompa-
tibilis CD-rádiót és
Bluetooth-alapú telefon-
kihangosítót.
Az új Renault Laguna

Grandtour 4801 mm hosszú, 1811 mm
széles és 1445 mm magas. A

csomagtér alap-
helyzetben 508 li-
teres. A Grandtour
tömege 1483 kg, a
m e g e n g e d e t t
össztömege 2033
kg. 

Tekintettel arra,
hogy a Laguna
Grandtour alapfelsze-
reltsége kategóriájá-
nak megfelelő, ennek
felsorolásától most el-
tekintünk. Ám az érdek-
lődők igencsak zavarba-
ejtő kínálattal találják
majd szemben magukat.

9
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GRANDGRANDTTOUROUR

Hosszú autósor várakozik a 
sorompó elõtt. Egyre többen du-
dálnak türelmetlenül. A bakter
megunja, kijön a házból, és mél-
tatlankodva odaszól az autósok-
nak: 

– Mit idegeskednek? Hát tehe-
tek én arról, hogy a vonat két
órát késik?
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2008. június 15-e újabb mérdfölkő volt a TAXI4 életében. Ekkor ke-
rült sor a „régi-új” taxiközpont ünnepélyes megnyitójára. A cégvezetés
elsőként saját munkatársait – taxisokat, diszpécsereket, telefonosokat
– és azok családtagjait hívta meg a közös ünneplésre. Az ötödik éves
cég a már rég kinőtt Vezér úti objektumból elköltözve egy minden
igényt kielégítő, teljesen felújított épületben folytathatja működését.
Itt már nem gond a parkolás,
akár több tucat autó is nyu-
godtan várakozhat a környe-
zet zavarása nélkül. 

Az időjárás kegyes volt az
egész napos rendezvény
résztvevőihez, akik délelőtt
11 órától szép számban
gyülekeztek a központ
előtt. A TAXI4 vezetői fo-
gadták az érkezőket, aki-
ket csoportokban vezet-
tek végig az épületben,
bemutatva az új diszpé-
cserközpontot, az ízlés-
esen berendezett iro-

dákat. Láthatóan mindenki nagyon érdeklődő és
türelmes volt a bejárás alatt, de azért érzékelni le-
hetett, hogy a méretes bográcsban rotyogó, több
mint 30 kilogramm marhalábszárból készülő pör-
költ illata elvonja a figyelmet. Pedig a tálalásig
még jó néhány órát kellett várni. Addig jó zene,
üdítő és sör mellett folyt a vidám beszélgetés. A
vasárnaphoz képest meglepően sokan vettek részt
a rendezvényen, melynek tetőpontja délután 5
órakor  az elkészült  ízletes pörkölt tálalása volt. A
környéket elárasztó ínycsiklandó illatok megtet-
ték hatásukat, hiszen a többség repetázott is a fen-
séges étekből, melyhez – a szervezők gondosságát

bizonyítandó – ízle-
tes nokedli és jóféle
savanyúság is dukált.
A vendégsereg egy je-
lentős része az est-
ebéd befejeztével
táncra perdült, így
adva le a felesleges

kalóriákat. 

10

Az előkészületek

TAXI4 – az új székház

Illatos és látványos –
marhalábszárpörkölt

A Taxi4 székház

A buli
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Összességében elmondható, hogy sikeres, jóhangulatú bulit csaptak
a TAXI4-esek. A kollégák közül többen is jelezték a vezetőségnek, hogy
ilyen rendezvényt akár évente is tarthatnának, hiszen fontos, hogy ne
csak munkaügyből kifolyólag találkozzanak egymással, hanem a cég
életében a jelentős változásokat is közösen ünnepeljék. Ez a nap erről
szólt, melynek végén jókedvűen és reményekkel telve búcsúzott el
mindenki.

11

Ritka pillanat – a főnök elégedett

megnyitója

Mûtét elõtt a sebész 
bemegy a beteghez: – Majd meglátja, 

kérem, milyen gyorsan talpraáll a mûtét után. Még aznap
felkelhet majd, és öt percet sétálhat. Másnap már egy órát

is sétálhat. Harmadnap már futni is fog...
– Jó, jó, doktor úr, de azért ugye, megengedi 

majd, hogy a mûtét alatt 
fekve maradjak?

Mint arról már e lap hasábjain is
hírt adtunk, Európában 2005-
ben kezdték meg a MAZDA5 érté-
kesítését. Az akkor még új-
donságnak számító
akár 7 fő részére helyet
biztosító Karakuri
ülés- és tárolórend-
szer, vagy a dupla to-
lóajtó igen hamar
népszerűvé tette
ezt a típust. Beve-
zetése óta 275 000
darabot gyártot-
tak belőle és ezzel
a cég harmadik
legkeresettebb
modelljévé vált. 

Az új Mazda5
Facelift már egy
megújult – vagy ha
úgy jobban tetszik – frissített for-
matervvel, új automata
váltóval, egyedibb
sport-optikai
csomaggal, fi-
nomabb kidol-
gozású utastér-
rel, még több
kényelmi és szó-
rakoztató extrá-
val, jobb kezelhe-
tőséget biztosító
új futómű-beállí-
tásokkal, valamint
alacsonyabb fo-
gyasztással és CO2
kibocsátással lépett a
kompakt busz-
limuzinok piacára.

Az összes apróbb változtatást
nem soroljuk fel, legyen elég né-
hány fontosabb. Például áttervez-
ték az első és hátsó lökhárítókat
és világítótesteket. A hátsó lám-
pák egyenként 12 fénykibocsátó
diódát kaptak. A hűtőrács határo-
zottabb és sportosabb lett a méh-
sejtszerű kialakítással. A külső

megjelenésen tovább javítanak az
új 16, és 17’’-os könnyűfémfelnik.

A belső tér is változott. Kétféle
fekete műanyag burkolattal, titán

vagy fekete közép-
konzol-

lal és sebesség-
váltó-betéttel vagy akár fekete

bőrborítással is kapható a meg-
újult Mazda5. Ami a népszerű
Karakuri ülésrendszert illeti, ez
továbbra is elérhető öt illetve hét-
üléses verzióban. E típusnál már
megszokott módon, a középső
üléssor három, illetve két személy
utazását biztosíthatja, igény sze-
rint. Amennyiben a középső ülést

Elektromosan mozgatható tolóajtókkal is

Mazda5

Szakértő tekintetek ellenőrzik a kavarás meste-
rien végrehajtott mozdulatsorát
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„belehajtjuk” az oldalsókba,
úgy két karfával ellátott fotelt
nyerünk. A harmadik üléssor
szükség szerint eltüntethető a
csomagtartó szintjében, vagy
ebből a helyzetből néhány
mozdulattal kihajtható. A ki- és
beszállást elektromos motor-
ral mozgatható,
k é t o l d a l i ,
nagy toló-
ajtó segíti.
A harma-
dik üléssor
viszonylag
k ö n n y e n
megközelít-
hető és a kate-
góriájához ké-
pest kényelmes
is. Az első ülések
háttámlájából
mindkét oldalon
kihajtható egy-egy
asztalka pohártar-
tóval, fokozva
az utazási
komfortot. 

N a g y o n
sok kényelmi
berendezés is
bekerült a meg-
újult típusba.
Például a külön
rendelhető auto-
matikus szintsza-
bályozású xenon
fényszóró, vagy az
MP3-kompatibilis
CD-lejátszó, az új
DVD-alapú navigáci-
ós rendszer a középső
konzolra helyezett 7 collos
multifunkciós érintőképernyő-
vel és hátulnézeti kamerával. A
kormánykeréken kapott helyet
a tempomat-vezérlő, a
Bluetooth-os telefonkihang-
osító és az audio-rendszer ke-
zelőegysége.

A MAZDA5-ben 45 tárolóre-
keszt helyeztek el, melyeket
megtalálni sem könnyű. Példá-
ul a középső üléssor is rejt né-
hányat, ha használjuk az ötö-
dik utasnak készített
helyet. 

A z
MZR benzinmo-

tor is jelentős változásokon
ment keresztül. Csak a lényege-
sebbek: szekvenciális szelepve-
zérlést (S-VT) és elektronikus
gázpedált kapott a hatéko-
nyabb égés és az élénkebb gáz-
reakciók elősegítésére. Új oxi-
génszenzort építettek be az op-
timális károsanyag-kibocsátás

érdekében. A nagyobb benzin-
motor teljesítménye 107
kW/146 LE / 6500 1/perc. A
185 Nm-es csúcsnyomaték már
alacsony, 4000 1 / perces for-

dulatszámtól ren-
de lke -

zésre áll. A dízel
kínálatban kétfajta, 81 kW-
os, (110 LE, 310 Nm / 2000 /
perc)  illetve 105 kW-os, (143
LE, 360 Nm / 200 1/perc)  agg-
regát kapható. A korábbi erő-
forrásnál közel fél literrel ki-
sebb az új MAZDA5 étvágya.

Az új, hatfokozatú váltó az
alapfelszereltség része lett.   

Taxis használat esetén a mo-
toros tolóajtó tekinthető az
egyik jelentősebb újításnak.
Ugyanis a slusszkulcson talál-
ható és könnyen kezelhető ér-
zékelők segítségével kiszállás
nélkül nyitható vagy zárható az

ajtó. 
Anélkül, hogy

annak nyi-
tása a
közleke-
dés töb-
bi részt-
v e v ő j é -
nek kárt
okozhat-
na. Képzel-
jük el: jön
az utas, és
mintegy va-
rázsszóra el-
húzódik előtte
az ajtó, lehető-

vé téve a ké-
nyelmes beszál-

lást, majd ha
elhelyezke-
dett, becsu-
kódik. Kiszál-
lásnál sem kell
tornázni, elég
a gombot meg-
nyomni. Az aj-
tók egyébként
700 mm széle-
sek, 1083 mm
magasak, vagyis
nagyok. Biztonsá-
gos működésükről

elég annyit tudni,
hogy amennyiben zá-

ródás közben bármilyen apró
akadályt is érzékelnek, azonnal
megállnak. 

Az akár hétülésesre bővíthe-
tő autók egyébként is népsze-
rűek a taxisok között, főleg ha
az olyan jó minőségű és meg-
bízható, mint a MAZDA5.

12

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

Az új tanítónõ elé jóképû legényt küldenek a vasút-
állomásra. Felrakják a csomagokat a szekérre, a csi-
nos tanítónéni a legény mellé ül a bakra. A falu szé-
lén a legelõn egy bika éppen közösül a tehénnel. A
városi tanítónõt ugyancsak lenyûgözi a látvány, s azt
kérdezi a legénytõl: 

– Honnan tudja a bika, hogy... izé... szóval, hogy mi-
kor alkalmas a pillanat? 

– Elárulja azt a nõstény illata. 

Hajtanak tovább, most egy csõdört és egy kancát
látnak hasonló helyzetben. 

– És a csõdör honnan tudja...? – kérdi a kíváncsi nõ. 
– Neki is a nõstény illata árulja el. 
Megérkeznek a szálláshoz, lepakolnak, a fiú búcsú-

zik: 
– Hát minden jót! 
– Köszönöm a fuvart – mondja a tanítónõ. – És láto-

gass meg egyszer, ha elmúlt a náthád...

A középső hely a szélső
ülésből hajtható ki
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Feliratok 
Ne kövess! Idegesít!

Idegbeteg valóság, 2008, Magyarország…
Merj magyarnak lenni!

Politikai hitvallás Közép-Európából
Elõzz le!

Egy provokáló állampolgár
Isten háta mögött vagy!

Kétértelmû megjegyzés egy nagyképû
vezértõl

Van egy BMW-m is, de most sietek!
Egy hihetetlen kiírás, egy Trabanton…

Lassú jármû
Kommentár nélkül egy Wartburg hátulján

Legjobb az életben, alkohol a véredben
Nem autóvezetõknek szóló felirat…

Apámtól kaptam! A kettes vizsgáért…
Felirat egy másik Wartburgon…
Ne kövess! Én is eltévedtem!

Egy õszinte ember
SÜRGÖSSÉGI BORSZÁLLÍTÁS!

A BOR ÉLETET MENTHET!
Az utóbbi évek legszellemesebb felirata.
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Bevezetésként néhány gondolat a maxi-
mált tarifa megváltoztatására összeállított
anyaghoz, melyet a BKIK Taxis Szakmai Kol-
légiuma és a TFTSZ közösen kezdeménye-
zett a Fővárosi Közgyűlés felé:

Tavaly már készítettünk egy hasonló cé-
lú anyagot, mert a főváros önmaga kezde-
ményezte a maximált tarifa rendelet meg-
változtatását. Úgy gondolom, hogy már
akkor is közgazdaságilag és szakmailag egy-
aránt kellően alátámasztott anyagot készí-
tettünk. Kiderült azonban a fővárosi
képviselők számára is, hogy a rendelet mó-
dosítása áremeléssel jár. Így számításainkat
egyszerűen politikai kérdéssé degradálták.
A kormánypártok pedig ezek után nem
merték vállalni ennek politikai hozadékát.
Az ellenzéknek meg semmilyen politikai
előnye nem származott volna abból, ha
mellénk áll e kérdésben. Ennek a patthely-
zetnek megoldására egy olyan, elegánsnak
nem nevezhető megoldást találtak ki, hogy
eleve be sem terjesztették a korábban saját
bizottságuk által is támogatott kérdést a
Fővárosi Közgyűlés elé. Ezek után úgy dön-
tött a fentebb említett két szervezet, hogy
az idén mi kezdeményezzük a maximált ta-
rifa módosítását. Méghozzá a szakmai ér-
dekképviseletek támogatásával. Így remél-
jük, hogy a Közgyűlésnek foglalkoznia kell
a kezdeményezésünkkel, és azt fel kell ven-
nie a napirendi pontok közé. A végkifejlet
természetesen ez esetben is bizonytalan.
Meglátjuk…

Sipeki József elnök
BKIK Taxis Szakmai Kollégium

* * *
BKIK Taxis Szakmai Kollégiumának
és a Taxi Fuvarszervező Társaságok

Szövetségének közös kezdeményezése
a taxi hatósági maximált árának 

változására. 
Az Ártv. 10. § (1) bekezdése alapján a hatósá-
gi ár megállapítása, módosítása – ideértve
az áralkalmazási feltételeket is – hivatalból,
vagy az árat érvényesítő vállalkozó kérelmére
történhet. 

Ez utóbbi esetben a kérelmező köteles a ha-
tósági árra vonatkozó javaslatát a hatósági ár
megállapítója részére egyidejűleg megküldeni.

A fenti § alapján a BKIK Taxis Szak-
mai Kollégiuma és a Taxi Fuvarszerve-
ző Társaságok Szövetsége közösen kez-
deményezi a tisztelt Fővárosi Közgyű-
lésnél a taxi hatósági maximált árának
változtatását

A tavalyi évben a Fővárosi Közgyűlés
nem vette napirendjére az önmaga által
kezdeményezett taxi hatósági maximált ta-
rifamódosítást.

A közgyűlés arra hivatkozott, hogy to-
vábbi egyeztetést tart szükségesnek. Az
ügyben azóta sem történt semmi. A taxis

szakmával semmilyen egyeztetést nem kez-
deményezett a Főváros. 

Mivel eltelt egy újabb év, és a benzinárak
is elszabadultak, így a taxis szakmai és ér-
dekképviseleti szervek elhatározták, hogy
minden törvényes eszközt felhasználnak
annak érdekében, hogy a több mint 7 éve
megállapított maximált tarifát módosítsa
a Közgyűlés.

Elöljáróban néhány gondolat a Közleke-
dési Tudományi Intézet tanulmányából,
amely 2005 februárjában készült.

Hatósági ár: Az árak meghatározása
kormányzati beavatkozás útján történik.
Általában hatósági árképzés akkor indo-
kolt, amikor a kereslet-kínálat piaci me-
chanizmusa és a gazdasági verseny bizo-
nyos okok miatt nem tud érvényesülni, és
ilyenkor az adott szolgáltatásra az illetékes
miniszter a pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben a legmagasabb vagy a legalacso-
nyabb hatósági árat határozza meg. Ez vo-
natkozik a belföldi közforgalmú, vasúti
menetrend szerinti személyszállítás, illetve
a belföldi menetrend szerinti távolsági au-
tóbusz-közlekedés díjaira is. A taxi-tarifák
esetében azonban egyik sem áll fenn: hi-
szen a kereslet-kínálat piaci mechanizmusa
és a gazdasági verseny jelenleg egyaránt ér-
vényesül. A legmagasabb árnak fedez-
nie kell a hatékony működéshez szük-
séges ráfordításokat és a nyereséget is,
a legalacsonyabb árnak pedig „csak“ a ha-
tékony működés ráfordításait kell fedeznie
(mindkét esetben figyelembe véve az elvo-
násokat és a támogatásokat). A hatósági ár
tehát költségelvű.

A legmagasabb árat úgy kell megha-
tározni, hogy az a hatékony működés-
hez szükséges ráfordításokat és a nye-
reségre fedezetet biztosítson, tekintet-
tel az elvonásokra és a támogatásokra
is, ez vonatkozna a
személyszállításra
is. A legalacsonyabb
árat pedig úgy, hogy a
hatékony működés
ráfordításait fedezze,
ekkor is figyelembe
kell venni az elvoná-
sokat és a támogatá-
sokat.

A hatósági ár megállapítása történ-
het tételesen vagy a hatósági ár kiszá-
mítására vonatkozó előírásokkal. A ha-
tósági árat és annak alkalmazási fel-
tételeit jogszabályban kell közzétenni,
utalva az érvénybe lépés időpontjára
és alkalmazására szerződést kell kötni.
Fontos az a megkülönböztetés, hogy a
hatósági ár megállapítása történhet
tételesen vagy a kiszámítására vonatko-
zó előírásokkal.

Keresletfüggő ár: A költségelvű és értékel-
vű ár között helyezkedik el. Ebben az eset-
ben az árat nem a költségekhez, a verseny-
társak áraihoz, hanem a fogyasztói igé-
nyekhez igazítjuk: ha a kereslet bizonyos tí-
pusokat preferál, akkor emelhetjük, ellen-
kező esetben csökkentenünk kell az
ár(ak)at. Például a vasúti személyszállítás-
ban az InterCity tarifáit, vagy a taxitarifá-
kat (elméletileg) a ténylegesnél magasab-
ban is meghatározhatjuk, ha az utasok azt
hajlandók megfizetni.

Más megközelítésben nem az átlag-, il-
letve a határköltségre építünk, hanem az
értékelvű ár segítségével keressük az opti-
mális árhoz tartozó mennyiséget, a terme-
lés vagy a szolgáltatás mennyiségét.

Egyensúlyi ár: A vállalatnak vagy vállalko-
zásoknak a profit maximalizálásához meg
kell találniuk azt az egyensúlyi árat és
mennyiséget, amely a legnagyobb összes
bevétel és összes költség különbségét adja;
amit a vállalat vagy vállalkozás csak akkor
érhet el, ha a határ- (marginális vagy pót-
lólagos) bevétele éppen egyensúlyba kerül
határ- (vagy pótlólagos) költségével. A ma-
ximális profit melletti egyensúly tehát ott
van, ahol a határbevétel és a határköltség
egyenlő, azaz az utolsó eladott kis mennyi-
ség olyan nagyságú pótlólagos bevételt
hoz, amely éppen egyenlő pótlólagos költ-
ségével.

A Fővárosi Közgyűlés a 31/1998. (VII.
16.) Főv. Kgy. Rendeletével rendelte el, a
személytaxi szolgáltatás díjának legmaga-
sabb hatósági árként való megállapítását,
és annak alkalmazási feltételeit.

A rendeletet módosította a Fővárosi
Közgyűlés a 17/2000. (IV. 27.) Főv. Kgy.
Rendelettel mely a következő maximált
árakat állapította meg.

15

Közös javaslat készült a maximált tarifa emelésére

Tarifaosztály Alapdíj (Ft) Távolsággal Idõvel 
arányos arányos

egységdíj egységdíj 
(Ft/km) (Ft/perc)

I-es (normál) tarifa 300 240 60
II-es (emelt) tarifa 420 336 84

Egy férfi már hónapok óta elég
rossz lelkiállapotban van. Nagy nehe-
zen rászánja magát, és elmegy egy
pszichiáterhez, hátha az segít. A páci-
ens lefekszik a kanapéra, és kiönti a
lelkét a dokinak. A pszichiáter sokáig
hallgat, majd közli:

– Úgy gondolom, hogy a problémá-
inak oka: súlyos önbizalomhiány, ami
elég gyakori az ilyen lúzereknél, mint
maga.
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Ülsz a padon a droszt mellett, és
nézed unottan a város lüktetését.
Neked persze csak a fejed lüktet
– a hőségtől. Várod a csodát, ami
persze mindig késik, mert a cso-
da az ilyen. Megkockáztatsz egy
fagylaltot, és persze megállapí-
tod, hogy a fagyisnak is jól megy,
csak nekünk taxisoknak nem.

Unottan sétálsz a sorban álló ko-
csik között, és tárgyalsz a többi-
ekkel egy s mást (és egymást).
Egyszer csak meglátod a csodát
egy valaki személyében, aki ép-
pen a verdáddal szemez. Aki ezt
követően ráadásul meg is szólít –
Hi, you! – tovább már magyarul
próbálom folytatni a történetet,

mert az angol – ráadásul a spa-
nyolangol – azért ennyire nem
fekszik nekem. Tehát a nézelődő
a megszólítás után nekem szege-
zi rögvest a kérdést: – Ráérsz hol-
nap?  Mire én: – Természetesen,
hiszen ezért vagyok itt. – Akkor
mennyibe kerül egy városnézés
Budapesten?  Mondom: – X fo-

rint, illetve, hogy az mennyi dol-
lár . – Oké! Akkor reggel kilenc-
kor. – Az sajnos nekem nem jó. –
válaszolom -, hiszen akkor a cég-
gel vagyok, az a tuti. – Akkor mi-
kor jó? – 11.30-kor. – OKÉ, heten
leszünk. – Már majdnem örülni
kezdtem, amikor jön Mr Cortez
és közli, hogy immár 10-en lesz-
nek. Ez megint nem jó, mert eh-
hez kettő egyterű kell. A válasz
azonban gyors és egyértelmű: -
OK! Bár minden tárgyalásunk
ilyen gyors lenne. Megegyezünk,
kezet rá, vagyis ez is OK!

Ezt követően még egy rendeletmódosítás
született, a 35/2000. (VII. 21.) Főv. Kgy. Rende-
let, amely azonban tarifaértékekben változást
nem hozott, csupán a tarifa feltüntetésének
pontos körülményeit és méretét szabályozta.

A fentiekből megállapítható, hogy a maxi-
mált tarifa mértéke több mint 7 éve változat-
lan, ami rendkívül hátrányosan érinti az ún.
„mezítlábas” kollégákat, akik csak az utcáról
dolgoznak, és így munkájuk hatékonysága
meglehetősen alacsony.

Az elmúlt 2 év a fix tarifa bevezetésének je-
gyében telt el, amelyhez azonban hiányzott a
szükséges politikai akarat, így az nem került
bevezetésre.

Mostanra elkerülhetetlenné vált a tarifa, és
véleményünk szerint a tarifaszerkezet módosí-
tása, melyet mind kamarai tagok, mind ka-
marán kívüli vállalkozók egyaránt kezdemé-
nyeztek a BKIK Taxis Szakmai Kollégiuma felé.

A Taxis Szakmai Kollégium és a Taxi Fuvar-
szervező Társaságok Szövetsége kétféle lehető-
séget lát a hatósági maximált tarifa árainak
kiszámítására és alátámasztására.

Az egyik és talán legegyszerűbb módja a
KSH által a szolgáltatásokra vetített inflációs
adatainak figyelembevételével módosítható-
ak a Fővárosi Közgyűlés által 2000. IV. 27- én
megállapított árai.

A másik megközelítési mód lehet a tarifa
kiszámításra a BKIK szakértői által elkészített
„Ajánlás a taxis személyszállítók árképzésére”
című füzet, melynek elkészítésében részt vet-
tek közgazdászok és költségelemzők.

A mellékelt táblázatokban (1. és 2. sz. 3. sz.
4. sz. melléklet) az aktuális időszakoknak
megfelelő értékek alapján számolt adatok sze-
repelnek.

A fenti számítások ugyanazt az ered-
ményt adják, amit tavaly is a Tisztelt Fő-
városi Közgyűlés elé terjesztettünk, sőt
az üzemanyag-árrobbanás és a magas
infláció még tovább rontotta helyzetün-
ket, mint az a 4. sz. mellékletből is kide-
rül. 

Úgy gondoljuk, hogy ezek a tarifák szakma-
ilag, és közgazdaságilag teljesen megalapozot-
tak, hiszen az elmúlt évben a Gazdasági Bi-

zottság is belátta a jogosságát, és el is fogad-
ta, sőt támogatta azt. 

Az, más kérdés, hogy nem volt rá politikai
fogadókészség, de mint tudjuk, az nem köz-
gazdasági fogalom.

Mivel a politikai helyzet most sem ked-
vezőbb, mint tavaly, úgy gondoljuk, hogy
a fenti tarifákkal ellentétben egy komp-
romisszumokon alapuló kezdeményezést
terjesztünk a Fővárosi Közgyűlés felé. 

***
BKIK Taxis Szakmai Kollégiumának és

a Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövet-
ségének kompromisszumos javaslata, a
taxi hatósági maximált árának változá-

sára.
A 31/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. Rendelet

szövegében az alábbi módosítást kezde-
ményezzük:

16

A KSH által közzé tett, a szolgáltatásra vetített inflációs ráták éves
bontásban, a következõképpen alakultak:

Év 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Éves infláció 9.7% 9.8% 6.4% 5.9% 7.6% 5.5% 8.2%
Alapdíj 300 329 361 384 407 438 462 500
Km díj 240 263 289 307 325 350 369 399
Perc díj 60 65 72 76 81 87 92 99

Egy bécsi utazás kapcsán 

Pozitív taxis-gondolatok

A csoport egy része még a budapesti városnézésen
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Másnap 11. 30-kor tehát két
kocsi várja a csodatevőket, akik
meg is jelennek időben, ám kicsit
sokan vannak: 13 fő jönne. Még
ki sem nyitottuk a szánkat, ami-
kor a főbejáraton kijön újabb öt
ember, és a világ legtermészete-
sebb módján közlik, ők is jönni
akarnak. Mintha csak egy busz-
jegy árába kerülne a fővárosi uta-
zás. Nem baj, ennek mi taxisok
örülünk, tehát még egy egyterű
kell. Ez vasárnap ad hoc nem is
olyan könnyű feladat, főleg nem
öt perc alatt, de 10 percen belül

mégis megoldjuk. Irány a fővá-
ros. 

Szerintem szép és tartalmas
napot töltöttünk el az Amerikai
Nemzeti Gárda repülőseivel.
Amit egy közös vacsora koroná-
zott meg, az összetartás jegyé-
ben. Persze ha nem velem törté-
nik mindez, nem is nagyon hi-
szem el.  Ha látom, hogy mással
történik, akkor meg jó magyar
ember módjára irigykedek a kol-
legára, esetleg azt gondolom,
hogy csak dicsekszik. De ez volt a
valóság, amivel még növeltük ha-

zánk és taxisaink jó
hírét is, mert becsü-
letesen korrekten
számoltunk és visel-
kedtünk a vendégek-
kel. És mint a mesé-
ben: jó tett helyébe
jót várj. Vendégeink
a következő hét
szombatjára ismét
programot találtak
nekünk. Mondván,
jó ismerősök lettünk,
menjünk el a korábbi
három egyterű taxi-

val és vezetőikkel
Bécsbe. Ilyen
még sose volt a
Hírös városban!
Három autóval
külföldre –
együtt. A szerve-
zés elkezdődött,
ám ha az ügy túl
sima lenne, akkor ebbe egy
amerikai belevisz egy kis csa-
vart. – Kicsit többen len-
nénk. – hangzott a bejelen-
tés. – Mennyivel? – kérdez-
tünk vissza. – Úgy 58-an. –

mondták ők laza egyszerűséggel.
Mert ők a lehetőségek országá-
ból jöttek. Egy kicsit megreme-
gett a fejem, mint a másnapos
csirkének. Ilyet még nem hallot-
tam. Van saját kocsijuk, sőt bu-

A 31/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. Rendelet
eredeti szövege:

3. § Az alapdíj a távolsággal arányos egy-
ségdíj mindenkori mértékének kétszeresénél
nagyobb nem lehet, és nem haladhatja meg
az R. 6. § (1) bekezdésében meghatározott
legmagasabb alapdíj mértékét.

Javasolt módosítás:
Ez a § maradjon ki a rendeletből.
A módosítást követően, az alapdíj eme-

lése, nem kényszeríti ki, a Km díj automa-
tikus emelését, de kompenzációt nyújtana
a vállalkozóknak azokra a költségeire,
amelyek nem közvetlenül a futás teljesít-
ménnyel állnak összefüggésben. 

A fenti elképzelésünkhöz hasonlót ter-
jesztettünk elő tavaly, amire volt fogadó-
készség.

Javasolt módosítás:
A 31/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. Rendelet

eredeti szövege:
4. § Az idővel arányos egységdíj a távol-

sággal arányos egységdíj mindenkori mér-
tékének negyedénél nagyobb nem lehet. Ez
az arány 15 km/óra határsebesség értéket
határoz meg.
Javasolt módosítás:

4. § Az idővel arányos egységdíj a távol-
sággal arányos egységdíj mindenkori mér-

tékének harmadánál nagyobb nem lehet.
Ez az arány 20 km/óra határsebesség érté-
ket határoz meg.

A fenti módosításra Budapest főváros meg-
változott közlekedési áteresztő lépességének
romlása miatt van szükség, melyet a 4-es metró
építésével szükségessé vált elterelések, és útlezá-
rások, valamint jelenleg a Szabadság híd felújí-
tása, a budai alsórakpart, részleges lezárása,
idézett elő, és a későbbiekben a Margit híd le-
zárása állandósít. Úgy gondoljuk, hogy a fenti
tényt nem kell bizonygatnunk, hisz a Főváros
minden adattal rendelkezik a forgalom lassulá-
sának ütemével kapcsolatban.

Kerüljön be a rendeletbe továbbá, hogy:
A fogyasztó megkárosításának esetén, -(a

megengedettől eltérő tarifa használata) a vál-
lalkozó droszt engedélyének, valamint a ta-
xi-gépkocsivezetői igazolványának egyide-
jű, időszakos visszavonására irányuló eljá-
rás kezdeményezésének a kötelezettsége.

Azért van szükség az igazolvány visszavonásá-
ra is, mert annak hiányában nem kaphat a fo-
gyasztót megkárosító taxis arcképes igazol-
ványt, és így alkalmazottként sem tudja folytat-
ni áldásosnak nem nevezhető tevékenységét.

Kezdeményezzük továbbá, hogy a rende-
let módosítása határozza meg azon folya-
matot, amely alapján a meghatározott ta-

rifa maximumok éves rendszerességgel,
kötelező jelleggel felülvizsgálatra kerül-
nek, vagy egy meghatározott automatiz-
mus szerint a piaci tendenciáknak megfe-
lelően módosulnak. Ezzel kizárható a jelenle-
gihez hasonló helyzet, amikor 7 év után válik
szükségessé a tarifák módosítása, továbbá nem
kell tartalékot képezni a tarifában, hisz minden
évben aktualizálódik.

Ha a fentiek bekerülnek a rendeletbe,
akkor a következő maximált tarifamódosí-
tást tartjuk elfogadhatónak:

Budapest, 2008. június 23.
Dudás Zoltán 

BKIK VI. Osztály elnökségi tag
Sipeki József 

BKIK VI. Osztály Taxis Szakmai  
Kollégium vezető

Surányi Attila 
Taxi Fuvarszervező Társaságok 

Szövetsége, elnök

17

Általunk elfogadható taxi tarifák

TARIFA Nappali Éjszakai
Alapdíj 500 500
Km díj 260 364
Perc díj 86 121

A skót elmegy a fogor-
voshoz. Hosszas vizsgálat
után megszólal a fogor-
vos.

– Sajnos ezt ki kell húzni.

– Na és az mennyibe ke-
rül? – kérdezi a skót.

– 6 font.
– Ilyen drága? És ha csak

meglazítaná?A kecskeméti taxisok egymást vezetik – idegenül

Lossó Géza szervező (jobbra) az
amerikai csopotvezetővel, Cortes
Alvaróval
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szuk, és mégis ve-
lünk akarnak men-
ni? Ez az amerikai
feeling. (Most már
értem a Kaposvária-
kat, hogy miért si-
ratják Taszárt.) Na,
de én nem vagyok
semmi jónak elron-
tója – így természe-
tesen megszervez-
tem 10 db egyterűt.
Ám itt még nem
volt vége a lazaság-
nak. Ugyanis kide-
rült, hogy leendő
utasaink közül 12-
nek nincs útlevele
sem, csak valami
N A T O - p a p í r j a .
(nem tudom meg-
próbálhatnám-e az
USA-t papírok nélkül megláto-
gatni, lehet, ha megtenném,
még a műanyag lakat is rám
rothadna). Ők így járják a vilá-
got, és köztük Magyarországot.
Tehetik. Na de mi mindig vala-
melyik nagy testvér kegyét ke-
ressük. Már a nagy igazmondó
druszám – Hofi Géza – is utalt
rá: a magyar ember úgy szereti,
ha mindig szaros a szája... 

Nagy a rizikó, még ha ameri-
kai is az utas, csak nem csem-
pésszük ki őket Bécsbe. Ilyet
még úgyse látott volna a világ,
hogy magyar taxisok amerikai
katonákat csempésznek Auszt-
riába. Ám mi nem kockázta-
tunk, hiszen máskor nincs ha-
tár, de történetünk az EB ideje
alatt játszódott, amikor ezt
ideiglenesen visszaállították.
Így új verzió: két kocsi megy
Pestre várost nézni azokkal,
akik nem rendelkeznek útlevél-
lel, a többinek pedig irány
Bécs. 

Eljött a várva várt szombat
és reggel hatkor kezdett össze-
gyűlni a kis (nagy) csapat. Fél
hétre össze is állt a konvoj.
Mindenkit feldobott a hangu-
lat, jól mutattunk együtt. Apró

probléma is adódott: a több-
ségnek be kellett szerezni a
sztrádamatricákat. Mikor ez is
megvolt: irány a világ egyik leg-
szebb történelmi városa. Azért
nem semmi látványt nyújtot-
tunk együtt, amikor a szabá-
lyokat betartva – de azért taxis
módra – nyolc egyforma céges
taxival előztünk a pályán.
(ilyen emlékeim vannak, ám
azok kizárólag szomorú esemé-
nyekhez köthetők – a taxis te-
metésekhez) 

Na de vissza a beszámoló-
hoz: útközben egy „pipi-szü-
net” Tatabánya előtt, és persze
védőital-vételezés. 11–re érke-
zés a budapesti Mátyás-temp-
lom másához, a Stephans-
dómhoz, a Rooswelt platzra.
Itt is szerencsénk volt, talál-
tunk parkolót az EB kellős kö-
zepén, méghozzá egy helyen.
Gyors egyeztetés után – ha va-
laki elkódorogna – 13.30-kor
itt találkozunk. Erre mindenki
szétszaladt, mintha a roham-
rendőrök kergették volna szét a
társaságot. Ott maradtunk mi
taxisok magunkban, ám mi is
úgy döntöttünk, bevesszük Bé-
cset, mint Mátyás büszke Feke-
te-serege. Pisti kollégánknak

elég széles lexikális tudása volt
az óváros kulturális látnivalói-
ról, így mi is turistáskodtunk.
Szerintem mi éreztük magun-
kat a legjobban. Míg a vendé-
geink csak kóvályogtak. Termé-
szetesen voltak élelmesebbek
közöttük is, ugyanis néhányan
– amikor megláttak minket né-
zelődni – tisztes távolból kö-
vetni kezdtek Szerintem többet
láttak Bécsből, mit önállóbb
kollégáik. A találka – mint álta-
lában – csúszott, de azért min-
den taxis megtalálta a saját
utasait. Irány a bécsi kilátó,
ahonnan nagyon szép látvány
tárult a nézelődők elé. 

Rövid tanakodás után –
utolsó programként – javasol-
tunk egy kastélylátogatást, de
nem a sógoroknál, hanem már
itthon. Vendégeinknek tetszett
az ötlet, így hamar eljutottunk
Fertődre, a kastélyba. Itt a sze-
rencse továbbra is mellettünk
maradt, hiszen akkor pont
folklórprogramokkal volt tele
Fertőd. Mi meg úgy csinál-
tunk, mintha mindezt tudtuk
volna előre. Mindenesetre uta-
saink kitörő örömmel fogadták
az újabb látnivalókat. A prog-
ramok végén: irány Kecskemét.

Érkezés a meccs
kezdésére, így
otthon nézhettük
a fociközvetítést.
Tartalmas, szép
napot töltöttünk
együtt a kollégák-
kal és az utasa-
inkkal, akik nem
csak a magyaros
vendéglátásról, a
tájról és a törté-
nelmi épületek
szépségéről be-
szélnek majd ott-
hon, hanem a
korrekt magyar
taxisokról is. Per-
sze mi is beszél-
gettünk magunk
között és megál-
lapítottuk, hogy
míg más cégeknél

a mostanában népszerű csa-
patépítő tréningekre egy va-
gyont fizetnek ki, addig mi
(igaz, nem ilyen név alatt) még
kerestünk is ez alatt. Ráadásul
valóban jobban megismertük
egymást. Ebben a mai „utálom
a másikat” világban ez talán
többet ér a pénznél is…  

A fuvar végén megegyez-
tünk vendégeinkkel, ha legkö-
zelebb jönnek – mert jönnek,
csak ez nagyon titkos informá-
ció – akkor egy nagyobb ki-
rándulást teszünk Kelet-Euró-
pában. Tehát várjuk a követke-
ző csodát. 

Ezt a kis írást nem dicsekvés-
nek szántam! Mindössze azt
szerettem volna, ha ebben a
negatív kisugárzású világban
meglátnánk a jót is.   Nem csak
– jó magyar módjára – sírnánk
állandóan. Bár kétségtelen, a
napok többségében valóban si-
ralmas a helyzetünk, de a cso-
dáért nekünk is tennünk kell.
A kemény és tisztességes mun-
ka szerintem meghozza a várt
gyümölcsöt. Lehet hogy ez sa-
vanyú is, kicsi is – de legalább a
miénk. 

Lossó Géza

18

Magyar taxik az osztrák fővárosban

TAXIS KÓTYA-VETYE * Itt taxisok ingyen hirdethetnek.

Daiwa antenna és egy hosszú Tornado
antenna eladó. 

Telefon: 06/20-969-1557
……

Könyvet veszek minden mennyiségben.
Házhoz megyek, illetve hagyatékot
vásárolok. 

Telefon: 06/30-742-4558. Fõtaxi, 
Barna Imre

……
President Grant és Starker CB-rádiót
vennék! 

Telefon: 06/20-217-0005 
Gyurcsek László.

A taxisok nem üzleti célú hirde-
téseit továbbra is ingyen közöl-
jük. Taxisok üzleti célú hirdeté-
seit apróhirdetésként kezeljük,
melynek nettó díja: 2500 Ft. Az
apróhirdetés max. 20 szót tar-
talmazhat.
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Naponta újabb, olykor el-
lentmondásos hírek ér-
keznek, tart a káosz a
TEÁOR-kódok átsorolása
körül. A határidőt év vé-
géig kitolták, de az adóhi-
vatal nem adott ki hiva-
talos állásfoglalást. A
igazságügyi tárca egysze-
rűen eltörölné a TEAOR-t
a cégjegyzékből, a könyve-
lők többsége pedig kivár.
Most akkor mi is a teen-
dő?

December végéig, ezúttal már
harmadszorra, kapott haladé-
kot közel 350 ezer vállalkozás
és egyéni vállalkozó arra, hogy
átsorolja vállalkozása tevékeny-
ségi körét az uniós előírások-
nak megfelelő kód alá. Az
APEH és a Cégbíróság már ja-
nuárban elvégezte az átsoro-
lást, ha a fordítás automatiku-
san lehetséges volt. Igaz, erről
nem értesítették az érintette-
ket, mindenkinek magának kell
eldöntenie, van-e valamilyen
tennivalója ez ügyben. A taxis
vállalkozónak – ha vállalkozási
igazolványa csak a taxis tevé-
kenységet tartalmazta – ez
után már csak annyi a dolga,
hogy ezt az automatikusan át-
sorolt változást – 6022-ről
4932-re – a vállakozói igazol-
ványba is bevezettesse. A vál-
lakozói igazolványt valamilyen
megmagyarázhatatlan és ho-
mályos ok miatt csak annál az
okmányirodánál lehet kicserél-
tetni, ahol azt kiváltották.
Annak ellenére így van ez, hogy
az okmányirodák országosan
hálózatba vannak kapcsolva,
így jogosítványt, útlevelet, sze-
mélyit bárhol lehet intézni az
országban, lakóhelytől függet-
lenül. Vállalkozói igazolványt
azonban nem. Ha valaki tudja
a megfejtést, szóljon…

Egy másik, szintén fontos
tény, hogy a vállalkozási igazol-
vány cseréjéről az okmányiroda
elektronikus úton értesíti a
társhatóságokat, szinte mind-
egyiket. Egy kivétel azonban
van, mégpedig a Fővárosi Ön-
kormányzat. Az iparűzési adó
kötelezettség miatt ennek a hi-
vatalnak is tudnia kell arról,
hogy vállalkozói igazolványunk

száma megváltozott (hogy mi-
ért kell tudnia róla, az szintén
az örök rejtélyek közé fog tar-
tozni…), ezért egy többoldalas
adatmódosító lapon magunk-
nak  kell azt bejelentenünk. 

Erre az egész hercehurcára
azért van szükség, mert január
1-jétől az EU minden tagor-
szágára kötelező érvényű ren-
delete, az új tevékenységi ága-
zati osztályozási rendszer
(TEAOR) lépett életbe nálunk
is. A határidő meghosszabbítá-
sa, az év végi időpont (eredeti-
leg tavaly szeptember 1-je,
majd idén július 1-je volt a ha-
táridő), kitűzésére a cégbírósá-
gok elektronikus ügyintézésre
való átállása miatti túlterhelt-
sége okán került sor. Igaz, ez az
egyéni vállalkozókat nem érin-
ti, ám a halasztás rájuk is vo-
natkozik. A TEAOR-ral kapcso-
latos adminisztratív kötelezett-
séget a társaságok esetében tár-
caszintű rendelet rögzíti (a cég-
bejegyzési eljárás és a cégnyil-
vántartás egyes kérdéseiről szó-
ló 21/2006. (V. 18.) IM rende-
let), amelynek azonnali módo-
sításával változott a határidő az
év végéig. Az egyéni vállalko-
zóknál a kérdést törvény szabá-
lyozza, a parlamenti szünet mi-
att azonban hasonló értelmű
módosító javaslat legkorábban
szeptemberben lesz benyújtha-
tó. Annak érdekében, hogy ez
utóbbi csoportot se érje jog-
hátrány az eredeti határidő el-
mulasztása miatt, a törvény-
módosítás a tervek szerint visz-
szamenőleges hatályú lesz. Ez
így nagyon szépen hangzik, az
adóhivatalt azonban addig is
köti a jogszabály: elvileg tehát
büntetheti a mulasztókat, ám a
gyakorlatban – mint azt több
helyen kinyilvánította – nem
áll szándékában. (Jaj de ren-
des!) Hivatalos közleményt er-
ről azonban még nem adtak ki
(akkor most izguljunk, vagy
ne?)  A legtöbb szakértő az
esetleges bírság elkerülése ér-
dekében azt tanácsolja: aki te-
heti, vegye inkább az eredeti,
azaz a július elsejei határidőt
számításba. Mi is ezt javasoltuk
előző számainkban, annál is in-
kább, mert a vállalkozói igazol-
vány ez okból történő kicseré-

lése illetékmentes volt. Aki még
nem cseréltette ki vállalkozói-
ját, az december 31-ig még
megteheti, de ezúton is java-
soljuk, hogy senki ne várjon az
utolsó pillanatig. A képet még
az is árnyalja, hogy a kósza hí-

rek szerint 2009-ben vagy
2010-ben újból cserélni kell
majd a vállalkozói igazolványt,
szintén EU-előírások miatt. Az
új igazolvány elektronikusan is
kezelhető kártya formátumú
lesz. Hozzáteszem: ha lesz,
mert ezt a hírt még hivatalosan
nem erősítették meg…

Fontos tudnivaló még, hogy
a számlákon feltüntetendő
szolgáltatásjegyzék-számok

nem változtak, tehát azokat to-
vábbra is a régi rend szerint kell
használni. A taxiszolgáltatás Szj
száma 6022.

Azoknak a kollégnak, akiknek
a taxi mellett más tevékenység
is van feltüntetve vállalkozói
igazolványukban, és az nem
fordítható át automatikusan,
ezt a műveletet manuálisan kell
elvégezniük (a KSH honlapján
ehhez szakmai segítség találha-

tó). Alapesetben az egyéni vál-
lalkozóknak elég a körzetköz-
ponti jegyzőhöz bejelenteniük
a változást (vagyis vállalkozói
igazolványt cseréltetni), a nyil-
vántartásukat végző szerv
majd értesíti az APEH-et. Erre
az esetre is érvényes azonban,
hogy a főváros adócsoportjá-
hoz a vállalkozói igazolvány
cseréjét be kell jelenteni, ezt
nem intézi az okmányiroda.
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Előző számunkban az „amit cáfolnak, az megvalósul” elv kap-
csán írtam, hogy visszatért a szocializmus. Ezúttal ismét ilyen
érzésem van. Adott egy törvény, megváltoztatni csak ősszel le-
het, mert az urak és hölgyek nyaralnak. Viszont valamit még-
iscsak tenni kell, hiszen az nem lehet, hogy az egyik vállalko-
zói réteg hátrányba kerüljön, hát nosza, írunk egy levelet, kvá-
zi „leszólunk a hivatalnak”, hogy ezt a rendeletet most ne
tartsa be, ne úgy tartsa be, ne vegye nagyon figyelembe. Ha te-
hát a hatalom érdekei úgy kívánják, akkor ragaszkodik a tör-
vény betűjéhez, ha azonban ő baltázott el valamit, akkor
„méltányos jogalkalmazásra” kéri a hivatalt. Erről a fajta eljá-
rásról már az Alkotmánybíróságnak is volt véleménye: „Az,
hogy jogilag nem létező, semmis aktusok alakíthatják a gya-
korlatot, alkotmányosan tarthatatlan és megengedhetetlen.”

TEAOR számok

A pillanatnyi helyzet

Megy hazafelé az öreg székely a szekerén, és felvesz
egy csinos fiatal stoppost, aki a faluba szeretne menni.
De útközben a hölgy begerjed, és hanyatt dönti az öre-
get. Az aktus után megkérdi:

– Bátyám, maga nagyon érti ezt a dolgot, csak hamar
elfárad! Nincs egy fiatalabb rokona?

– Van, lányom. Van nekem egy szép szál fiam!
– És õ is ilyen jól mûveli ezt a dolgot?
– Hát azt nem tudom, mert mi parasztemberek nem

szoktunk ilyenekrõl beszélgetni, de a nemrég elkapott
egy medvét, az meg azóta nekünk gyûjti a mézet!

* * *
Egy férfi egy hotel bárjában megismerkedik egy idõ-

sebb, de elég csinos nõvel. Iszogatnak, beszélgetnek, ki-
derül, hogy a nõ már 55 is elmúlt. Úgy 3-4 pohár ital után
közelebb hajol a nõ a férfihoz, és a fülébe súgja: 

– Próbáltad már hármasban? Mit szólnál egy anya-lá-
nya pároshoz? 

– Még soha, de nem volna ellenemre a dolog! – feleli iz-
gatottan a férfi. 

– Nos, akkor ma este szerencséd van. Gyere velem! 
Felmennek a nõ szobájába. Belépnek az elõszobába, a

nõ felkapcsolja a villanyt és beszól: 
– Mama, nézd csak, kit hoztam!
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I
mmár régi hagyomány, hogy a Főtaxi ZRt.
egész napos programot szervez a taxisok-
nak és családjuknak. Az idén június 29-én
vasárnap, Csepelen tartották a Taxis Napot.

Rendhagyó esemény volt ez abból a szempont-
ból, hogy a nagy múltú taxitársaság ebben az év-
ben 95 éves. Az ehhez méltó helyszín a Szabadkikötő Sportegyesület te-
rülete volt. A volt „Kikötő vendéglő” melletti földút érkezéskor nem
tűnt túl bíztatónak, azonban az idelátogató a kapun belül egy egészen
más világot talált. Szépen karbantartott füves pályákat, fedett kerthely-
séget, komoly büfét, állatsimogatót, mászófalat, quad-pályát és min-
denfelé jó hangulatú taxisokat rejtett a sporttelep. Mielőtt a nyájas ol-
vasó azt hinné, hogy a Taxis Nap belterjes „kockás” rendezvény volt, té-

ved. Az ország több pontjáról érkez-
tek kikapcsolódni vágyó taxisok, de a
fővárosi konkurencia képviselői is
szép számban megjelentek. Elsősor-
ban persze a foci vonzotta a leg-
több látogatót, kit játékosként, kit
szurkolóként. A drukkerek dolgát
az ingyen sör tette könnyebbé.
Amíg a férfiak nagy része a labda
körül volt található, addig csa-
lád többi tagja az egyéb lehető-
ségekkel élt. Volt simogatható
kétpúpú teve, ormányos med-
ve (ha jól láttam) és törpeló,

a z a z
póni. A bátrabb
gyerekek kipróbálhatták magu-
kat a mászófalon, vagy a kis
quadokon. Ez utóbbiból volt
„rendes” méret is azoknak, akik
nem rettentek vissza egy kis por-
tól. Pihenésképpen táncos be-
mutató, íjászat és lasszódobálás
szórakoztatta a megjelenteket.
Akinek lovagolni támadt kedve,
az a négylábú helyett akár a
„műbikát” is választhatta, bár
mint azt a közönség kevésbé vál-

22

TAXIS NAP

Készül a pörkölt

A púposteve simogatásra vár

A kitüntetést Garamszegi Miklós
vezérigazgató adta át

Vezérigazgatói tanácsadás
mellett, a csapos szerepében
Sipeki József (Buda Kft.)

A négyemeletes kockás torta

A programok közötti pihenés helyszíne a fedett kerthelyiség 
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lalkozó része láthatta,
ez utóbbit nehe-
zebb volt megülni.
A fedett helyiségben
közben ádáz küzdel-
met folytattak a teke-
és asztalitenisz-rajon-
gók a minél előkelőbb
helyezésekért. Mire el-
jött a dél, egyre többen

somfordáltak a
kony-
h a s á -
tor felé,
ahol há-
rom ha-
t a l m a s
kondérban
főtt a pörkölt.
A krumplipu-
colást állítólag
már az előző éj-
szaka elkezdték... 

Mindenesetre a hadseregnyi meny-
nyiség elfogyott. Desszertként egy
négyemeletes „kockás” tortát vágtak
fel, ebből is jutott mindenkinek, akár
több adag is. Majd az eredményhirde-

tés (focibajnokság, teke- és
asztalitenisz-verseny) és a
tombolasorsolás követke-
zett. Közben a Madarak
együttes biztosította a ze-
nét a jó hangulathoz, ame-
lyet csak tovább emelt a
Happy Hoppers táncegyüt-
tes bemutatója. Zárásként
lovas kaszkadőrök tartot-
tak westernfilm-hősöket
megszégyenítő be-
mutatót. A jó han-
gulat azon is lemér-
hető volt, hogy a
c s a l á -

23

2008

A Madarak együttes 

Csaba Péter

Dudás Zoltán

Díjátadás: Garamszegi Miklós vezér-

igazgató (balról), Farkas Tamás (jobbról)

A hangulat kitűnő volt

Révi Zoltán átveszi a serleget
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dok legifjabb tagjait még a kora esti órákban is nehe-
zen lehetett indulásra bírni. Sokan már a jövő évi ren-
dezvényhez adtak ötleteket a szervezőknek.

Mindenesetre sokan kérték, hogy írjam meg: Köszön-
jük, Főtaxi!

- bk -

2008. ÉVI FÕTAXI TAXISNAPI
LABDARÚGÓ TORNA

RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:
Intim Bt.

Hírker
Kecskemét

Kiskunlacháza
Siemens
Bp. Taxi

Papita Taxi
City Taxi

Fõtaxi Adrien
Fõtaxi Öregfiúk
Fõtaxi Oldboys

Taxi 2000
DÖNTÕ JÁTÉK:

Pepita Taxi – Kiskunlacháza 3-2
Bp. Taxi – Kiskunlacháza 0-0

Büntetõ rúgás 1-2
Pepita Taxi – Bp. Taxi 1-2

*
1. Budapest Taxi

2. Pepita Taxi
3. Kiskunlacháza

Gólkirály: Dunaveczky Attila 6 gól
Kapus: Zlatnik Mihály

* * *
ASZTALI TENISZ:

Rácz Gábor
Révi Zoltán
Révi Sándor

* * *
TEKE:

Auszmann Miklós
Hámori Sándor

Révi Zoltán

Maximálták a taxitarifát
A főváros – megelégelve a bizonyos taxis kö-
rökben egyre inkább terjedő „horro-
risztikus” árakat – a fővárosban alkalmazha-
tó taxitarifa korlátozása mellett döntött. A
nappali alapdíj és kilométerdíj maximuma
200 forint lett, a várakozásért legfeljebb 50
forintos percdíjat lehetett kérni. Az éjszakai
tarifa 22 órától reggel 6 óráig a nappali díj-
szabás 20 százalékkal emelt összegére, vagyis
280-280-70-re változott. 

Mi lehet a taxiórában?
A maximált tarifa fővárosi bevezetése egy sor
kérdést felvetett a taxiórákkal kapcsolatosan:

• A két fővárosi maximumot az egyes és
kettes tarifahelyre kell programozni?

• Lehet más – esetleg retur – tarifa is az
órában?

• A vidéki (leginkább Budapest környé-
ki), de budapesti kiterjesztéssel rendelkező
taxisok használhatnak-e más tarifát saját te-
lepülésükön?

• Lehet-e hétvágén az éjszakai tarifát
használni?

Azóta már sok kérdés megoldódott, má-
sok pedig okafogyottá váltak. Az utasok bi-
zalmatlansága azonban változatlanul meg-
maradt.  És ez így is lesz addig, amíg nyolc
tarifa lehet egy taxiórában…

Jó nekünk a maximált tarifa?
Juhász Péter kollégánk körkérdést intézett a
taxisokhoz a főváros tarifarendeletével kap-
csolatban. A válaszok jól tükrözik a taxis tár-
sadalom megosztottságát:

• A 150 és 200 forint közötti tarifát tar-
tom reálisnak.

• 150 forintot tartok reálisnak, ez megfe-
lel körülbelül egy liter benzin árának.

• Mindenképpen kellene egy minimum-
tarifa is!

• A reális tarifa 170 forint kilométeren-
ként, tudom mellékelni a részletes számítá-
sokat.

• A mindenkori viteldíj legyen egy liter
benzin ára, mint Németországban és Auszt-
riában.

• Úgyis mindenki annyival fog járni,
amennyivel akar! 

Erről írt a Taxisok Világa 10 évvel ezelőtt, 1998 júliusában

10 éve történt

A tombolasorsolás

A lovas kaszkadőrök
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Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin* 380.-
Személyi jövedelemadó bevallás kitöltése és elektronikus feladása* 5.000 -tõl
Iparûzési adó bevallás kitöltése* 2.000.-
Egyéb bevallások, nyomtatványok kitöltése (NYENYI stb.)* 2.000.-
Költségszámítás (alkalmanként)* 600.-
Könyvelés, adatrögzítés 4.000.-tõl
Elektronikus havi járulékbevallások 1.700.-tól
BTI tagdíj (havonta) 1.500.-
Hõpapír új RASE taxiórához 140.-
Papírszalag RASE, HALE típusú taxiórákhoz 65.-
Papírszalag ECOMETER, PRINTAX, DIGITAXI típusú taxiórákhoz 40.-
Önírós papírszalag RASE, HALE típusú taxiórákhoz 140.-
Önírós papírszalag ECOMETER típusú taxiórákhoz 75.-
Önírós papírszalag DIGITAXI típusú taxiórákhoz 125.-
Önírós papírszalag PRINTAX típusú taxiórákhoz 85.-
Budapest (házszámos) és környéke (44 település) atlasz 3.150.-
Budapest atlasz (keményfedelû) 2.550.-
Budapest (házszámos) atlasz (kisebb léptékû – jobban látható) 3.950.-
Magyarország atlasz 2.550.-
Taxis brifkók, pénztárcák 2.180.-tól
Tarifatáblázat készítése/db 580.-
Engedélyszám a kocsi oldalára öntapadós 580.-
Engedélyszám a kocsi oldalára mágneses 750.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 180.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 1.90 

A *-gal jelölt tételek a BTI tagdíjfizetõ tagjainak kedvezményesek vagy díjmentesek. 
Az árak 2008. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek és az áfa összegét tartalmazzák.

AAAA    BBBBTTTTIIII     kkkkíííínnnnáááállllaaaattttaaaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6., „Vahot-Ház“. Tel.: 229-3736  mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu  Web: www.taxicentrum.hu

Ügyfélszolgálat (nyári nyitva tartás 07.01.–08.31.): 
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök 10.00–16.30, péntek 10.00–13.30-ig.

Idõszak Százalék
2006.10.25. – 2007.06.25. 8,00%

2007.06.26. – 2007.09.24. 7,75%

2007.09.25. – 2008.03.31. 7,50%

2008.04.01. – 2008.04.28. 8.00%

2008.04.29. – 2008.05.26. 8,25%

2008.05.27-tõl 8,50%

Üzemanyagárak, 2008 (Ft/liter) A JEGYBANKI ALAPKAMAT
ALAKULÁSA

Az adó- és járulékbevallások utólagos
módosítása (önrevízió) következtében
fennálló különbözet után a jegybanki
alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fi-
zetni. Határdõn túli adó- és járulékfizetés
esetén az adóhatóság késedelmi pótlék-
ként a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresét számítja fel.

w
w

w
.m

nb
.h

u

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 294.00 298.00 180.00

Február 289.00 295.00 186.00

Március 292.00 296.00 189.00

Április 302.00 310.00 187.00

Május 298.00 315.00 187.00

Június 302.00 317.00 187.00

Július 312.00 333.00 188.00

A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény
82. § (2) bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt, hogy ha-
vonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagkölt-
ség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzem-
anyagköltséget a közleményben szereplõ árak szerint számolja el, nem szükséges
az üzemanyagról számlát beszerezni. forrás: www.apeh.hu
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TAXISOK VILÁGA ELÕFIZETÉSI DÍJ
A féléves elõfizetõi díj 2490 Ft, az egyéves 4980 Ft, amit postautalványon kérünk a szerkesztõség címére feladni.

Kérjük továbbá, hogy az elõfizetési idõt, nevüket és PONTOS címüket olvashatóan tüntessék fel.

Fizetendő legkisebb járulékok 2008.                              hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JJÚÚLLIIUUSS

Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási Alap Egészségügyi Vállalkozói járulék
Alap TB-nyugdíj Magánnyugdíj hozzájárulás

esetén esetén
Járulékalap: Járulékalap Járulékalap Járulékalap Tételes összeg Járulékalap
a tárgyhónapot 11%-a 33,5%-a 25,5%-a 4%-a
megelõzõ havi 
minimálbér 7590 Ft 23 115 Ft 17 595 Ft 1950 Ft 2760 Ft
69 000 Ft (Az APEH magánnyugdíj-

pénztári számlájára

fizetendõ minimum

8%, azaz 5520 Ft)
Befizetési számlák APEH Egészség- APEH APEH Egészség- APEH 
elnevezése biztosítási Alapot Nyugdíjbiztosítási Alapot ügyi hozzájárulás Vállalkozói járulék

megilletõ bevételek megilletõ bevételek beszedési számla
Befizetési számlák
számlaszáma 10032000-06056229 10032000-06056236 10032000-06056212 10032000-06056339
Költségként A járulékalap 5%-a A járulékalap 24%-a A teljes befizetett A teljes befizetett 
elszámolható: 3450 Ft 16 560 Ft összeg: 1950 Ft összeg: 2760 Ft

A fenti összegek kétszeresét kell fizetni, ha a minimálbér dupláját „veszi ki” a vállalkozó.
(Az egészségügyi hozzájárulás, mint tételes összeg, nem duplázódik).
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Egészségügyi Nyugdíjbiztosítási 
Szolgáltatási Járulék Alap

4350 Ft/hó Járulékalap 9,5%-a
Járulékok alapja: (Tételes összeg: ha a tárgy- (Alapja a tárgyhavi vállalkozói

hóban nincs vállalkozói kivét kivét, átalányadósoknál a
vagy átalányadós bevétel, tárgyhavi bevétel 25%-a.

akkor is fizetni kell!) Ha nincs vállalkozóI kivét vagy
átalányadós bevétel, akkor

nyugdíjjárulékot fizetni nem kell.)
APEH Egészség- APEH Nyugdíj-

Befizetési számlák biztosítási Alapot biztosítási Alapot
elnevezése megilletõ bevételek megilletõ bevételek
Befizetési számlák 
számlaszáma 10032000-06056229 10032000-06056236
Költségként Teljes befizetett Nem elszámolható
elszámolható összeg

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munkaviszony melletti vál-

lalkozóknál a tárgyhónapot követõ hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó jogszabály szerint –

negyedévenként, a negyedévet követõ hó 12-ig kötelesek fizetni. 

Egészség- Nyugdíj-
biztosítási alap biztosítási alap

Járulékalap a tárgyhavi
vállalkozói jövedelemkivét. Járulékalap Járulékalap
Ha nincs kivét, járulékot 9%-a 33,5%
fizetni nem kell.

APEH  APEH   

Befizetési számlák Egészségbiztosítási Nyugdíjbiztosítási

elnevezése Alapot megilletõ Alapot megilletõ
bevételek bevételek 

Befizetési számlák 10032000-06056229 10032000-06056236
számlaszáma
Költségként A járulékalap Járulékalap
elszámolható 5%-a 24%-a

MUNKAVISZONY MELLETTI VÁLLALKOZÓ

Beszólások…
Pezseg, mint aranyhal a ki-
rályvízben.

* * *
Kerülgeti, mint ateista macs-
ka a templom egerét.

* * *
Spekulál, mint egy orosz
nepper ‘920-ban.

* * *
Zavarban van, mint Ádám
anyák napján.

* * *
Annyi esélyed van, mint há-

romlábú sünnek a hatsávos
autópályán.

* * *
Úgy be vagyok nyomva, mint
a szög.

* * *
Visszabeszél, mint nyugdíjas
a TV-nek.

* * *
Aki a kicsit nem becsüli, az si-
mogassa.

* * *
Nem vagy paraszt. Inkább
úgy mondanám: Agrár-cse-
mete...

* * *
Kell egy pofon vagy megve-
rekszel érte?

* * *
Megfejellek, mint kezdõ he-
ring a stéget.

* * *
Mindenkit érhet baleset, ha
idejében ott van!

* * *
Kevés vagy, mint vöröshagy-
mában a proletár öntudat !

* * *
Kívánlak, mint mókus az er-
dõtüzet.

* * *
Aki villamos alatt fekszik, annak
nem természetes a mosolya.

* * *
Kevés vagy, mint térdkalács-
ban a mazsola

* * *
Olyan paraszt vagy, hogy ki-
nõ a zsebedben a kukorica

* * *
Hiányoztál, mint tanyára a
villany.

* * *
Kemény vagy, mint vaskorlát
a kocsma elõtt.
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2007-ben, a Genfi Autószalonon mutatko-
zott be az új Mazda2, és
már ott osztatlan sikert
aratott. Az európai autó-
piac mintegy 25%-át ki-
tevő B szegmensen be-
lül megjelent kompakt,
könnyű és barátságos
kisautó egy valódi kü-
lönlegesség. Az elődjé-
nél mintegy 100 kg-mal
könnyebb, 40 mm-rel
rövidebb autó tömegét
sikerült a tervezőknek
1000 kg alatt tartani.
Többek között ennek
is köszönhető, hogy az
előző típushoz képest 15%-kal
csökkent a fogyasztás és a CO2 kibocsátás is.

Nagyon jól sikerült a Mazda2 formater-
ve is. A korábbi modell kissé dobozszerű
megjelenését izgalmas, ék alakú külsőre
cserélték. Ahogy azt egy ismertetőben igen
találóan megfogalmazták: a Mazda2 akkor
is dinamizmust sugároz, ha áll. A nagysze-
rű menettulajdonságokhoz alacsony fo-
gyasztási és üzemeltetési költségek társul-
nak. A márkára általában is jellemző tágas
belső tér e típusnál sem okoz csalódást.  A
váltókar a középkonzolon kapott helyet,
megkönnyítve a váltást és tovább növelve a
kihasználható helyet. Kis autóhoz mérve a

c s o -
magtér is megfe-
lelő, hiszen alap-
helyzetben 250 li-
teres, mely a 2/3-
1/3 arányban dönt-
hető ülésekkel to-
vább növelhető. 

A tárolórekeszek ki-
használásával számos
apróbb tárgy tüntet-
hető el a Mazda2-ben.
A kesztyűtartó először
meglepett, mert az fe-

lülről nyitott, de azután kiderült, hogy az
újságok, térképek elhelyezése így köny-
nyebb, erre tervezték a „rést”. A Mazda2
kétfajta benzinmotorral (1.3 literes 55kW-
os /75 LE/, illetve az 1.5 literes 76 kW-os

/103 LE/) választha-
tó. Az 1.3-as változat
átlagfogyasztását 5.4
L/100 km-ben adja
meg a gyártó, és et-
től a próba alatt sem
igen tért el a műszer. 

Júniustól a hazai
kereskedésekbe is
megérkezett az 1.4 li-
teres MZ-CD dízel
erőforrás is. 
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Egy férfi betér a kocsmába
és kér két felest. A két pohár-
ral egyedül koccint, majd egy-
más után kiissza mindkettõt.
Ez így megy egy héten át min-
dennap. A kocsmáros egyszer
megkérdezi a vendégtõl:

– Uram, van nekünk decis
poharunk is, miért nem abból
kér egyet?

– Azért, mert van nekem
egy cimborám, akivel koccin-
tani szoktam, de most kór-
házban fekszik. Hát, most he-
lyette is én iszom.

Eltelik néhány nap, egyszer
a férfi a szokásos két feles he-
lyett csak egyet rendel. Meg-
lepõdve kérdezi tõle a kocs-
máros:

– Hogyhogy most csak
egyet kér? Talán meghalt a
barátja?

– Nem, õ jól van, én viszont
leszoktam az ivásról…

Az év autója: az új Mazda2
Az új Mazda2 (Japánban Mazda Demio) nyerte a 2008-as Világ Év Autója (World Car
of the Year – WCOTY) díjat. A szavazás eredményét a New York-i Nemzetközi Autó-
szalonon hirdették ki. A győztest harminckilenc, a világ minden tájáról válogatott,
döntős listáról választották ki. A Mazda2 a Ford Mondeót és a Mercedes C osztályt
előzte meg a versenyben.

Egy nemzetközileg elismert formatervezési szakemberből álló zsűri ajánlásai alap-
ján az új Mazda2 az Év Autós Formaterve (World Car Design of the Year) kategóriá-
ban is döntős lett, az Audi R8 és a Volvo C30 mellett.

Kisebb, könnyebb, kevesebbet eszik

AAAAzzzz     úúúú jjjj Mazda2Mazda2
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Nemrégiben írtam arról az örömteli ese-
ményről, hogy buszsávot alakítottak ki a
XIV. kerületi Thököly úton, a Róna utca
után befelé. Olyan sávot, amit mi, taxisok
is használhatunk. Ugyanakkor az írással
egy időben forgalmirend változás történt a
Thököly út belső szakaszán is, a metró épít-
kezés miatt. Ott viszont a Dózsa György út-
tól befelé kitettek egy táblát:. „Behajtás
csak BKV járműveknek”. A kollégák a feje-
met vették! Most mehetünk a Thököly
úton, vagy nem mehetünk? Két dologról
van szó, az időrendi egybeesés véletlen. A
közlekedésszervezők a tömegközlekedés
gyorsítása érdekében alakították ki a busz-
sávot a Thököly úton a Róna utcától befe-
lé. Ezen pedig mi is mehetünk, a KRESZ
egyértelműen fogalmaz!

Ugyanakkor a metróépítés miatt a Thö-

köly úton a Dózsa György úttól befelé csak
a tömegközlekedést engedik be, a buszokat
és a taxikat. Viszont a jelzőtábla-kihelyezők
valóban nagyot hibáztak, mert ott a jelző-
táblán valóban csak a BKV szó szerepel! Te-
hát a jogszabályok szerint a Thököly úton
befelé a Dózsa György úttól a taxik nem
közlekedhetnek. A tábla szerint… De úgy
tudom, még egyetlen taxist sem büntettek
meg azért, mert behajtott. Egyébként kér-
tem a kiegészítő jelzőtábla cseréjét. Sajnos
ez lapzártáig nem történt meg…

Végezetül nézzük meg, mit mond a
KRESZ, hogy mindenkinek egyértelmű le-
gyen a kérdés a buszsávról:

Autóbuszforgalmi sáv: útburkolati jellel
jelölt forgalmi sávban levő „BUSZ” felirat,
amely azt jelzi, hogy a forgalmi sávban
csak az erre vonatkozó külön jogszabályok

szerint szabad közlekedni. Autóbuszforgal-
mi sávban csak a menetrend szerint közle-
kedő autóbusz, trolibusz, valamint autó-
busz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül
személytaxi, továbbá erre utaló jelzés ese-
tén kerékpáros is közlekedhet.

BKV-sáv:
Ezt kiegészítő tábla jelzi a „Mindkét

irányból behajtani tilos” tábla alatt. Vagyis
ha e jelzőtábla alatt „Kivéve engedéllyel”,
„Kivéve taxi”, illetőleg „Kivéve… (tömeg-
közlekedési vállalat) feliratú kiegészítő
tábla van, az útra csak az engedéllyel ren-
delkező, vagy a kiegészítő táblán feltünte-
tett járművel szabad behajtani. Az érde-
kes, ha csak útburkolati jellel próbálják ezt
a sávot a többitől elkülöníteni, mert ez így
önmagában kevés, ám a szándék azért vi-
lágos lehet. 

A KRESZ egyértelmű. Ahol buszsáv van,
ott mehetünk. Ahol a jogszabályok szerint
kialakított BKV-sáv van, ott nem….

Juhász Péter

A határozottan újító megjelené-
sű, egyszerre korszerű, dinami-
kus és cinkos Nemo Combi kí-
vülről kompakt, belül tágas. Az
autót az 5 utas kényelmét szava-
toló szolgáltatások, a praktikus

használat, a robusztus
karakter és a gazdasá-
gosság jellemzi. A még
sokoldalúbb, még in-
kább a szabadidős te-
vékenység felé fordu-
ló felhasználás érde-
kében a Nemo
Combi XTR válto-
zatban is kapható.

A szabadidő-
autók családjá-
nak új tagjaként
a Nemo Combi
főbb jellemvonásai:

• Kompakt külső
méretek, 3,96 m-es hosz-
szúság és – elsősorban városi
környezetben – figyelemreméltó
manőverező képesség,

• Leleményes ki-
alakításának kö-
szönhetően kom-
pakt terjedelme el-
lenére meglepő
szolgált atásokat
nyújt: elöl 2 tágas
ülőhelyet, melyen a
magas termetű fel-
nőttek is kényel-
mesen utazhatnak,
hátul 3 utas fér el.
Ennek megfelelően
nagyvonalú a ka-
laptartó alatt 456
literes csomagtar-

tója, mely a hát-
s ó

üléspad elő-
rehajtásával az első ülé-

sek háttámlájának tetejéig 884
literesre növelhető. Közel 2,5
m3-es a rakodótér, ha kiszereljük
a hátsó üléspadot. A hátsó
szárnyas ajtó aszimmetrikus ki-
alakítású, megkönnyítendő a ra-
kodást. A Nemo használata gaz-
daságos. Köszönhetően többek
között a 30 000 kilométeres szer-
vizperiódusnak és a már koráb-
ban bizonyított motoroknak,
melyek alacsony fogyasztást és
kibocsátást szavatolnak (4,6
l/100 km és 123 g CO2 km-en-
ként a HDi-változatnál), így az
autó referenciává léphet elő a
szabadidő-autók szegmensében.
A Nemo Combi HDi az
Airdream környezetvédelmi je-

lölést is kiérdemelte.

CITRCITROËNOËN NEMO COMBINEMO COMBI
Egy ügyes és kompakt szabadidő-autó

BKV- sáv vagy buszsáv?

Férfi: Miért van az, hogy ti
nõk mindig a külsõtökkel, nem
pedig az értelmetekkel próbál-
tok hatni ránk? 

Nõ: Mert nagyobb az esélye
annak, hogy egy férfi hülye,
mint annak, hogy vak. 

* * *
Miben hasonlít Dobó István

és Rubik Ernõ? 
– Mindkettõrõl kockát ne-

veztek el.
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J úniusi számunkban riport jelent
meg Tamás Miklóssal, a City Taxi
Szövetkezet elnökével. Ebben már

szó volt a júniusi szemléről, amit időközben
sikeresen le is bonyolítottak a Vahot utcai
nagy parkolóban. Ahogy azt a szervezőktől
megtudtuk, az idén 4 fő célkitűzést kellett
megvalósítani. Az egyik az URH-
készülékek jogsza-
bály-

oknak megfele-
lő átállítása az új frekvenciák-
ra. A másik halaszthatatlan
feladat a POS-terminálok
szoftverfrissítése és tisztítása
volt. A járműszemle, illetve az
egyéb személyi adatállomány

ellenőrzése és frissítése minden évben
egyébként is feladata az Etikai Bizottságnak.
Idén is olajozottan megoldották mind a
négy feladatot.

Ami a 2008-as szemlét a korábbiaktól még
megkülönböztette, hogy az autók csak meg-
határozott napon jelenhettek meg, máskép-
pen ugyanis a feladat tervezhetetlenné, és így
megoldhatatlanná vált volna. Vagyis, 0-330-
as hívóig az első, 331-660-ig a második, 661-
től a többi a harmadik napon jelent meg. Aki
nem tudott ezen részt venni, azt a pótszem-
lén várták.

Az időjárás vi-
szont nem fo-
gadta kegyei-
be a lebo-
nyolítókat.
(Esetleg a
„ l e g f e l -
s ő b b ”
k a p -
csola-
t o -

kon javíthatna a vezetőség.) Az első két nap-
ra sajnos a „dögmeleg” volt jellem-

ző, a harmadikra

32
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pedig az egész délelőtt szakadó trópusi eső. Ám mielőtt valaki azt
hinné, hogy ez gondot okozott az Etikai Bizottságnak vagy a segí-
tő kollégáknak, leszögezhetjük: nem így történt. Hogy honnan ke-

rítettek szinte percek
alatt sátrakat és a
„placcon” tevékenyke-
dőknek vízhatlan ru-
hát, sokak számára
örök rejtély marad.
Viszont tény, hogy
még a szélsőséges idő-
járásnak sem sikerült
a jó csapatmunkát és
a vidám hangulatot
tönkretenni. A fény-
képek is erről árul-
kodnak.

33

2008...
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A közlekedés etikája
A biztonságos közlekedés mindannyiunk szá-
mára fontos, ám abban is szerepe van minden-
kinek, hogy mennyire biztonságosak az útjaink.
Sajnálatos tény, hogy a legtöbb baleset elsődle-
ges oka a közlekedők helytelen magatartása: a
gyorshajtás; irányváltoztatás, haladás és kanya-
rodás szabályainak megsértése; elsőbbség meg
nem adása; a szeszesital- vagy drogfogyasztás;
stb. A halálos kimenetelű balesetek legfonto-
sabb rizikófaktorai: a fáradtság miatti figyel-

metlenség vagy elalvás; a biztonsági öv vagy
egyéb biztonsági felszerelések (pl. gyerekülés,
bukósisak, csomagrögzítő háló, láthatósági
mellény) használatának elhanyagolása stb.

Az utakon, az utcán való helyes viselkedést
leggyakrabban a józan ész diktálja. Mindegy,
hogy szabály, törvény vagy közmegegyezés ha-
tására, a közösségi, felelős gondolkodás, a tü-
relmesség, a figyelmesség és az udvariasság
mindenkire nézve kötelező. Ha ezt a magától
értetődő viselkedést minden közlekedő betar-
taná, akkor azok a közúti közlekedést érintő

szankciók, amelyeket idén vezettünk be, már
nem is lennének olyan szigorúak, mint aho-
gyan azt ma sokan gondolják.

Korkép – Kórkép
Bár az elmúlt években is számos hathatós in-
tézkedésre került sor a közlekedésbiztonság ja-
vítása érdekében, a közúti közlekedési balesetek
száma továbbra is elfogadhatatlanul magas.

Döbbenetes tény, hogy Európa útjain évente
1,3 millió baleset történik, melynek mérlege 40
ezer haláleset és 1,7 millió sérülés. Az ezen sta-
tisztikán alapuló kérdéskör egyre nagyobb sze-
repet játszik a közösségi politikában, sőt az eh-
hez kapcsolódó programok és normák már az
EU legfelsőbb politikai szintjéhez, az Európai
Tanácshoz és az Európai Bizottsághoz kötőd-
nek. Ez nem volt mindig így. Az 1990-es évek
elejéig a közösségnek még nem volt egyértelmű
hatásköre a közúti közlekedésbiztonság terüle-
tén, így a célok eléréséhez szükséges intézkedé-

Közlekedni márpedig muszáj…
…de nem mindegy…de nem mindegy, hogy, hogyan!an!

Havi aforizma A jövõ gyárának csak két alkalmazott-
ja lesz: egy ember és egy kutya. Az ember dolga az lesz, hogy
etesse a kutyát, a kutyáé pedig az, hogy ne engedje az em-
bert hozzányúlni a berendezésekhez. Warren Bennis

Férfi: Menjünk szórakozni ma este. 
Nõ: Nagyon jó, de ha korábban

érsz haza, mint én, hagyd égve a vil-
lanyt a verandán. 

Indulhatunk? – kérdezi a sofőr az utasokat indulás előtt. Ugye ismerős? Biztos va-
gyok benne, hogy már számtalanszor hallotta, vagy feltette maga is ezt a kérdést. De
biztos, hogy az utasoktól kell érdeklődni, hogy minden feltétel adott-e egy hosszú
utazásra? Vagy a fenti kérdés csak egy önigazolásra, önnyugtatásra alkalmas frázis,
melyet költői kérdésként tesznek fel a gépjárművezetők? Remélhetőleg nem így van,
hiszen az indulás csak az utazás kezdete, melyet mindenkor biztonságos, a szabályo-
kat betartó, etikus közlekedésnek kell követnie és mindenki számára megnyugtató
érkezéssel kell zárulnia. Ez a rendőrség egyik legfőbb célkitűzése is.
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sek kidolgozása jelentős nehézségekbe ütközött.
Változást az 1993. évi Maastrichti Szerződés ho-
zott, amely megteremtette a hatékony lépések
megtételéhez nélkülözhetetlen jogi feltételeket
és eszközöket. Az ezredfordulótól gőzerővel
meginduló uniós gépezet számos formában
megnyilvánult, többek között törvényalkotás-
ban, projektek indításában, valamint kutatások
támogatásában. Az EU Közösségek Bizottsága
2001. szeptember 12-én kiadott egy ún. „Fehér
könyv”-et, mely 2010-ig meghatározza az unió
közlekedéspolitikai feladatait. A Fehér könyv
legfőbb célkitűzése, hogy az unióban 2001-hez
képest 2010-ig 50 százalékkal csökkenjen a bal-
esetben meghalt személyek száma.

E cél elérése érdekében következetes erőfeszí-
tésekre van szükség. Az európai közlekedésbiz-
tonsági cselekvési program a következőkben ha-
tározza meg a legfontosabb tevékenységeket: a
közutakat használók felelősségteljesebb maga-
tartásra való ösztönzése (a szabálykövető maga-
tartás erősítése és a veszélyes magatartásfor-
mák fokozottabb üldözése), biztonságosabb
járműpark kialakítása a műszaki innovációk tá-
mogatásával, a közúti infrastruktúra fejlesztése
az információs és kommunikációs technológiák
használatával. A tervezett további kezdeménye-
zések között szerepel a közúti balesetek által
okozott sérülésekre vonatkozó statisztikai ada-
tok gyűjtése és elemzése, valamint az optimális
megoldások keresésére irányuló kutatás.

Hazánk közlekedéspolitikai programját –
amely a „Magyar Közlekedéspolitika 2003-
2015” címet viseli – az Országgyűlés 2004 elején
fogadta el. A programban, amelynek elfogadá-
sakor hazánk még nem volt az EU tagállama, a
közösségi szándéknál valamelyest enyhébb cél-
kitűzéseket fogalmaztak meg. Ezek a követke-
zők: a személysérüléses balesetek és a halálos ál-
dozatok számának 2010-ig történő 30 százalé-
kos, valamint 2015-ig történő 50 százalékos
csökkentése.

A kitűzött célok jobban megfelelnek a ma-
gyar valóságnak, reálisabban tükrözik a közleke-
désbiztonsági helyzetben rejlő lehetőségeket.
Infrastruktúránk kedvezőtlenebb, anyagi lehe-
tőségeink korlátozottabbak, így az 50 százalé-
kos csökkenés elérése hazánkat a fejlettebb uni-
ós tagállamoknál jóval nagyobb kihívás elé állí-
taná. Érveinket az EU is elfogadta. Magyaror-
szág tehát a 30 százalékos vállalásával kíván
hozzájárulni a 2010-ig kitűzött európai célok
teljesítéséhez.

Az 1990 és 2000 közötti egy évtized alatt a
személysérüléses balesetek száma több mint 37
százalékkal, a meghalt személyek száma 51 szá-
zalékkal, ezen belül pedig a közlekedési balese-
tek következtében elhunyt gyermekek száma 65
százalékkal csökkent. Az adatok alapján kije-
lenthető, hogy Magyarország a 90-es években
egyszer már megvalósította azt a célkitűzést,
melyet a Fehér könyv jelenleg meghatározott.

Ebben az időszakban a balesetek súlyossági
fokát is kedvező változások jellemezték, ugyan-
is az 1000 balesetre jutó halálos áldozatok szá-
ma 87-ről 67-re esett vissza.

Ezek a változások olyan környezetben zajlot-
tak le, amikor a gépjárművek száma évről évre

növekedett, s ezzel párhuzamosan a közúti for-
galom is zsúfoltabbá vált. Míg 1968-ban keve-
sebb, mint 1 millió gépjármű közlekedett ha-
zánk útjain, addig 2007-ben a forgalomba he-
lyezett gépjárművek száma már meghaladta a
3,5 milliót. A gépjárműpark növekedése és a
balesetek számának csökkenése azt jelzi, hogy a
mobilizációs szint fejlődése nem feltétlen jár
együtt a közúti balesetek számának növekedé-
sével.

Az ezredfordulót követően – 2001 és 2006
között – hazánk közlekedésbiztonságát összes-
ségében kedvezőtlen statisztikai adatok jelle-
mezték. 2007-ben azonban a baleseti számok
alapján már a közlekedésbiztonsági helyzet ja-
vulása figyelhető meg. 2007-ben 20 630 sze-
mélysérüléses közúti közlekedési baleset tör-
tént, ami 1,65 százalékkal kevesebb, mint 2006-
ban. A halálos, a súlyos és a könnyű sérüléses
balesetek száma biztató módon egyaránt csök-
kent. Míg a 90-es évek elején a közúti áldozatok
száma meghaladta a 2100 főt, az ezredforduló
évéig ez a szám jelentősen, 1200 főre csökkent.
2007-ben 1203 fő vesztette életét Magyarország
közútjain, közel 8 százalékkal kevesebben, mint
az előző évben.

Új szabályozás
Mint ahogyan azt fent írtam, a legtöbb baleset
okozója az emberi figyelmetlenség és olyan
alapvető szabályok be nem tartása, mint pl. az
ittas vezetés és a biztonsági felszerelések hasz-
nálatának elhanyagolása.

Hazánkban a szeszes italtól befolyásolt álla-
potban okozott balesetek száma európai vi-
szonylatban mérve is magas. Míg 2000-ben át-
lagosan 100 balesetből 11,8-at okoztak ittasan,
2007-re ez a szám 13,2-re változott. Elmondha-
tó, hogy átlagosan minden nyolcadik személy-
sérüléses közlekedési balesetet ittasan okozták.

Magyarországon – a zéró tolerancia egyik or-
szágában – az ittas vezetők kiszűrése érdekében
a véletlenszerű légalkohol-ellenőrzést (random
breath testing) alkalmazzuk. 2007-ben
1 400 000 alkoholszondás ellenőrzés történt –
átlagosan számítva a lakosság közel 14 százalé-
kát vonták ellenőrzés alá –, s ebből mintegy
45 000 bizonyult pozitívnak. Ez nagyságrendi-
leg azt jelenti, hogy az ellenőrzött járművezetők
3,2 százaléka volt ittas.

A Közlekedéstudományi Intézet felmérése
alapján hazánkban lakott területen a kötelezet-
tek 45 százaléka, lakott területen kívül 50 száza-
léka, autópályán pedig 63 százaléka kapcsolja
be a biztonsági övet.

A statisztikai adatok alapján 2006-ban a köz-
úti balesetben megsérült, gépjárműben utazók
több mint fele bizonyítottan nem használt biz-
tonsági övet. Ennél rosszabb a helyzet a gépjár-
műben utazó, és a balesetben életét vesztő 889
személy esetében, akiknek nem kevesebb, mint
73 százaléka (!), azaz 647 fő mellőzte az öv
használatát. A tapasztalatok egyébként az öv-
használat folyamatos, de lassú növekedését
mutatják, mely azonban még mindig nem éri
el a kívánatos szintet.

A meghatározott célok megvalósítása érdeké-
ben mind a balesetmegelőzés, mind a rendőri

ellenőrzés tekintetében a rendőrség 2008. évi
tevékenységét a közúti tragédiák létrejöttében
leginkább meghatározó szerepet játszó, szabály-
szegő, veszélyes közlekedési magatartások visz-
szaszorítására összpontosítja. Ezek a követke-
zők:

• a sebesség nem megfelelő alkalmazása mi-
att bekövetkezett balesetek számának csökken-
tése;

• a passzív biztonsági eszközök használatá-
nak fokozása;

• az ittas járművezetéssel szembeni szigorú
fellépés;

• a gyermekbalesetek megelőzése, a helyes
közlekedésre való nevelés;

• a gyalogos, kerékpáros és a láthatósággal
kapcsolatos balesetek csökkentése.

2008. január 1-jétől számos olyan jogszabályi
változás történt, amely hozzásegíthet minket
ahhoz, hogy hazánk útjain a közlekedés bizton-
ságosabbá váljon. Ez évi feladataink közül az
egyik legjelentősebb az új szabályozás megis-
mertetése a közlekedőkkel, és a hatóságok álta-
li következetes alkalmazása.

Objektív felelősség
A változások egyik legjelentősebb eleme, a köz-
úti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben
rögzített objektív felelősség, amely azt kívánja
elérni, hogy a járművek üzembentartói foko-
zott felelőséget érezzenek azért, hogy a jármű-
veket használók

• a megengedett legnagyobb sebességre,
• a vasúti átjárón való áthaladásra,
• a járműforgalom irányítására szolgáló

fényjelző készülék jelzéseire,
• a járművel történő megállásra és várako-

zásra,
• az autópálya leállósávjának igénybevételé-

re,
• a behajtási tilalomra, a kötelező haladási

irányra, valamint
• a természet védelmére vonatkozó előíráso-

kat betartsák.
Az üzembentartóval szemben az egyes előírá-

sok megszegése esetén a szabályszegés súlyossá-
gának arányában 30 000 és 300 000 Ft közötti
közigazgatási bírságot kell kiszabni. A bírságo-
lással kapcsolatos eljárás lefolytatására a Ma-
gyar Köztársaság Kormánya a rendőrséget jelöl-
te ki. A bírságot kiszabó határozat meghozata-
lára a hatóságnak a jogsértést követően 60 nap
áll rendelkezésre.

A közigazgatási bírságot a 2008. május 1-je
után elkövetett szabályszegések miatt kell ki-
szabni. Az ezt megelőző időszakban az eljáró
hatóság írásbeli tájékoztatást küldött azon jár-
művek üzembentartóinak, amelyekkel a koráb-
bi felsorolásban szereplő szabályszegések bár-
melyikét elkövették. A tájékoztatás egyebek
mellett tartalmazta az adott szabályszegés(ek)-
hez tartozó bírság összegét is.

A hatálybalépés óta eltelt időszakban az I. fo-
kú közigazgatási hatóságok több mint 15 000
határozatot hoztak, a kiszabott bírságok össze-
ge meghaladja az 580 millió forintot.

Fontos megemlíteni, hogy szabálysértési eljá-
rásban azzal a személlyel szemben pénzbírság
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nem szabható ki, akivel szemben a szabály-
sértési eljárás alapjául szolgáló előírás meg-
sértése miatt közigazgatási bírság kiszabásá-
nak van helye.

A tulajdonosi felelősség elvét Európában
számos országban alkalmazzák (pl. Spanyo-
lországban, Hollandiában, Franciaországban,
Belgiumban, Ausztriában, Szlovéniában,
Nagy-Britanniában), ugyanakkor elmondha-
tó, hogy nincs két teljesen azonos rendszer,
azaz – az esetleges hasonlóságok mellett –
minden ország egyedi megoldást alakított ki.

Előéleti pontrendszer szigorítása
A másik jelentős, 2008. január 1-jével bekö-
vetkező változás a közúti közlekedési előéleti
pontrendszer szabályaiban történt. A módo-
sítások a pontrendszer céljának hatékonyabb
elérését szolgálják, azaz hogy a járművezetők
vezetői engedély átmeneti elvesztésével törté-
nő fenyegetettsége megfelelő mértékű legyen.
Ez a jogkövetés irányába történő tereléshez
elengedhetetlen volt. A módosítások követ-
keztében kevesebb cselekmény elkövetése is a
vezetői engedély visszavonásának reális lehe-
tőségét idézi elő.

Emelkedett az egyes cselekményekhez ren-
delt előéleti pontok száma, szabálysértések
esetén a korábbi 1-3 pontról 1-5 pontra, bűn-
cselekmények esetén pedig 4 és 7 pontról 6,
illetve 9 pontra.

Kismértékben változott a ponttal szankcio-
nált cselekmények köre, ez azonban a közle-
kedés biztonsága szempontjából legveszélye-
sebb, illetve leggyakoribb cselekményeket
nem érintette.

Tekintettel az egyes cselekményekhez társu-
ló pontok emelésére, az értesítési ponthatár
14-ről 12 pontra csökkent. Ezzel párhuzamo-
san az utánképzésen való részvétellel történő
pontcsökkentés lehetősége is változott, 12
szerzett pontig 9 ponttal, 13-17 szerzett pont
között pedig 6 ponttal lehet mérsékelni a
nyilvántartott pontok számát. A 18 pontos
felső határ és az elérésével járó jogkövetkez-
mény nem változott. Az egyes pontok elévü-
lésének ideje 2 évről 3 évre módosult.

Helyszínbírság összeghatárának feleme-
lése

Ugyancsak a közlekedők jogkövető magatar-
tásának fokozását és ezáltal a közlekedésbiz-
tonsági helyzet javítását célozza meg a hely-
színi bírság összeghatárainak módosulása, va-
lamint a vezetői engedély helyszíni elvétele
esetkörének bővítése.

Eddig a helyszíni bírság összege 500 Ft és
10 000 Ft között alakult, azonban 2008. janu-
ár 1-jét követően hatályos szabályozás alapján
a helyszínen kiszabható összeg alsó határa
3000, a felső határa pedig 20 000 Ft lett.

Zéró tolerancia
Módosult a vezetői engedély helyszíni elvéte-
lét meghatározó jogszabály is, mely szerint a
vezetői engedélyt a helyszínen el kell venni at-
tól, aki azzal gyanúsítható, hogy gépi meghaj-
tású járművet úgy vezet, hogy szervezetében

szeszes ital fogyasztásából származó alkohol
van. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ezen
közlekedésigazgatási szabály változása az
egyéb ide vonatkozó normákat nem érintet-
te. Járművet eddig is csak az vezethetett, és
ezután is csak az vezethet, akinek a szerveze-
tében nincs szeszes ital fogyasztásából szár-
mazó alkohol. Pusztán arról van szó, hogy a
jogalkotó kibővítette, és ezzel visszaállította a
vezetői engedély helyszíni elvételének 4 évvel
ezelőtti eseteit.

Havonta 38 fővel kevesebben halnak
meg

Az előzőekben ismertetett jogszabályi válto-
zások a jelenleg rendelkezésre álló statisztikai
adatok szerint kedvező hatással vannak a még
jelenleg sem kielégítő szintű közlekedési mo-
rálra.

2008. év első négy hónapjában 5425 sze-
mélysérüléses közúti közlekedési baleset tör-
tént hazánkban, míg 2007. év ugyanezen idő-
szakában 5932. Ez azt jelenti, hogy ez év ele-
jén 507 balesettel (8,55 százalék) kevesebb
történt, mint tavaly ilyenkor. 35,25 százalék-
kal kevesebb halálos kimenetelű balesetet re-
gisztráltunk ezen időszakban, mint egy évvel
korábban, és a balesetek során elhunyt sze-
mélyek száma is hasonló mértékű (37,81 szá-
zalékos) csökkenést mutat. A 2008. január 1-
jén bevezetett szigorítások következtében áp-
rilis 30-ig 152 személlyel kevesebben vesztet-
ték életüket az ország közútjain, mint az el-
múlt év ugyanezen időszakában. A négy hó-
napra levetítve ez havonta csaknem 38 túlélő!

A súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési
balesetek, valamint a súlyosan sérült szemé-

lyek száma 16 százalékot meghala-
dóan csökkent, míg a könnyű sérü-
léses balesetek száma és a könnyen
sérült személyek száma 5, illetve 6
százalékkal volt kevesebb, mint a ta-
valyi év hasonló időszakában.

A balesetek okait vizsgálva, válto-
zatlanul a gyorshajtás a legfőbb ok,
minden negyedik baleset (ponto-
san 28 százalék) emiatt következik
be. A lista második helyén 23 száza-
lékos részesedéssel az elsőbbségi jog
szabályainak megsértése áll, míg a
képzeletbeli dobogó harmadik fo-
kán 14 százalékos aránnyal a kanya-
rodási szabályok megsértése foglal helyet.

Jelentősen csökkent az ittasan elköve-
tett személyi sérüléses balesetek száma

Jó eredményekről tudunk beszámolni akkor,
amikor azt mondhatjuk, hogy számokban is
mérhető sikert értünk el az ittasan okozott
balesetek számának csökkentése terén. Ez év
első három hónapjában a személyi sérüléses
közúti közlekedési balesetek 10,4 százalékát
okozta ittas vezető, szemben a tavalyi eszten-
dő hasonló időszakának 13,8 százalékos ará-
nyával. Az ittasan okozott balesetek száma
csaknem egyharmadával (31,1 százalék), 816-
ról 562-re csökkent. A zéró tolerancia beveze-
tése óta 2008. május 25-ig összesen 2885 da-
rab vezetői engedély elvételére került sor, eb-
ből 2784 esetben magyar, 101 esetben külföl-
di volt az elkövető. Ha a rendőr a helyszínen
nem tudja elvenni a jogosítványt – pl. nem
volt a gépjárművezetőnél –, az adott sofőrt
akkor is eltiltják a járművezetéstől, a nevét és
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az adatait nyilvántartásba veszik, így egy ké-
sőbbi ellenőrzés során azonnal kiderül, hogy
az illető nem is vezethetne. Az ilyen szabály-
sértést elkövető személlyel szemben akár
100 000 forint bírság is kiszabható.

Nyilvánvaló tehát, hogy az ittas vezetés el-
leni határozott rendőri fellépés, a média foko-
zott figyelme, valamint a jogszabályi változá-
sok kedvező irányban befolyásolták a baleseti
statisztikákat.

TISPOL „SPEED” országos fokozott ellen-
őrzés

A TISPOL Operational Group éves ellenőrzési
terve alapján az „European Operation Speed”
közlekedésbiztonsági kampány keretében
2008. április 21-23. között az egész országot
érintő akciót hajtottunk végre, mely főként a
sebességtúllépés ellenőrzésére terjedt ki. A
három nap alatt 1855 rendőr vett részt a fo-
kozott ellenőrzésekben, akik összesen 3308
sebességtúllépést regisztráltak. Ebből 2917
esetben helyszíni bírságot szabtak ki

25 326 000 Ft értékben, 391 alkalommal
pedig feljelentést tettek a gyorshajtók ellen.

A megengedett legnagyobb sebesség nem
megfelelő megválasztásán túlmenően
egyéb közlekedési szabálysértések miatt
2476 alkalommal kellett intézkedniük az el-
lenőrzésben résztvevő rendőröknek. 1715
esetben összesen 10 982 000 Ft helyszíni
bírság kiszabására került sor, a cselekmény
súlyára tekintettel pedig 761 esetben sza-
bálysértési feljelentést tettek.

Charta a „Józan közlekedésért”
Az ittas járművezetés veszélyességét felis-
merve számos szervezet közös kezdeménye-
zésére 2007. augusztus 7-én útjára bocsá-

tottuk a „Józan közlekedésért” elnevezésű
Chartát, mely hazánk közlekedésbiztonságá-
nak javítását, az ittas vezetés visszautasítását,
és ezáltal ártatlan emberéletek megmentését
tűzte ki célként zászlójára. A kampány nép-
szerűségét tükrözi, hogy a meghirdetése óta
folyamatosan érkeznek a csatlakozók aláírá-
sai, illetve nyilatkozatai. Magánszemélyként,
illetve valamely szervezet tagjaként idáig
csaknem 200 000 fő csatlakozott a kampány-
hoz.

Kérem, hogy csatlakozzon Ön is a „Józan
közlekedésért” Chartához, melyet megtehet a
www.baleset-megelozes.hu honlapon külön e
célra létrehozott ablakban is.

„Tiszta fejjel”
Tiszta fejjel sok mindent nem teszünk meg,
amit tudatmódosító szerek hatására sajnos
igen.

Tiszta fejjel kevesebb a baleset, kevesebb a
különösen fájó diszkó-baleset, mely minden

alkalommal figyelmeztet bennünket, többet,
jobban és hatékonyabban kell foglalkoznunk
főképp a fiatalokkal, hogy ne tegyék ki magu-
kat és társaikat felesleges veszélyeknek, ne te-
gyék kockára az életüket.

A Rendőrség „Tiszta fejjel” kampánya a kü-
lönböző tudatmódosító szerek (alkohol,
drog, gyógyszerek) veszélyeire kívánja felhívni
a társadalom figyelmét, különös tekintettel a
közlekedésbiztonsági kockázatokra. A „Tiszta
fejjel” kampány egyik fő célcsoportja a fiatal
korosztály, aki új, az ízléséhez közel álló mó-
don kerülhet kapcsolatba a rendőrséggel.

A nyári hónapokban a „Tiszta fejjel” kam-
pány különös figyelmet fordít a diszkó-bal-
esetekre, hiszen a júniustól októberig terjedő
időszak sajnos ezeknek a baleseteknek a sze-
zonja, így a média segítségével és támogatásá-
val koncentráltan tudjuk felhívni a fiatalok fi-
gyelmét erre a végzetes jelenségre.

Kampányunkkal ugyanakkor azt a fajta tu-
datos felismerést is szeretnénk elősegíteni,
melyet oly sokan elhessegetnek maguktól: aki
iszik, és úgy ül autóba, az nem sokkal jobb,
mint aki egyéb bűnözői tevékenyégbe fog.
Olyan, mint az útonálló, csak az alkalom hi-
ányzik, hogy megtörténjen a baj. Nem az it-
tas vezetőtőtől függ ugyanis, bekövetkezik-e a
baj vagy sem. A „Tiszta fejjel” kampány ezt az
alaposabb, s talán sokkolóbb ismeretterjesz-
tést is zászlóra tűzte.

A változásokban rejlő visszatartó hatás ki-
aknázása érdekében tovább kívánjuk fokozni
közúti ellenőrző tevékenységünket, hogy ki-
szűrhessük a forgalomból a szabályos közúti
közlekedésre, a felelősségteljes részvételre al-
kalmatlan személyeket, ezzel megmentve azo-
kat, akik nem csak elindulni, de épségben ha-
zaérni is szeretnének.

Remélem, hogy erőfeszítéseinknek, meg-
előző és figyelmeztető szándékunknak hosszú
távon is meg lesz a várt hatása, és belátják a
közlekedők, hogy nem ellenük, hanem értük
és mindannyiunk egészségének, életének
megóvásáért, egy biztonságosabb közlekedé-
sért dolgozunk. Ezt a helyes irányt, a már szá-
mokban is mérhető eredményeket bizonyítja
az is, hogy egyre kevesebb azon sokkoló felvé-
telek sora, melyek korábban naponta mutat-
tak be szörnyűbbnél szörnyűbb közlekedési
baleseteket a médiában.

Kérem Önöket, hogy továbbra is legyenek
Partnereink közös célunk sikere érdekében,
hogy mindenki örülhessen a hazavárt
szerettének.

2008. május
Dr. Bencze József

r. altábornagy, országos 
rendőrfőkapitány
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Egy szõke férfi hívja a mentõket: 
– Jöjjenek gyorsan, a feleségem mind-

járt szülni fog, már 10 perces fájásai van-
nak! 

– Az elsõ gyereke? – kérdezi az ügyele-
tes. 

– Nem, én a férje vagyok, maga barom! 

A magyar „Cobra 11” egyik járőrautója
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A nyári szabadságolás előtt min-
denkinek célszerű tájékozódni –
még az unión belül is – az adott
tagállam nemzeti sajátosságairól.
Ebből nem szabad kihagyni a közle-
kedési szabályokat sem, mert kelle-
metlen meglepetések érhetik a va-
kációzókat, egy-egy ismeretlen, ám
hatályban lévő előírás számonkéré-
sekor. A legfontosabb közlekedési
tudnivalókat megpróbáltuk össze-
gyűjteni Ausztria, Németország,
Csehország és Szlovákia esetében.

AUSZTRIA
Go West – irány Nyugat. Vége az Európa
Bajnokságnak, úgyhogy ismét megnyílt a
nyugati határ, ki-ki igyekezhet az Alpokba
vagy azon túlra. A sebességhatárokra azon-
ban érdemes kellő figyelmet fordítani.
Ausztriában a megengedett sebesség az au-
tópályákon 130 km/h, az országúton 100
km/h, lakott területen 50 km/h, míg a na-
gyobb városok centrumaiban ez 30 km/h
redukálódik. A tompított fényszóró hasz-
nálata lakott területen belül és azon kívül
is kötelező. A sógoroknál egységes autópá-
lya-matrica rendszer érvényes. Tíznapos,
két hónapos és évi matricákat lehet besze-
rezni. A motorkerékpárok esetében ez 4,40,
11,10, és 29,50 euró, míg a 3,5 tonnát meg
nem haladó járművek, járműszerelvények
esetén ez 7,70,  22,20, illetve 73,80 euró. A
matricákat a meghatározott helyen kell el-
helyezni a szélvédőn és a lejártat levenni,
mert ezt is ellenőrzik a hatóságok.

A fényvisszaverő vagy láthatósági mel-
lényt kötelező a gépjárműben tartani és
szükség esetén viselni is. Akinél a mellény
hiányát felfedezik közúti ellenőrzéskor, az
30 eurójától válhat meg pillanatok alatt,
ugyanakkor kiemelten veszélyes közlekedé-
si helyzetben a bírság felső határa elérheti
a 2180 eurót is. Gépkocsinként egy mellény
kötelező, de ajánlatos az utazók számával
megegyező biztonsági kiegészítővel rendel-
kezni, mert a közutakon, autópályán a le-
állósávokban történő megállás esetén ezek
használata mindenki számára előírás. Az
autópálya kijelölt parkolóhelyein csak ak-
kor kell a mellényt viselni, ha az egyén
egyébként nem lenne jól látható, akinek
rossz vagy korlátozott látási viszonyok kö-
zött akad dolga gépjárműve és a veszélyez-
tetett környezetben.

(Nyugati szomszédunknál a közlekedési
szabálysértések és az ezekhez tartozó bün-
tetési tételeket tartományonként szabá-
lyozhatják, így az általunk ismertetettektől
előfordulhat eltérés.)

Ausztriában megengedett az alkohol kis-
mértékű fogyasztása, Ha a véralkoholszint
nem magasabb 0,5 ezreléknél. Ez alatt,
amennyiben a rendőr úgy ítéli meg, hogy a
vezetőnek a forgalomban történő részvéte-
le veszélyt jelent a többi közlekedő számá-
ra, akkor a sofőrtől elveheti a gépjármű in-
dítókulcsát, továbbá 72-2180 eurós pénz-
büntetést is kiszabhat, de a vezetői enge-
dély nem vonhatja be. Szóval nem érdemes
kockáztatni, egy-két üveg sör nem éri meg
ezt a rizikót.

Amennyiben az alkoholszint 0,5–0,8 ez-
relék között van, a bírság összege 210-3600
euró között változik. 0,8 ezrelék fölött ez
már 580-5800 eurót kóstálhat és a vezetői
engedély is „ugrik”.

Gyorshajtás esetén a büntetési tétel
72–2180 euróig terjedhet. Lakott területen
a megengedett sebesség 40 km/h-val, ille-
tőleg autópályán 50 km/h-val történő túl-
lépésekor a jogosítványt bevonják és a ve-
zetőt meghatározott időre eltilthatják az
Ausztriában történő közlekedéstől. Kisebb
közlekedési kihágások esetén, például a
biztonsági öv bekapcsolásának elmulasztá-
sa, vagy a mobiltelefon kihangosító nélkü-
li használata helyszíni bírságot von maga
után. Ilyenkor 25 euró a legkisebb kiszab-
ható büntetés. Várakozni, vagy megállni ti-
los tábla hatálya alatt elkövetett szabály-
szegésért 25–50 euróra kell számítani.
Amennyiben az így leállított gépjármű
akadályozza a közlekedést, úgy a gépkocsit
elvontatják és ez már 180–220 eurós kate-
góriába sorolandó.

Mint arról már korábban is hírt adtunk
magazinunkban, a kirótt bírság fejében a
hatóságoknak jogukban áll úgynevezett
ideiglenes biztosítékot „kérni”. A gyakorlat-
ban ez azt jelenti, hogy kamerát, fényképe-
zőgépet, laptopot vagy éppen a mobiltele-
font is elvehetik a szabályszegőtől, ha nem
tudja a helyszínen kifizetni a büntetést.

Érdemes odafigyelni a turisztikai köz-
pontokban kialakított „rövid parkolási zó-
nákra”, amelyek Bécsben és valamennyi
osztrák városban megtalálhatók. A parko-
lási díj elmulasztását vagy az idő túllépését
szigorúan veszik, előfordulnak olyan he-
lyek, ahonnan a járművet el is szállíttatják.
Ez esetben 150–220 euróért kapja vissza
kedvenc négykerekűjét a vétkes fél. Ezt el-
kerülendő érdemes a gépkocsit parkolóhá-
zakban lerakni. Bécsben például létezik
Citybike szolgáltatás: alacsony bérleti dí-
jért olyan kerékpárt lehet bérelni, amit
használat után – na nem, eldobni nem le-
het –, de a város különböző kijelölt helyein
le lehet adni.

Anyagi káros baleset során a két fél meg-
egyezhet a helyszínen, és az európai kárbe-
jelentő adatlap kitöltésével, az érintettek
adatainak rögzítésével elintézettnek tekint-
hető az ügy, bár tapasztaltabb gépjármű-
vezetők állítják, ilyenkor is célszerű rend-
őrt hívni. Személyi sérülésnél a hatósági je-
lenlét kötelező, az egyenruhás felveszi a
tényállást, helyszínrajzot készít, de nem
foglal állást a felelősség kérdésében. Ilyen-
kor a továbbiakban az eljáró fél az illetékes
államügyészség, illetve a bíróság.

NÉMETORSZÁG
Átlépve az osztrák határt Németország felé
az első tudnivaló: az autópályán nincs álta-
lános sebességkorlátozás. Jó minőségű
sztrádákon, pestiesen szólva: „Mehet, ami a
csövön kifér!”, de azért érdemes a belső sá-
vot a gyorsabban haladók számára szaba-
don hagyni, mert 260-nál is feltűnhet egy
fénycsóva, ami mint egy villanás tovatűnik
az autós szeme elől. Az úthasználatért nem
kell fizetni, viszont ahol sebességkorláto-
zással szembesül a volánnál ülő, azt érde-
mes komolyan venni, mert igen komoly
bírságot rónak ki a német rendőrök is. 

Lakott területen kívül 100 km/h a meg-
engedett, míg a településeken az 50 km/h
az elfogadott, de itt is, akár csak a sógorok-
nál, a 30 km/h igen gyakori szigorítás a sű-
rűn lakott részeken. 

0,5 ezrelékes véralkoholszintig a volán
mögé lehet ülni, de ha valaki balesetet
szenved, netán okoz, akkor ezt súlyosbító
körülményként kezelik. A láthatósági mel-
lény kötelező, mint ahogyan telefonálni is
csak és kizárólag kihangosítóval szabad. A
biztonsági öv használata elöl és hátul is, la-
kott területen és kívül kötelező. Gyerme-
kek négyéves korukig csak biztonsági ülés-
ben utazhatnak, ezután 14. életévükig vagy
150 centiméteres magasságukig az üléspár-
na részükre is kötelező. A német közlekedé-
si szabályok is változás előtt állnak. Első-
sorban a bírságösszegek drasztikus meg-
emelését követelik a közlekedésbiztonság-
gal foglalkozó szakemberek. A jogszabály
elkészült, a kormány be is nyújtotta, úgy-
hogy ősszel döntés várható e területen is.
A szigorításokra a szabályok elfogadása
után magazinunkban is visszatérünk. Ami
viszont már hatályos és szokatlan lehet a
magyar sofőrök számára: számos kisebb és
nagyobb városban környezetvédelmi zóná-
kat hoztak létre, amelynek értelmében
csak külön matricával – ergo engedéllyel –
lehet e városok központjaiba behajtani.
Akik nem rendelkeznek ezzel a matricával,
és úgy térnek be a fokozottan védett terü-
letre, azok 40 eurós bírságra számíthatnak.
A gépjárműveket károsanyag-kibocsátásuk
alapján piros, sárga és zöld matricával lát-
ják el, amelyet a rendszámra kell ragaszta-
ni. A németek szép lassan, folyamatosan
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Németeknél új fogalom a környezetvédelmi zóna

TTájékájékozatlanul ne indulozatlanul ne indul jon útnak!jon útnak!

Férfi: Azért szeretsz, mert az apám
egy vagyont hagyott rám? 

Nõ: Semmi esetre sem, drágám...
Akkor is szeretnélek, ha más hagyta
volna rád. 
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fogják kitiltani a településeikről a szigorú
környezetvédelmi előírásoknak nem meg-
felelő gépjárműveket. Akik tehát Németor-
szágba igyekeznek, jó, ha tájékozódnak,
mely településeknél kötelező már most is a
matrica megléte. Ez alól a külföldiek és a
turisták sem kivételek.    

CSEHORSZÁG
Lapzártánk idején egy cseh koronáért
9,90 Ft-ot kértek a pénzváltók. Autópályán
130 km/h, lakott területen kívül 90 km/h,
míg belül 50 km/h a megengedett sebes-
ség. Az autópályák és gyorsforgalmi utak
használatáért Csehországban is fizetni kell.
A matricákat 15 napra, 1 hónapra és 1 év-
re lehet megvásárolni. A 3,5 tonna alatti
járművek és szerelvények esetén ez 200,
300, illetve 900 korona. A közlekedési
rendőrök ellenőrzik a matrica meglétét. Az
esetleges büntetés elkerülése érdekében
ajánlott a matricát a határátlépést követő-
en azonnal megvásárolni és felragasztani,
mivel ennek hiányában a helyszínen ki-
szabható bírság 15 000 koronát is elérheti.
Büntetés jár a szélvédőről el nem távolított
érvénytelen matricáért is.

A tompított fény és a biztonsági öv hasz-
nálata kötelező. A gyermekek 150 centimé-
terig, illetve 36 kg-ig csak gyermekülésben
utazhatnak. Alkohol és kábító hatású anya-
gok használatánál a nulla tolerancia van
érvényben a cseheknél is. A helyszíni bírság
felső határa általában 2500 korona, ez alól
kivétel például, ha valaki mozgássérült ré-
szére fenntartott helyre áll vagy parkol.
Ilyenkor a bírság összege 5000–10 000 ko-
rona közötti. Visszatérve az ittas vezetésre,
aki alkoholt fogyasztott, vagy a vezetési ké-
pességeire hátrányosan ható szer (drog)
befolyása alatt vezet, bűncselekményt kö-
vet el, ami 1 év szabadságvesztéssel büntet-
hető. Amennyiben valaki megtagadja az al-
koholszonda megfújását, ezért akár 50 000
korona büntetés is kiszabható, és a rendőr-
ség az illető jogosítványát helyben bevonja.

Mobiltelefon használata itt is csak a
megfelelő audio-eszközök alkalmazásával
lehetséges. Akit rajtakapnak, hogy cseveg
vagy SMS-ezik, azt 1000 koronára bünte-
tik. Aki elfelejti a tompított fényszóróját
bekapcsolni, az 2000 koronás helyszíni bír-
ságra számíthat. A gyorshajtás – annak he-
lye és mértéke szerint – akár 10 000 koro-
nára is büntethető.

Minden esetben érdemes utas- és bal-
esetbiztosítást kötni, ha külföldre utazik a
család. Csehországban több mint 25 ezer
gépkocsit lopnak el évente, és a feltörések
száma is igen magas, úgyhogy megéri a tel-
jes körű biztosításra kellő összeget fordíta-
ni, nehogy meglovasítsák a családi négyke-
rekűt, amiért aztán még a biztosító sem fi-
zet. Városnézéskor ügyelni kell arra, hogy
csak annyi készpénz legyen nálunk, 
amennyi föltétlen szükséges, ugyanis itt is
számos zsebtolvaj végzi áldásosnak alig ne-
vezhető tevékenységét. Másik tipikus elkö-
vetési magatartás a magukat rendőrnek ki-
adó civil ruhások a tartózkodás anyagi fe-
dezetének ellenőrzése okán készpénzt és

bankkártyát követelnek a turistától. Ehhez
nincs joguk, úgyhogy erre mindenki ügyel-
jen.

Igazi rendőr esetén is előfordulhat, hogy
a bírság összegéről alkudozni kezd, ugyan-
akkor nem ad igazolást az átvett összegről
vagy éppen nem a pontos összegről. Cél-
szerű az intézkedő rendőr nevét, számát és
beosztási helyét megtudakolni és azonnal
kifogásolni az intézkedést, mert különben
utólag mindez már nehezen lesz pótolható
és bizonyítható.

SZLOVÁKIA
Visszatérve Magyarország felé, Szlovákia is
számos meglepetést tartogat. A közutak ál-
lapota általában megfelelő. Az ország te-
repviszonyai miatt ugyanakkor az utak vo-
nalvezetése esetenként kockázatos. A hegy-
vidéki utak rendkívül kanyargósak, miköz-
ben az erre figyelmeztető jelzések hiányo-
sak. Mindenképpen javasolt a hazainál lé-
nyegesen óvatosabb közlekedés. Autópá-
lyán 130 km/h, lakott területen 60 km/h,
míg lakott területen, kívül illetve autóúton
90 km/h a megengedett sebesség. Közúti
kihágásért, a megengedett maximális se-
besség-túllépésért a helyszínen kiszabható
büntetés összege 500-7000 szlovák korona
között változhat. (1 szlovák korona Sk
7,80.-ft.) Rendőrségi feljelentés akár
15 000 Sk is lehet. Szabálysértés esetén a
rendőrség általában igen szigorúan jár el,
és nem árt tudni, hogy a határőrség is –
ahogy január elseje óta hazánkban is – a
rendőrséghez tartozik, ezért jogosultak az
intézkedésre. 

Az autópálya- és autóútmatricák díjai
3,5 tonnáig: a heti 150, a havi 300, míg az
éves díj 1100 Sk. Ezeket a szélvédő jobb fel-
ső vagy az alsó sarkában kell szabályosan
kitöltve elhelyezni. Ahol nem fizetős az au-
tópálya vagy autóút, ott azt „BEZ
ÚHRADY” feliratú táblával jelzik a közleke-
dési hatóságok. 

A tompított fényszóró használata egyelő-
re csak október 15. és március 15. között
kötelező. Ennek elmulasztása 2000 Sk bün-
tetéssel jár. A szlovák közlekedési szabályok
szerint nem lehet olyan gépkocsival közle-
kedni, amelyiknek a szélvédője sötétítőfóli-
ával takart. Ez alól kivételt képeznek azok a
külföldi gépkocsik, amelyeknél ennek felhe-
lyezése gyárilag történt, vagy utólagosan,
hivatalos szerelőműhelyben, dokumentu-
mokkal igazoltan. Ilyenkor célszerű a szere-
lésről kiállított hivatalos igazolásokat a gép-
kocsiban tartani, mert ennek hiányában
akár büntetésre is számíthat, aki ezzel nem
rendelkezik.

2000 Sk bírságot szabnak ki a rend őrei,
amennyiben a 150 cm-nél alacsonyabb
gyermek nem biztonsági ülésben utazik,
viszont nem kell pótülés a hátul ülő har-
madik gyermeknek, ha már elmúlt há-
roméves, és biztonsági övet használ. A
biztonsági övek használata elöl, hátul, la-
kott területen belül és kívül egyaránt kö-
telező.

Pozsony belvárosában nagyon kevés par-

kolóhely van, ezek is fizetősek. A parkolás
időtartama korlátozott, a parkolójegyeket
mozgóárusoktól lehet beszerezni. A parko-
lást tiltó táblákat komolyan kell venni,
mert ezek figyelmen kívül hagyása 500-
2000 Sk, míg a kocsi elszállítása esetén a
teljes költség elérheti az 5000 szlovák koro-
nát is. A Külügyminisztérium honlapján
külön felhívja a magyarok figyelmét, hogy
Pozsonyban például az új híd alatt – és szá-
mos más helyen – szabálytalanul parkolnak
szlovák autók, amelyekkel szemben nem
intézkednek a hatóságok. Ez azonban nem
érvényes a külföldi rendszámúakra.

A gépjármű kötelező felszerelései között
az általánosnak számító egészségügyi do-
boz, izzókészlet és elakadásjelző három-
szög mellett kérhetik a pótkerék meglétét
is, mint ahogyan a láthatósági mellény is
jó, ha az utastérben, elérhető távolságon
belül, szembetűnően található.

A vámelőírásokat be kell tartani, még
akkor is, ha az unión belül már nincsenek
határok. De mint azt többször leírtuk, a jö-
vedéki termékeknél komoly korlátozások
vannak érvényben a dohány-, alkohol, par-
fümtermékek esetében valamint a tej-, tej-
termékeknél és húsáruknál is. Az éppen ér-
vényes szabályokról a www.vam.hu olda-
lon lehet tájékozódni. Itt találnak rá az ér-
deklődők arra is, hogy kedvenc háziállata-
iknak milyen papírokkal kell rendelkezni-
ük, ha elhagyják az országot.

Indulás előtt érdemes az adott ország
nagykövetségének honlapjait is felkeresni,
vagy utazási irodákban érdeklődni az ép-
pen aktuális szabályzók, illetve szigorítások
felől, nehogy a nyaralást egy kellemetlen-
kedő hatósági személy hiúsítsa meg, vagy
éppen rontsa el!

Kovács Zoltán Tamás
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Az idén is nagy sikerrel rendezte meg a
Főtaxi ZRt. a Taxis Horgásznapot.

A horgásztó varázsa és a természet elbű-
völte a versenyzőket, így kezdtek neki ko-

rán reggel a nagy verseny-
nek. A hagyo-

mánnyá vált
horgászaton több taxistár-

saság képviseltette magát a „legtöbb ha-
lat fogó horgász” díj  elnyerésének remé-
nyében. Délután a verseny lezárását és a
mérlegelést követően a Főtaxi ZRt. vezér-
igazgatója, Garamszegi
Miklós csapat-
és egyéni díjakat

osztott ki. 

A verseny győz-
tese: a City II.
csapata volt.
Második he-

lyezett a „Rabló-
hal” nevű főtaxis ifikből álló tö-

mörülés lett, és a harmadik helyen a „Csi-
kóhal” nevű főtaxis csoport végzett. 

A legnagyobb halat, egy  3,46 kg-os pon-

tyot  Bacsek Roland fogta. 
A legtöbb halat, 64

d a r a -

bot, Móré
István emelte ki.

Az ifjú horgászok között I. helyezést ért
el Rácz Gergő. 

Közel százan vettek részt az eseményen, s
a nap végén a távozáskor csak annyit
mondtak:

Jövőre ugyanekkor, ugyanitt!
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2008. május 25. 

Taxis horgászverseny

Bognár Ákos
1952–2008

Tragikus hirtelenséggel – közlekedési
balesetben – elhunyt a FŐTAXI csa-
ládjának régi tagja. Jött dolgozni egy
hajnalon, és árokba borult taxijával.
Az orvosi jelentés szerint a fejsérülés

volt a tragédia oka. De hogy szívin-
farktus vagy agyvérzés volt az igazi
ok, már talán sohasem tudjuk meg.

Ismét elment egy igazi taxis. Egy fi-
atal  ember. Emlékezzünk rá méltó
tisztelettel. Közöttünk marad, nem fe-
lejtjük el.

Juhász Péter
Főtaxi Zrt.

BTI-
hírek

A BTI iroda július
25-tõl augusztus
10-ig szabadság
miatt zárva tart. 
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

Kendtek közül bizonyára sokan
ösmerik a budai Apród utcai Tabáni
Terasz éttermet, kávézót és borpin-
cét, ott van a Tabáni plébániatemp-
lom mellett. Gusztusos hely, még
így kívülről nézve is, de majd spóro-
lok, oszt bemegyek és iszom egy po-
hár jó magyar bort. Ebben a kutya
melegben jól is esne a pince hűse. 

Miért éppen itt? 
Hát, mert ebben a kellemes kül-

sejű egyemeletes régi házban lakott
élete második felében a magyar
költészet mára úgyszólván elfele-
dett nagy alakja: Virág Benedek.

S méghozzá milyen körülmények
között! Tessenek elképzelni egy szűk
kis szoba-konyhás lakást, a szobá-
ban csekélyke szegényes bútorzat-
tal: ágy, ládikó, könyvespolc, asztal-
ka három székkel – semmi több. Ha
valaki belépett a konyhaajtón, egy
belülről nekitámasztott fahasáb el-
dűlte jelezte a lakónak, hogy gyüt-
tek hozzá.

No de kik is gyüttek szépen-sor-
ban látogatóba az akkor már koros
emberhöz? Hát a korszak magyar
szellemi életének legjelesebbjei ad-
ták egymásnak a kilincset: Kazinczy
Ferenc, Fáy András, Verseghy Fe-
renc, Berzsenyi Dániel, Döbrentei
Gábor, Csokonai Vitéz Mihály, a
fiatal Vörösmarty Mihály és így to-
vább (mondanánk a mai diákok-
nak: bizony ott toporgott az ajtó
előtt a gimnáziumi harmadik osz-
tályos magyar irodalmi tananyag
bő fele), hogy eligazító bölcs és hig-
gadt szavát hallják. Véleményét kér-
jék, műveik értékelését. S a derék jó
öreg dicsért vagy korholt, de inkább
dicsért minden művet, és biztatott,
unszolt, noszogatott az írásra egy-
folytában.

Hát itt van ni a forrás, ez a ki-
csinyke szoba: mert lakójátul tanult
Berzsenyi, Berzsenyitől Vörösmarty,
tőle pedig Petőfi és Arany, azoktul
pedig mindahányan, akik utánok
gyüttek a magyar költészetben. So-
kan közülük nagyobbá nőttek mes-
terüknél, de hát ez így van rendjén. 

Honnét e nagy tekintély? Hát az
életútja adta bölcsességéből, klasz-
szikus műveltségéből és műveiből. 

Igen messzirül érkezett el idáig.
A Zala megyei Dióskálon született

1754-ben, frissiben fölszabadított
jobbágycsaládban. Ő ugyan azt
mondogatta: „ott születtem, ahol a
bajt nagyban osztogatják”, de hát ez
csak félig igaz, a szomszédos Nagy-
bajomra utalva, ahun gyermekéveit
töltötte. Belépett a pálos szerzetesek
rendjébe, ott tanított tízegynéhány
évig, míg a rendet sok más szerze-

tesrenddel egyetemben II. József
föloszlatta. Ekkor gyütt Pestre, taní-
tóskodott kicsinyt, de megbetege-
dett, lemondott állásából, s csekély-
ke kegydíjból tengődött. Annyira
kevés volt a kegydíj, hogy kénytelen
volt a drágább bérleti pesti lakását
az olcsóbb budaira fölcserélni. 

(Micsoda világ lehetett az, tesse-
nek csak elképzelni: drágább volt az
élet Pesten, mint Budán!)

No, így került a mai Tabáni Te-
rasz fölé, ahun aztán élete végéig la-
kott a már említett szűkösségben.
Tegyük ide: olyan szűkösségben,
hogy télen még tűzifára sem futot-
ta. Ott gunnyasztott a hidegben
„kacagányában” burkolódzva, s írta
nekünk, épülésünkre szánt műveit.
Persze hogy megpróbáltak segíteni
rajta azok, akiknek ő segített, de Be-
nedek bátya olyan önérzetes volt,
hogy csak lopva tehették. Akkor fo-
gadott el komolyabb segítséget,
amikor az 1810-es budai tűzben la-
kása leégett, nyomorúságos minde-
ne odaveszett.

Nagy szellemek ideje volt ez a
korszak, kétségtelen, de az akkori
közélet, politikai élet roppant sivár
képet mutatott. Mindent a császári
udvar intézett, az Országgyűlést
össze se hítták, vagy ha igen, hát an-
nak se volt sok értelme, formális ak-
tussá silányodott. A köznemesség
beletöttyedt unalmas és az ország
iránt közömbös életébe. Az arisz-
tokrácia módszeresen elidegenedett
mindentül, ami hazai, nekik kül-
földön jobban ízlett az élet, mint
itthon. A nép meg (vagy ahogy egy
mai politikustól hallottam a mai vi-
szonyainkra: „az alsóbb népréteg”)
élt, ahogy a már nagy gyakorlatra
szert tett népnyúzás engedte. Szóval
az akkori országkép egy hangyányit
sem emlékeztetett a mai pezsdülő-
virágzó, lassan már boldogságba fú-
ló életünkre, nem bizony!

A tespedés – vélte Virág Benedek
– megrontja a nemzet lelkét. A
nemzet amúgy is válságos helyzetbe
jutott, melyen már tovább nem ha-
ladhat. Környös-körül csapog az
egész világ, hát föl vagyunk-e ké-
szülve mi magyarok a változásokra,
lesz-e elég erőnk a rossznak ellenáll-
ni? Hiszen már őseink nyelvét is el-
feledjük!

No ez az! Ilyen buzdítás köllött
akkor, ébriszgetve, toszigálva a
szunnyadókat: „Vissza magyar! / Ha
magyarnak akarsz tartatni, dicsőült
/ Elődeidnek nyomdokait kövesd!”
Vagy nézzük ezt, ni: „Míg e sziget-
ben nyelved él,  / Hazád is él! Oh,
rajta hát! / Kezdj magyar dalokra!”

Aztán meg józan mértékletesség-
re int: se erre se arra ne hajolgas-
sunk. Ne kívánkozzunk mások fölé
terpeszkedni, de ne is hagyjuk ma-
gunkat a tömeg sarába elmerülni.
Tüsténkedjünk, iparkodjunk, de ne
vezéreljen minket a pökhendi kiva-
gyiság, a magamutogatás. A gaz-
dagságnál, a tehetősségnél többet
ér a lélek csöndes békéje.

Ezért véli úgy, hogy tán hasznos
lehet a magaviselésünk, az életben
forgolódásunk számára az ókori
költőóriás, Horatius nehány jeles
mondásának a rá jellemző tökéle-
tességgel magyarítása:

Az erkölcsi tartás nem csak az
egyén, hanem a nemzet kötelessége
is – véli. Ezért írja meg  a Magyar
Századok című prózai művét, hadd
lássák, akik még alusznak, mekko-
rák is voltunk hajdanán. Habár e
műben minden magyar gyárilag
hős és vitéz bajnok, az ellen meg
hivatalbul gaz és furmányos, akkor
ilyen írás köllött a cseperedő nem-
zettudat növeléséhöz.

Ajánlanám az igaz magyar Bene-
dek bátya e mértéktartó művét  két
mai szélsőséges fölfogás híveinek:
azoknak, akik szerint a világon
minden létező jó csakis és kizárólag
magyar lehet: még Jézus Urunk is
magyar volt, sőt Ádám apánk is, az
árgyélusát neki! Az ötezer év alatt
mindent mi építettünk föl az
egyiptomi piramisoktul az eszter-
gom–párkányi hídig, úgy bizony!
No meg a másik résznek, azoknak
akik leböcsmérelnek mindent, ami
hazai, ami magyar, akik finnyálkod-
va emligetik ezeréves történelmün-
ket (ami nemcsak és nem is első-

sorban a királyok története –
egy frászkarikát! – hanem a nép
története, a mi történetünk), és
eleinte keleten, most meg nyu-
gaton látják a nálunk maga-
sabbrendűséget. Ám míg az
előbbieket csak csöndesen meg-
mosolyogná, oszt legyintene
rájok, az utóbbiak  bizony kipro-
vokálnák mennydörgös harag-
ját: „Óh, hát nem lehetünk soha
jobbul? / Vesszetek el mostoha
fajzatok / Ti késő onokák...”
Összevonná szemöldökit, ripa-
kodna egyet, s a nemzetböcs-
mérlők máris mehetnének ku-
koricára térdepölni. 

Hogy helyretegyen minket,
buzdítson vagy dorgáljon, elkél-
ne mostan is Benedek  bátya. De
hát 1830-ban megholt.

Az ám! Az ő maradványait
sem kímélte a nálunk mindig
buzgalmas kegyelet. Először elte-
mették a Tabáni temetőbe. Ez az
akkor híres és kies ligetszerűség
ott volt a mai Alkotás–Hegy-
alja–Avar–Csörsz utcák határolta
vidéken, hűlt helyének egy részin
ma a budai tehetősség teniszez-
het óránkint párezerért. 1938-
ban a temetőt végleg fölszámol-
ták, akkor Benedek bátyát átvit-
ték a gellérthegyi pálosok szikla-
kápolnájába, majd onnét 1966-
ban átkerült a vélhetően végle-
ges helyére, a Kerepesi temetőbe.

Sírján ez olvasható: „Szület-
tem, szerettem hazámat, dol-
goztam érte. Ez az én életem

története. Tegyetek ti is így. Tanítsá-
tok utódaitokat. S ha azok is így
tesznek, Magyarország boldog
lesz.”

Ezt üzeni nekünk a sírbul. De hát
ösmerik ugye az egyik legmagya-
rabb nótát: „Ha még egyszer azt
üzeni...”. Majd akkor. Úgyhogy szo-
kásunk szerint megvárjuk, míg Be-
nedek bátya még egyszer üzen. Ad-
dig szundítunk egyet.

JELES MONDÁSOK

A vadász, ha könyeden jut
Nyúlhoz, azt sem úgy veszi,
Mint azont, melyért gyakorta
Járta hóban a mezőt.

Most arany kocsin szerencse
Csendesen visz tégedet:
Légy szemes, mert nem sokára
Elragadhat tátosa;
S ül rövid vígság helyébe
Hosszadalmas fájdalom.

Drága és szent a barátság.
Meg ne sértsd tréfával is.

Megbocsáss másnak gyakorta,
De magadnak soha se.

Ami könnyű, tűrd; üdővel
A nehézt eltűrheted.

Minden ami nagy leszen s fő,
Csak kicsinyből származik.
E diófa, mely magasra
Nőtt, előbb kis mag vala.

Azt, kiben van fényes erkölcs,
Nemtelennek ne nevezd.

Míg szerencsés állapotban
Élsz, barátid számosak,
Kik, ha sorsod balra fordúl,
Oszlanak, s magad maradsz.

Nem fog a bölcs, a vigyázó,
Minden emberrel kezet.

A haragnak adj kegyes szót,
És keményét megtöröd.
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Kedves Kollégák! 
Mivel benne vagyunk a nyárban, a kerti partik
ideje is itt vagyon. Hétvégeken szórakoztassuk
hát egy kicsit egymást, s magunkat. Készüljünk
neki például egy grillezésnek. Na, itt most át is
kell gondolnom, hogy mit is javasoljak a renge-
teg jóságból, amit már kipróbáltam, vagy olvas-
tam, hallottam róla. Kezdjük talán néhány szó-
ban a jól előkészített faszénparázzsal. Ehhez idő
kell, kis türelem,de úgy lesz jó. Az elrendezett
faszenet meglocsoljuk begyújtó olajjal, meg-
gyújtjuk, égetjük, majd elkezdjük erőteljesen
legyezni. Jó hozzá egy keményebb kartonpapír,
vagy hasonló. Ez itt most türelem és kitartás
kérdése. A faszénnek fehéren izzónak kell len-
nie, s ehhez kell legalább fél óra. Hagyjuk ma-
gára átizzani, addig nézzük, mit is süssünk. 

Most pedig egy kissé vissza kell lépnünk az
időben, mivel a grillezéshez való húsainkat
még előző nap be kell pácolnunk. Családi bu-
liban gondolkodva, a gyerekek kapnak külön-
böző kolbászféléket, ezzel nincs sok gond, mi-
vel készen kapható többféle grillkolbász. A
hölgyek vigyáznak a vonalaikra, s így általában
csirke-, vagy pulykamellfilét kérnek. Mi meg
egy sört, de azt csak úgy. No, meg húsból in-
kább szép nagy szeletekben tarját javasolnék,
mivel azok eléggé szaftosak, némi lecsöppenő
zsírral. 

Nézzük a fűszerezést: a mellfiléket sózzuk,
borsozzuk, majd sok tört fokhagymával kevert
2 deci tejbe áztatjuk másnapig. A jó centi vas-
tag tarjaszeleteket sózzuk, borsozzuk, adunk
még hozzá majoránnát, fokhagymát, s a szele-
teket egymásra fektetve meglocsoljuk nem túl
sok olívaolajjal. Majd ez is vár egy napot a hű-
tőben. Ha az egyéb fűszereknek is barátja vagy,
hát ne fogd vissza magad, használd azokat
bátran. Miután a húsok így bepácolódtak,
kezdhetjük a sütést. Ha jó a parazsad, egy hús-
villával vagy csipesszel helyezd el a szeleteket a
rácson, pár perc után forgasd át. Ha szemre
megfelelő az állaga, hát cseréld le a következő
adagra. 

Na, most azért van itt egy másik ötlet is, mi-
vel nem mindenki szereti az erőteljes ízű átsü-
tést. Ez esetben használhatunk alumínium sü-
tőtálcákat, így jobban megőrizzük a húsban a
szaftosságot. Figyelem, a sütés ugye erőteljes
hőhatással jár, ami azért megviseli a szerveze-
tet, s így munkavédelmi szempontból fontos a
megfelelő hideg védőital bevitele. Erre a célra a
legjobb bármely sörféle, jól behűtve. A húsok
mellé kínálhatunk többféle körítést, erre most
nem térnék ki, mivel én igazán a friss, ropogós
kenyeret szeretem hozzá, de azért kell még né-
mi zöldféle is mint paprika, paradicsom, friss
hagyma, sőt házi kovászos uborka, amit magad
készítettél. 

Ekkor már azt mondhatnánk, hogy pompás
a menü, de egy régi jó ötlettel megpróbálnám
fokozni. Az ínyenceknek bizton tetszik majd.
Kínai jellegű a szósz, ami gyorsan elkészíthető,
és a falat húsokat igen kellemes belémártogat-
va elfogyasztani. Röviden: egy nagy kanál méz,

3 kanál ketchup,  2 kanál szójaszósz, s ízlés sze-
rint sok őrölt erős paprika (de e nélkül is jó).
Ezeket elkeverjük, s ebbe a sűrű szószba márto-
gatjuk a sült húsunkat. Az eredmény meglepő,
alighanem rászokunk a jóra. 

Ha kicsit hosszabb lettem, hát elnézést, de
ebben a témakörben még sok mindenről
lehetne írni, s természetesen otthon kipróbálni.
Most ezekhez kívánok jó étvágyat a baráti tár-
saságoknak.

Soós István, City  22
* * *

Barátaim, kollégáim – itt a nyár!  A sokszor
és sok helyen megénekelt áldott nap – meg-
őrült! Gyilkos sugaraival bombáz minket
ezerrel! Nem elég nekünk, hogy csak halad-
va lehet elviselni, még a fuvarok száma is
erőteljesen csökken. Mindenki a Foci-EB-t
nézi. Egyszer egy tanult kollégám azt mond-
ta: – Bánat ellen egyél kását! – Hát, ha nem
is kását, de egy igazi forró nyári napra való
menüt szeretnék megosztani veletek:

Hideg meggyleves
Az előzőleg megmosott, kimagozott megy-

gyet (lustábbak magostól is feltehetik főni, leg-
feljebb evéskor köpködik a magokat) hideg víz-
ben négy – öt púpozott evőkanál cukorral, egy
citrom levével és a hámozott héjával, fahéjjal,
szegfűszeggel együtt felteszem főni. A forrástól
számolva öt perc múlva behabarom. A nem
gyakorlottaknak: két-három evőkanál lisztet
egy deci vízben elkeverve, majd ehhez egy nagy
pohár tejfölt adva, csomómentesre jól összeke-
verve a leveshez adom majd hagyom, hogy,
egyet rottyanjon (még egyszer forrjon egy ki-
csit). Tejszínnel simábbá ízesítem, és ha szüksé-
ges, még cukrozom. Fogyózóknak – állítólag
édesítő szerekkel és kefirrel is el lehet készíteni,
de az nem az én világom, tehát megítélni sem
tudom!

Jól lehűtve tálalom!
Hozzávalók: 1 kg meggy, 1 db citrom,  1db

egész, vagy egy kávéskanál őrölt fahéj, 5–8 szem
szegfűszeg, 1 nagy tejföl, 2 deci főzőtejszín

Tortellini Emillio módra
Hozzávalók: 2 csomag   25 dkg-os tortelli-

ni (a nem szakavatottak: ez egy durumbúzából
készített, gyűrű alakú, hússal töltött olasz szá-
raztészta fajta), 4-5 evőkanál jó grízes liszt, (ré-
tesliszt) 5 dkg sütővaj, 0,5 dl olívaolaj, 1 liter
tej, 2 dl főző tejszín, 15 dkg sajt (én az ementá-
li jellegű félkemény sajtra esküszöm de trappis-
ta vagy óvári sajt is megfelelő), só, bors, ízlés
szerint szerecsendió.

Elkészítés: A két csomag tortellinit közvetle-
nül a forrás előtt lévő főzővízbe teszem és a
forrástól számítva 16–18 percig lecsendesített
tűzhelyen főzöm. Ez alatt a lisztet a vaj és olí-
vaolaj keverékén folyamatos kavarással fehére-
désig pirítom, majd a tejet lassan hozzá ada-
golva – folyton kavargatva, hogy ne csomósod-
jon – elkészítem a besamelt. Sózom, borso-
zom, egy csipet szerecsendióval ízesítem. Hoz-
záöntöm a tejszínt, és belekeverek kb. 10 dkg
reszelt sajtot. A langyosra hűlt besamelből egy

közepes méretű tepsi aljára öntöm a harma-
dát, majd ráteszem a kifőtt, leszűrt tésztát.
Fontos: a főtt olasz tésztát nem szabad leöblí-
teni! Miután a tésztagyűrűket elrendeztem a
tepsiben, a maradék fűszeres besamelt ráön-
töm, és a többi sajtot ráreszelve szép arany-
barnára sütöm.

Jó étvágyat hozzá!
Emillio

* * *
Orjaleves
Hozzávalók: kb. 2 kg karaj, illetve tarjahúsos

csont. 
A csontokat hideg vízben lemosom és felön-

töm úgy, hogy bőven ellepje a főzővíz. Gázra te-
szem, sózom és felforralom. A forrásban lévő
leves habját leszedem és kidobom. Ezután jön a
fűszerezés. Teszek bele egy jó nagy fej tisztított
vöröshagymát, 6-8 gerezd fokhagymát, egy fél-
bevágott zöldpaprikát, két db hegyes, erőspap-
rikát, mert szeretem, ha egy kissé csípős. Szórok
bele Vegetát, egy mokkáskanálnyi kurkumát.
Ettől szép aranysárga lesz a leves (a kurkuma
indiai sáfrány, kiváló természetes színező). Te-
szek bele kb. 15 szem egész borsot, tárkonyt,
őrölt szerecsendiót, kakukkfüvet, egy késhegy-
nyi szurokfüvet és pici őrölt rozmaringot. Taka-
rékra téve a gázt, a forrástól számítva kb. egy
órát főzöm, ameddig a húsok bő félpuhára fő-
nek. Ezután jöhet a zöldségelés. Idénytől függő-
en teszek bele sárgarépát, petrezselyemgyöke-
ret, zellergumót, egy fej karalábét, esetleg egy
negyed kelkáposztát. Készre főzőm. A csontokat
külön tálra szedem, lehet jóféle házi ecetes tor-
mával cupákolni. A levesbe betétnek adhatunk
bármilyen levestésztát. 

Sült kacsacomb
Hozzávalók: 5-6 db hízottkacsa-comb. A

combokat a hájas felső részen egy jó éles késsel
hosszába és keresztbe bevagdalom. Besózom az
egész combot, bedörzsölöm fokhagymakrém-
mel megszórom őrölt köménnyel és végül be-
dörzsölöm majoránnával. A kuktába beteszem
a rácsot és belerakom a combokat. Megszórom
sóval, Vegetával, öntök rá annyi vizet, hogy félig
lepje, teszek mellé 1-2 felezett paprikát, 2-3 ösz-
szevágott paradicsomot, 6-8 gerezd fokhagy-
mát. Lezárom és kb. 50-60 percig párolom, il-
letve a combokról a zsírt leizzasztom. Ha már
majdnem puha a comb, tepsibe rakom, a levét
rászűröm és a sütőbe tolom. Közepesen meleg
sütőben gyakran locsolom a combokat, persze
ebben a nyári melegben magunkat is meglo-
csolhatjuk a sütés közben egy jó jeges fröccsel,
vagy jóféle sörrel, védőital gyanánt. Köretnek
petrezselymes újburgonyát adok mellé, de meg
lehet bolondítani egy pikáns hideg meggymár-
tással is. Utána pedig jólesik ebben a melegben
egy száraz fröccs.

Egészségetekre!
Gyurisán Tamás, Főtaxi 891
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Küldj egy receptet!

Férfi: Mit szól-
nál egy gyors
menethez? 

Nõ: Miben kü-
lönbözne a szo-
kásostól? 

* * *
Férfi: Öt centi-

vel hosszabbal
király lehetnék... 

Nõ: Öt centivel
rövidebbel pedig
királynõ. 
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