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Ma már közhely, hogy 2009 kegyetle-
nül nehéz év lesz. Nem kétséges: rosz-
szabbul fogunk élni, mint tavaly… 

Magyarországon az elmúlt években a meg-
takarítások helyett a belső fogyasztás növe-
lését szorgalmazták, ami olyan mértékűvé
vált, hogy csak az államadósság növelésével
lehetett finanszírozni. A lakosság pedig
megtakarítások helyett adósságba verte
magát. Mivel a forint alapkamata magasan
maradt, a lakosság idegen fizetőeszközben,
főleg euróban és svájci frankban adósodott
el. Ami nem volna baj, de ekkor talált ben-
nünket telibe a globális pénzügyi válság. 

A magyar államnak egyes szakértők sze-
rint nincs más lehetősége, mint tovább
csökkenteni az állami kiadásokat, ami per-
sze a gazdaság visszaesését fogja erősíte-
ni, de nem tűnt el még a veszélye az állam
pénzügyi csődjének sem. Nem maradt
más, drasztikusan át kell alakítani azt a
gazdasági szerkezetet, amely nem csillapu-
ló éhséggel nyeli el a pénzünket: meg kell
reformálni az egészségügyi rendszert, az
önkormányzati rendszert, az oktatási
rendszert, az adózást, a társadalombiztosí-
tást, bla, bla, bla: a könyökünkön jön már
ki a sok észosztás.  Na de mi lesz közben
konkrétan velünk?

Kerüld el a munkanélküliséget
Mostanában egyre több kollégától hallom,
hogy olyan rosszul megy a taxi, hogy vala-
mi más után néz, elmegy portásnak, biz-
tonsági őrnek, karbantartónak, vagy bár-
milyen más alkalmazottnak, sőt, akár
munkanélküli segélyre is, mert az legalább
biztos pénz. Jelentem, nem!  Ma Magyar-
országon – és valószínűleg az egész „mo-
dern világ” keretein belül – alkalmazottnak
lenni nem életbiztosítás! Tömeges leépíté-
sek, elbocsátások vannak, biztosan te is
hallottad hírét. A magyar gazdaságot és
társadalmat jelenleg a munkanélküliség
gyors növekedése fenyegeti leginkább. Sok-
kal több embernek kell ellátást folyósítani,
sokkal több embert ér súlyos megélhetési
és önértékelési trauma, mint eddig bármi-
kor. Te azonban még nem tartasz itt, hi-
szen vállalkozó vagy! Hozz ki ebből a leg-
többet, és ne is gondolkodj máson. Na-
ponta néhány fuvar még a legrosszabb
időkben is akad, az ebből eredő bevétel pe-
dig túlsegít a nehéz időszakon.  Ne tedd ki
magad a munkanélküliség veszélyének,

mert onnan legtöbbször már csak lefelé ve-
zet az út…

Kerüld el a jövedelemcsökkenést 
Na persze, könnyű azt mondani! De ha
nem jön utas? Ha az állandó fuvarok meg-
szűnnek? Közben meg minden drágább
lesz? Na erre válaszolj, nagyokos! Régi igaz-
ság, hogy a jövedelmet kétféleképpen lehet
növelni, vagy nehezebb időkben akár csak
szinten tartani. Egyrészt növelni kell a be-
vételt, másrészt csökkenteni kell a kiadáso-
kat. Ha jól megvizsgálod anyagi helyzete-
det, biztosan mind a kettőben találsz tar-
talékot. Nem tudnál például minden nap
egy félórával többet dolgozni? Tudom,
hogy már így is sok, de hát végül is a te
megélhetésedről van szó! Napi fél óra
többlet, az huszonnégy munkanappal szá-
molva havonta 12 óra. Megnőtt a munka-
napok száma eggyel, anélkül, hogy a pihe-
nőnapodat feláldoztad volna. (Mert pihe-
nésre nagy szükséged van – beteg taxis
nem szállít utast. Hát még a halott…) Vagy
a másik: biztos, hogy a megfelelő időpont-
ban dolgozol? Ha eddig reggel nyolckor
kezdtél, próbálj meg hatkor kezdeni. Akkor
még nem olyan idegbeteg a forgalom, 
könnyebb a címeket időben elérni. Minden
társaságnál vannak olyan időszakok, ami-
kor kevés a taxi. Minden társaságnál van-
nak eladott, vagy lemondott címek. A mai
helyzetben szerintem ez nagy luxus. Inkább
gurulj rá messzebbről, de mindenáron tel-
jesítsd a megrendelést. Neked is jó lesz és
társaságod presztizsét is emeled vele.

A kiadások csökkentése már érzéke-
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Kegyetlen év jön

Hogy tudjuk túlélni?

Havi aforizma
Többet tudsz, mint hiszed, de
kevesebbet, mint szeretnél... 

Oscar Wilde



nyebb téma. Semmiképpen nem okozhatja
vállalkozásod biztonságának gyengülését, te-
hát a munkaeszköz mindig legyen tökélete-
sen rendben. Ugyanakkor úgy vállalkozásod-
ban, mint otthon azért körülnézhetsz kiadás-
csökkentés okán. Biztos hogy kell az az új
plazmatévé? Biztos, hogy elengedhetetlen az
a napi egy-két-három sör?  Biztos, hogy 25
fokra kell fűteni a lakást? Amikor vásárolni
mész, előtte gondolkodj el: feltétlenül szük-
ségem van erre a legújabb telefonra, vagy
más elektromos kütyüre? Nem, egyáltalán
nem akarlak a kőkorszakba visszakényszerí-
teni, de lásd be: baromira túlbonyolítottuk
az életünket, munkánkat és magánéletünket
egyaránt.

Kerüld el a stresszt
Na, megint egy okosság! – mondhatod. Hogy
a fenébe kerüljem el a stresszt, amikor szétvet
az ideg! Nem jön egy rohadt utas már két órá-
ja, a befizetendő csekkek égetik a zsebemet, az
asszony is  állandóan kevesli a kajapénzt… Azt
sem tudom, miből fogom az autót levizsgáz-
tatni, a kocsicserére meg már nem is gondol-
hatok… Hát hogyne legyek ideges? 

Mondhatnám, hogy igazad van, de nem
mondom! Ugyanis nincs igazad! A stresszt
nem a körülmények hozzák létre, hanem a
körülményekre adott válaszod. Nincs stressz-
helyzet, hanem stresszreakció van. Az utas le-
het, hogy akkor sem jön, az asszony akkor is
kárálni fog, és azok a csekkek akkor is ott lesz-
nek a zsebedben, ha nem idegeskedsz. Vi-
szont hűvös fejjel jobban át tudod gondolni a
lehetőségeidet, és egyszerűen jobb válaszok
érkeznek a tudatalattidból a problémákra.
Amelyek lehet, hogy nem is problémák, csak
megoldandó helyzetek. Engedd meg, hogy er-
re felhozzak egy példát: egyik kollégám, ne-
vezzük Bélának (nem így hívják), folyamatos
pánikhelyzetben volt hónapok óta, mert az
adóhivatal már végrehajtással fenyegette.
Egymillió-kettőszázezer forintos köztartozást

halmozott fel néhány év alatt, és állandóan
attól rettegett, hogy lefoglalják az autóját, és
akkor még dolgozni sem tud majd, még a
családja napi megélhetése is veszélybe kerül.
Nem tudott szabadulni a félelemtől,  hogy mi
lesz így velük. Hülyébbnél hülyébb ötletek ju-
tottak eszébe a görcsös igyekezettől, napi
húsz órákat dolgozott, vérvörös fejjel dühö-
sen csapkodott és káromkodott, ha nem ő ka-
pott meg egy fuvart hosszas várakozás után,
elhanyagolta magát, ezért aztán olyan mér-
tékben kezdett testileg is leépülni, hogy azt
már utasai is észrevették. Még kevesebb fu-
varja lett, barátai is kezdték kerülni. Nekem
egy különösen lehangolt pillanatában azt is
elárulta, hogy már az öngyilkosság gondolata
foglalkoztatja… Mi a gond? – kérdeztem. A
másfél milliós tartozás – válaszolta, és majd-
nem megölt a tekintetével, amikor azt vála-
szoltam: - de hiszen az csak pénz! Az nem
probléma! Az egy helyzet, amit meg kell olda-
ni. Aztán egy nyugodtabb pillanatában be-

mentünk az adóhivatalba, felderíteni, hogy
mik a lehetőségek. Kiderült, hogy a tartozás
nagyobbik része késedelmi kamat. Annak az
elengedését lehet kérelmezni. Kiderült továb-
bá, hogy egy évekkel ezelőtti hibás bevallása
nyomán olyan tartozások is keletkeztek, ame-
lyeket lehetett önellenőrzéssel módosítani. A
végeredmény az lett, hogy a teljes tartozásá-
nak mindössze 38%-át kellett ténylegesen be-
fizetnie, amelyet egy jószándékú rokona rög-
tön meg is előlegezett neki. A helyzet okozta
tehát a stresszt? Nem, hiszen azt meg lehetett
oldani. A helyzet miatti folyamatos aggódása
okozta a stresszt – amibe kishíján belehalt…
Erről a témáról még órák hosszat tudnék írni,
úgyhogy csak egy tanácsot fogadj meg: ha
helyzet van, ha probléma van, ha gond van,
ne idegeskedj. Állj meg, lépj egy lépést hátra
és próbáld meg higgadtan elemezni a lehető-
ségeket. Ez a módszer bizonyítottan
működik…

-oli-
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Az unió határain belül sem lehet a jöve-
déki termékekkel csak úgy, komolyabb
tétellel a tagállamok között furikázni,
mert a belső vámellenőrzésen fennakad-
hat bárki, de úgynevezett harmadik or-
szágból, vagyis az Európai Unió határa-
in túlról érkezőkre még szigorúbb sza-
bályok érvényesek 2008. december elseje
óta. Ezen előírások közötti eligazodásá-
hoz kértük Sipos Jenő ezredes, a VPOP
szóvivőjének segítségét.

Jó szokás szerint, ha a magyar útra kél, akkor
bespejzol és spórol, amivel csak tud. Sőt, aki
egy kicsit tájékozottabb, az bizony arra is kí-
váncsi, mit lehet odakinn jó pénzért eladni.
Aztán ebből is bevásárol, és így indul neki a vi-
lágnak. A kofferban ütős házi pálinka – amit
saját illegális lepárlóján igencsak kraftosra fő-
zött –, emellé néhány karton cigaretta, mert a
bagó az nem maradhat el. Végül, de nem
utolsósorban, ha rokonlátogatásról van szó,
akkor a pakk elengedhetetlen része a disznó-
toros, vagy valamely magyar hungarikum: té-
liszalámi, kolbász és még lehetne sorolni.

Nos, nehéz tudomásul venni, hogy az ese-
tek nagy részében ezekből is csak mértékkel
lehet bepakolni, a jövedéki termékek eseté-
ben külön szabályok alapján, míg az állati ere-
detű élelmiszereket nemegyszer a nem létező
határon is elkobozhatják, ha éppen valamely
járvány sújtja az adott országot vagy tagálla-
mot. Amikor tagja lettünk az EU-nak kényte-
lenek voltunk elfogadni, hogy a tagországok
határai mégsem úgy járhatók át, mint a me-
gyehatárok: a legtöbb helyen hatóság védi a
saját jövedéki termékeit. Ma már az EU is fel-
lép a szövetséghez tartozók érdekeiért, úgy-
hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak.
December elsejétől e területen is történtek
változások, amelyek megértéséhez Sipos Jenő

ezredes, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Pa-
rancsnokság szóvivőjének segítségét kértük.
Az ezredes előbb az alapfogalmak tisztázását
tartotta fontosnak: – A nem kereskedelmi jelle-
gű árubehozatal olyan importot jelent, amely-
nek során az úgynevezett harmadik országból,
vagyis nem EU-s tagállamból történő belépéskor
a vámmentes áruk értéke legfeljebb 300 euró le-
het. Légiutasok esetében ez 430, míg 15 év alat-
ti személyeknél nem haladhatja meg a 150
eurót. Ezen behozatalnak alkalmi jellegűnek kell
lenni, vagyis Ukrajnából nem fordulhat az em-
ber naponta többször, mondván egy-egy alka-
lommal a jogszabályi értéken belül maradtam.
Mindez kizárólag az utas vagy családtagjainak
személyes használatára vagy ajándék céljára
szánt árucikkekből adódhat össze. Emellett még
az áru jellege és mennyisége sem lehet olyan,
ami kereskedelmi célú behozatalra utal. Ráadá-
sul e négy feltételnek egyidejűleg kell érvénye-
sülnie, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az
értékhatár csak felső korlátot jelent, amelyen
belül a többi feltétel figyelembevételével kerül
meghatározásra a vámmentesen behozható
mennyiség. Magyarul, ha valamely termékből
egyéb korlátozás van érvényben, akkor hiába
nem éri el az összeghatár a jogszabályban bizto-
sított értéket, akkor sem hozható be nagyobb
mennyiség – fogalmazta meg a szakember.

A jogi nyelv nem mindig egyértelmű, pláne
nem közérthető, ezért az előbbieket megpró-
báljuk még világosabban megfogalmazni.
Utazásunk során a vámmentesen behozható
érték 300 euró. A példa kedvéért vegyük, hogy
egy doboz cigaretta 2 euró. A formális logika
szerint akkor 150 doboz cigarettát hozhat-
nánk be vámmentesen, mondjuk – maradva
az eredeti példánál – Ukrajnából. Csakhogy
Ukrajna nem tagja az EU-nak, így az érvényes
szabályok szerint maximum 40 szálat hozha-
tunk be, ami 2 doboznak felel meg. Ennek ér-
téke pedig 4 euró mindösszesen, mégsem le-

Unión kívülről csak mértékkel

SzigorSzigor úbb vúbb v ámszabályámszabály okok

A kis nyû kidugja a fejét a trágyából,
és ezt kérdezi a mamájától: 

– Anyuci! Mi az a csodálatos kék felet-
tünk? 

– Az az ég, kisfiam. 
– S mi az a ragyogó sárga az égen? 
– Az a nap, kisfiam. 
– És az a pompás zöld körülöttünk? 
– Az a fû, kisfiam. 
– Anyuci, ha minden olyan csodálatos

kint, akkor mi miért élünk itt a szarban? 
– Mert ez a hazánk, kisfiam! 

* * *
A paraszt bácsi igyekszik a Parla-

mentbe. Biciklijét a falnak támasztja.
Mire az õrök: 

– Bácsikám, hát nem gondolja komo-
lyan, hogy csak úgy letámasztja ide a
biciklijét? Hát ide politikusok járnak! 

– Politikusok? Igaza van, akkor jobb
lesz, ha lelakatolom. 



AChevrolet Lacetti Combival dolgozó taxisok legtöbbje a
taxiórától a szabadjelzőhöz vezető kábeleket a két bal

oldali ajtó közötti (B oszlop) műanyag takaró alá bujtatja. Ám
a műanyag fedőlap széle nagyon érdes, éles, így a vezeték
szigetelését könnyen elnyírhatja a karosszéria természetes
mozgása, rezonanciája.

Ez nem az autó hibája, nyilvánvalóan nem természetes, ha
utólag ilyen – olyan vezetékeket helyeznek el az autóban.
Nekem szerencsém volt. Éppen a kocsiban voltam mikor
elkezdett füstölni a zárlatos vezeték. De ha véletlenül éppen
ebéd közben elfelejtem lekapcsolni a szabadjelző világítását,
lehet, hogy az egész autó leég.

Természetesen ez nemcsak erre az autótípusra lehet igaz. A
lényeg, hogy alkalmazzunk dupla szigetelést, és időnként
ellenőrizzük a vezetékek állapotát ott ahol az ajtó, vagy a
karosszéria kidörzsölheti őket.

Mészáros Szabolcs
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het ebből a termékből 300 eurónyit behozni.
- A 17. életüket betöltött személyek a harma-

dik országból vámmentesen hozhatnak be –
folytatja a szóvivő –, ha repülővel érkeznek 430
euró értékekben termékeket, ám dohánytartal-
mú élvezeti cikkekből 200 szál cigarettát, vagy
100 darab szivarkát – amelynek darabja nem le-
het 3 grammnál nagyobb tömegű –, vagy 50 da-
rab szivart vagy 250 gramm fogyasztási do-
hányt – mondjuk, ha az illető pipázik. Nemegy-
szer előfordult már, hogy ezt a szabályt rosszul
értelmezték az utasok. Ha valaki 200 szál ciga-
rettával érkezik, akkor a többiből már nem le-
het nála. Ha pedig többféle dohányterméket hoz
magával, akkor azok együttesen nem haladhat-
ják meg – repülővel érkezés esetén – a 250 gram-
mot – tudtuk meg Sipos Jenőtől.

Akik viszont nem repülővel jönnek, hanem
vasúton, gépjárművel vagy egyéb módon,
azoknak 40 szál cigarettát, 20 darab szivarkát,
10 darab szivart illetve 50 gramm fogyasztási
dohányt engedélyeznek a jogszabályok, míg
részükre 300 euró a vámmentesség határa.

Az alkoholtartalmú termékek esetében is
korlátozott a behozatal. Mint Sipos Jenőtől
megtudtuk: – Ebben az esetben a 22 térfogat-
százalék a határérték. Ha az adott termék 22
százaléknál magasabb alkoholtartalmú, akkor
maximum 1 liter, míg ha ez alatti, akkor 2 liter
hozható be vámmentesen, de ebbe nem értendő
bele a szőlőbor és a sör. Arra külön mennyiség
érvényes. Szőlőborból 4 liter, míg sörből 16 liter
az engedélyezett. Vagyis a tömény szeszből az

egyik vagy a másik, illetve ehhez jöhet még a
szőlőbor és a sör – értelmezi ezt az előírást is
az országos parancsnokság beosztottja.

Üzemanyagok esetében egyértelmű a sza-
bályozás: a belföldre érkező gépjármű szabvá-
nyos – nem átalakított, nem nagyobbra cse-
rélt stb. – üzemanyagtartályában található
üzemanyag, továbbá 10 litert meg nem hala-
dó mennyiségű, hordozható /fém/ kannában
tárolt üzemanyag hozható minden egyéb kö-
vetkezmény nélkül.

Cukorból személyenként és évente összesen
a hazai átlagfogyasztásnak megfelelő 20 kg
hozható be vámmentesen. A közös háztartás-
ban élők száma – az utas nyilatkozata alapján
– a vámmentesen behozható mennyiségnél fi-
gyelembe vehetők. Tehát, ha egy háztartásban
hárman élnek együtt, akkor ez a mennyiség
maximum 60 kg lehet éves szinten.

Annyi mindenféleképpen megfon-
tolandó, hogy indulás előtt célszerű
tájékozódni az adott fogadó ország
vámszabályairól is, nehogy kiérkezés-
kor, netán hazafelé tartva okozzon kel-
lemetlenséget bárkinek is a vámellenőr-
zés. Akiket ugyanis elkapnak, hogy a
vámmentes értékhatáron túl, netán az
előírt jövedéki szabályok megsértésével
vitt ki, vagy hozott be az országba alkoholt,
benzint, cigarettát vagy cukrot, az további
eljárásra számíthat, mely végén az igencsak
borsos bírság sem marad el. Ez pedig egy kis
körültekintéssel elkerülhető.             k.z.t.

LLLLaaaacccceeeetttt tttt iiiiCombisok,Combisok,
FIGYELEM!

Taxikra mégsem érvényes
Szmogriadó Budapesten

Január 11-én, vasárnap délelõtt hiva-
talosan bejelentették, hogy két órán be-
lül a páros rendszámú autókkal le kell áll-
ni az egész fõváros területén. Csak így,
egyszerûen. Ezt az intézkedést nem érde-
mes minõsíteni, megtették azt már sokan
mások. Azonban érdekes, hogy szinte
minden híradás kéjes gyönyörrel emelte

ki, hogy a taxi sem tartozik a kivéte-
lek közé. A Magyar Televízió híradó-
sainak kérdésére viszont a fõpolgár-
mester elismerte, hogy e tekintetben
tévedtek, és a taxikra nem vonatkozik a
szmogriadó. Reméljük, ez az álláspont a
továbbiakban nem változik, hiszen tet-
szik, nem tetszik, a taxi az Alkotmány-
bíróság szerint is a tömegközlekedés ré-
sze, továbbá az sem tagadható, hogy
közszolgáltatást végez.

Azt mondja az orvos a betegnek: – Kérem menjen az
ablakhoz, és nyújtsa ki a nyelvét! – Miért, doktor úr? –
Mert utálom a szomszédaimat!

ÚJDONSÁG A BTI-BEN
Újszerű és igen ötletes termékkel kereste meg iro-
dánkat egy forgalmazó. A műszerfalra tapasztható
GECKO lap biztonsággal megtartja a telefont, 
GPS-t, vagy bármit, amit oda akarunk helyezni.
Nem kellenek bonyolult tartók, nem kell a kárpitot
kifúrni vagy összeragasztózni, a GECKO biztonság-
gal tapad a műszerfalon és megtartja a rá helyezett
tárgyakat, mint valami mágnes. Nyom nélkül eltá-
volítható és többször felhasználható. Különböző
színekben megvásárolható a BTI-ben 2.000 forintos
áron. Szupererős, szupertapa-
dós. Ötletes és
hasznos…



Ismét született egy rendelet – jelesül a cég-
autóról szóló – amit sikerült tisztelt tör-
vényhozóinknak úgy megfogalmazni, hogy
azt öt különböző ember hatféleképpen
magyarázhatja (nem laikusokról, hanem
könyvelőkről, adószakértőkről van szó).
Néha már úgy tűnik nekem, ezt a zavaros
helyzetet direkt csinálják. Mit tehettünk
volna mást, értelmezésért ahhoz fordul-
tunk, aki majd számon fogja kérni rajtunk
a törvény alkalmazását, vagyis a jogszabály
alkalmazójához, az adóhatósághoz:

APEH Sajtóosztály
Budapest

Tisztelt Sajtóosztály!
A Taxisok Világa újságírójaként fordu-
lok Önökhöz ismét kérdéseimmel. A
2009. évi adótörvények megjelenése óta
ugyanis nagy a bizonytalanság szak-
mánkban a cégautóadó ügyében. 

Az 1991 évi LXXXII. törvény 17/A §
szerint az adó tárgya: „...az a személy-
gépkocsi, amely után a számvitelről
szóló 2000. évi C törvény szerint költsé-
get, ráfordítást, illetve az Szja-törvény
szerint tételes költségelszámolással
költséget, értékcsökkenési leírást (a to-
vábbiakban költség, ráfordítás, érték-
csökkenési leírás együtt: költség) szá-
moltak el.“

Ezt a mondatot tapasztalatunk sze-
rint a különböző könyvelőirodák és
adószakértők sem tudják egységesen ér-
telmezni. Szakmánkban túlnyomórészt
egyéni vállalkozók végzik tevékenységü-
ket, rájuk tehát a mondat második fele
vonatkozik: „...Szja-törvény szerint té-
teles költségelszámolással..." Talán jól
értelmezzük, hogy ezáltal az átalány-
adózást választott egyéni vállalkozók
nem alanyai e paragrafusnak.

A tételesen adózóknál viszont felme-
rül több kérdés: gépkocsijukra legtöbb-
ször nem tételes költségelszámolást al-
kalmaznak, hanem ún „költségá-
talányt" számolnak el, amely az APEH
által megállapított hivatalos üzem-
anyagár megfelelő típusra való alkal-
mazása, és a kilométerenkénti 9 forin-
tos átalányköltségből tevődik össze.
Nem érvényesítenek legtöbben gépkocsi-
jukra értékcsökkenési leírást sem, így
véleményünk szerint szintén nem vo-
natkoztatható ezen vállalkozókra a cég-
autóadó fizetési kötelezettség. Mivel
azonban sok a kétely és a félremagyará-
zás ebben a tekintetben, kérem szíves
állásfoglalásukat az alábbiakról:

Tárgya-e a cégautóadóról szóló tör-
vénynek az a gépkocsi amelyet:

1. Átalányadózást választott egyé-

ni vállalkozó használ vállalkozásá-
ban

2. Költségátalány alkalmazásával
(üzemanyagköltség + 9 Ft/km) egyéni
vállalkozó üzemeltet 

3. Amortizációt, értékcsökkenési le-
írást nem alkalmazó egyéni vállalkozó
üzemeltet

4. Értékcsökkenési leírást alkalmazó
egyéni vállalkozó üzemeltet

5. EVA-s egyéni vállalkozó által üze-
meltetett gépkocsi

6. EVA-s társas vállalkozásban üze-
meltetett, de a magánszemély tulajdo-
nában lévő gépkocsi

Személyszállító vállalkozó olvasóin-
kat szeretnénk korrekt módon tájékoz-
tatni e sokakat érintő ügyben, így mi-
hamarabbi válaszukat köszönettel ven-
nénk.

Tisztelettel:
Nagy Zoltán

újságíró
Taxisok Világa

30/989-4279

Lapzártáig írásos válasz nem érkezett kér-
déseinkre. Mivel több ezer taxis szakszerű
és pontos tájékoztatása a feladatunk, nem
adtuk fel. Egy-egy információ taxisok soka-
ságának munkavégzését, ezáltal családok
ezreinek a megélhetését befolyásolhatja.
Jelen jogszabály esetén például igen fontos
tényező, hogy véleményünk szerint áta-
lányadózókra nem vonatkozhat a rendelet,
tételes adózókra viszont esetleg igen. Nem
mindegy ezért, hogy az adóbevallásig hát-
ralévő időszakban milyen információt köz-
vetítünk olvasóinknak, hiszen bevallásuk-
ban még megválaszthatják jövőbeli adózá-
si formájukat, vagyis akár bejelentkezhet-
nek átalányadóra ezen információk alap-
ján. Végül sikerült telefonon az APEH szak-
főosztályától hiteles információt szerez-
nünk. E szerint – megerősítve véleményün-
ket – tájékoztattak, hogy átalányadózást
választó egyéni vállalkozókra a cégautó-
törvény nem vonatkozik. EVA adóalany
egyéni vállalkozókra szintén nem kell alkal-
mazni. Tételesen adózó egyéni vállalkozók
viszont – a szakfőosztály tájékoztatása sze-
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Újév hajnalán legkevésbé szá-
mít még egy hivatásos gép-
járművezető is arra, hogy az
úttesten egyszer csak 1-1,5
méteres farönkök jelennek
meg egyik pillanatról a má-
sikra. Márpedig ezt történt
január elsején hajnali 2 óra
25 perckor a 75-ös főút Lenti
és Mumor közötti szakaszán.
Mint azt Pecsuvácz György
elmesélte, éjjel haladt a neve-
zett útszakaszon, amikor arra
lett figyelmes, hogy mind
több farönköt szórt szét vala-

ki az úttesten. Azonnal rálé-
pett a fékre és megpróbálta
kikerülni az akadályokat, ám
eközben az egyik fadarab a
taxit megdobta és az autó et-
től az úttest melletti kerék-
párúton áthajtva a partoldal-
nak ütközött. A váratlan hely-
zetben – szerencsére – szemé-
lyi sérülés nem történt, ám a
gépjárműben több mint egy-
millió forintos kár keletke-
zett.

A taxisofőr történetét elő-
ször el sem akarták hinni a

Lenti rendőrkapitányság be-
osztottai, majd amikor meg-
bizonyosodtak róla, hogy a
bejelentés nem egy újévi vicc
vagy tréfa, akkor azonnal in-
tézkedtek, ám a közúti veszé-
lyeztetés bűncselekmény gya-
núja miatt indított nyomo-
zás mind ez idáig nem hozott
eredmény. A helyszíni adat-
gyűjtés során felmerült, hogy
ebben az időben ugyanezen
az útszakaszon haladt egy
szürke Skoda Fabia, melynek
utasai segítséget nyújtottak a
bajba jutott taxisnak, majd
mikor végeztek, továbbhaj-
tottak. Az ő jelentkezésüket is
várják az eljárás vezetői.

A rendőrség kéri, aki a
bűncselekménnyel kapcsola-
tosan bármilyen információ-
val rendelkezik, az jelentkez-
zen a 06-92-551-907-es szá-
mon vagy a 107-es rendőrsé-
gi segélyhívón, de bejelenté-
sét személyesen is megteheti
bármely rendőri szervnél.

k.z.t.

Újévi farönkök az úttesten Zalában

Milliós kár a taxiban
Ismeretlen tettesek újév hajnalán az úttest melletti er-
dős részről feldarabolt és kivágott farönköket dobáltak
a 75-ös útra Lenti és Mumor települések között, ame-
lyek végül balesetet okoztak. Éjjel két óra után az arra
haladó taxi vezetője a rönköket későn észlelte, kikerül-
ni nem tudta, mire az egyik fadarab az autót megdob-
ta, amely így a partoldalnak ütközött. Személyi sérülés
nem történt, de az anyagi kár meghaladja az egymillió
forintot.

Kérdeztük az adóhivatalt

A cégautóadóról

Folytatás a 9. oldalon

A szöszi átmegy a barátnõjéhez, Jul-
csihoz, és csodálkozva látja, hogy egy
majom is van a lakásban. A majmot Jul-
csi Bélától kapta pár napra megõrzésre,
amíg Béla elutazott. 

Szöszi: – De cukiiii! Kitõl vaaan?
Julcsi: – A Bélától.
Szöszi: – Miért nem védekezteteeeek? 



rint – alanyai a cégautóadó-törvénynek,
tehát fizetniük kell a havi 7, vagy 15 ezer
forintos adót. Szintén fizetniük kell a tár-
sas vállalkozások tulajdonában lévő, ill. lí-
zingelt gépkocsik után. 

Mivel a cégautóadó törvény nem csak
nekünk okozott fejtörést, és igen sok meg-
keresés érkezett úgy az adóhivatal, mint a
törvényelőkészítő minisztérium felé, az a
döntés született, hogy egy átfogó, minden
részletre kiterjedő értelmezés kerül kibo-
csátásra a Pénzügyminisztérium és az

APEH együttes állásfoglalásával. A hivatal
tájékoztatása szerint ez az állásfoglalás ja-
nuár második felében megjelenik. Olvasó-
ink számára természetesen a minket érin-
tő részeket februári számunkban teljes ter-
jedelmében közöljük.

Az új törvény a cégautóadóról ismét
megerősíti azt a régen hangoztatott véle-
ményünket, hogy a taxis egyéni vállalkozó
legjobb, legkedvezőbb adózási formája az
átalányadózás. Nem véletlen, hogy a taxi-
sok túlnyomó többsége ezt a formát vá-
lasztotta. Tételes adózást választani csak

annak érdemes, akinek olyan adókedvez-
ményei vannak, amelyek az összevont adó-
alapból, vagy egyenesen az adóból leírha-
tók. (Átalányadózás esetén ugyanis sem-
miféle kedvezmény nem alkalmazható, lé-
vén elkülönülten adózó jövedelem). Ilyen
említett kedvezmények voltak a családi
adókedvezmény (ma már csak három
gyermek felett), a lakáshitel törlesztésből,
számítógép-vásárlásból, felsőoktatási tan-
díjból, felnőttképzési díjból, életbiztosítási
díjból adódó kedvezmények. Mára ezek, a
családi adókedvezmény kivételével jószeri-
vel mind megszűntek, így ezen okból téte-
les adózást választani már nem racionális. 

Adózási formát választani adóév egészé-
re lehet, a 2009-es évre vonatkozóan erről
nyilatkozni a 2008-ról szóló adóbevallás
megfelelő rovatában kell. A – kedvezmé-
nyes, személyszállításra is vonatkozó – áta-
lányadózás feltételei a következők:

– Főfoglalkozású, vagy nyugdíj melletti
vállalkozás.

– A vállalkozói igazolványban más tevé-
kenység nem szerepelhet (néhány
meghatározott kivétellel).

– A vállalkozó az elmúlt három évben
nem „ment át” átalányadózásból téte-
les adózásba.

Összefoglalva: így, az új cégautóadó tör-
vényben foglaltakat is beszámítva (havi
7000, vagy 15 000 Ft plusz adó), taxis vál-
lalkozóknak, ha csak kizáró ok nincsen, vé-
leményem szerint sokkal kedvezőbb adózá-
si szempontból az átalányadó választása.
Sajnálatos módon ezt az adózási formát
munkaviszony melletti vállalkozók nem al-
kalmazhatják.

A telefonon kapott adóhivatali informá-
ciónkat megerősíti az Országos Taxis Szö-
vetség birtokában lévő írásos anyag. Ők
már az adótörvények tervezetének idő-
pontjában fordultak információkéréssel a
Novotax könyvelőirodán keresztül az adó-
hivatalhoz. Ezt a levelet az OTSZ szíves en-
gedelmével a fentiekben közöljük. N.Z.
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Az Országos Taxis Szövet-
ség a cégautóadó-fizetési
kötelezettség ügyében a
Novotax könyvelő irodához
fordult segítségért. A kérdés
nagyon sok taxist izgatott,
országszerte. Az iroda a vá-
laszadás előtt – biztos, ami
biztos, kikérte az APEH véle-
ményét. A válasz megérke-
zett. Íme:

NOVOTAX Kft.
Cím: 
1097 Budapest Vágóhíd u. 48. 
E-mail cím: 
novotax@novotax.t-online.hu
Feladás dátuma: 2008.12.02.
Tárgy: Személyi jövedelemadó
Az egyes adó- és járuléktörvé-
nyek módosításával, a gépjár-
műadó törvényből, a
„Cégautóadó“ mentesek köré-
ből kikerült a TAXI.

Kérdés: a magántaxis, aki
átalányadós, esetleg EVA-
alany, gyakorlatilag nem szá-
mol el tulajdonában lévő gép-
járműre költséget. Az átalány-
adós az SZJA-törvényben meg-
határozott mértékű költséghá-
nyad levonásával állapítja
meg az átalányadó alapját. Az
EVA-alanynál még vélelmezett
költség sincs. Kell-e az áta-
lányadó-, illetve az EVA-alany-
nak cégautóadót fizetnie
2009-től, amennyiben sze-
mélygépjármű tulajdonos.

Nádor Lajos
irodavezető

Megérkezett a válasz is:

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a gépjár-
műadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény (Gjt.) 2009.
február 1-től hatályba lépő
17/A. §-a alapján
cégautóadót kell fizetni a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (a to-
vábbiakban: Szja-tv.) szerinti
személygépkocsi után – ide
nem értve a kizárólag elektro-
mos hajtómotorral ellátott
személygépkocsit – (a további-
akban, e fejezet alkalmazásá-
ban személygépkocsi), amely
nem magánszemély tulajdo-
nában áll, továbbá az után a
személygépkocsi után, amely
után a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény szerint
költséget, ráfordítást, illetve az
Szja tv. szerint tételes költség-
elszámolással költséget, érték-
csökkenési leírást (a további-
akban költség, ráfordítás, ér-
tékcsökkenési leírás együtt:
költség) számoltak el.

Nem adóköteles az a ma-
gánszemély tulajdonában álló
személygépkocsi, amelynek
használatával összefüggésben
a használó – költségei ellenté-
telezésére – kizárólag az Szja-
tv. 7. §-a (1) bekezdésének r)
pontja és 25. §-a (2) bekezdé-
sének b) pontja szerinti költ-
ségtérítést kap, továbbá az
olyan, magánszemélynek

pénzügyi lízingbe adott sze-
mélygépkocsi, amely után
költséget nem számoltak el.

A Gjt. 17/B. §-a értelmében
az adó alanya a személygépko-
csi hatósági nyilvántartás sze-
rinti tulajdonosa. Több tulaj-
donos esetén a tulajdonostár-
sak tulajdoni hányadaik ará-
nyában adóalanyok. Pénzügyi
lízingbe adott, hatósági nyil-
vántartásba bejegyzett sze-
mélygépkocsi esetén az adó
alanya a lízingbe vevő. A ható-
sági nyilvántartásban nem
szereplő személygépkocsi ese-
tén az adó alanya az a személy
vagy szervezet, aki vagy amely
a személygépkocsi után költsé-
get számol el.

A fentiek alapján az új
cégautóadó nem vonatko-
zik az átalányadózás sze-
rint adózó, illetve az egy-
szerűsített vállalkozói adó
szabályai szerint adózó
egyéni vállalkozóra. 

Az Alkotmánybíróság
60/1992. (XI.17.) AB határoza-
tában rögzítettekkel összhang-
ban tájékoztatjuk, hogy a vá-
laszlevélben részletezettek
szakmai véleménynek minő-
sülnek, kötelező jogi erővel
nem bírnak.

Üdvözlettel:
Adó- és Pénzügyi 

Ellenőrzési Hivatal
Közép-magyarországi 

Regionális Igazgatósága
Tájékoztatási Főosztály

Folytatás a 6. oldalról

Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttttaaaaxxxxiiii ssssooookkkkvvvv iiii llllaaaaggggaaaa@@@@ttttaaaaxxxxiiii ssssooookkkkvvvv iiii llllaaaaggggaaaa....hhhhuuuu

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu

Fizessünk?

Cégautóadó, de nem mindenkinek

A rendõr teljesen meggörbülve megy az
utcán. Találkozik az egyik kollégájával. 

– Hát neked meg mi a bajod? 
– Nem tudom. Mikor felkeltem, még

nem volt semmi, most meg nem tudok ki-
egyenesedni. 

– Ezen segíthetünk! Gyere, itt lakik az
egyik jó barátom, aki orvos. Majd õ segít.

A rendõr bemegy, és pár perc múlva su-
gárzó arccal jön ki: 

– Fantasztikus ez az orvos. Rám nézett,
és rögtön látta, hogy a kabátom a nadrág-
gombomhoz van gombolva. 



• Ko-
rábbi be-
szélgetésünkben azt mondtad,
szeretnéd a TFTSZ alapszabá-
lyában lefektetett célokat meg-
valósítani. Lássuk akkor bő-
vebben, melyek ezek?
• A legfontosabb egy olyan – tár-
gyalásokon alapuló – kapcsolat

kialakítása lenne a fővárossal,
amelynek végeredményeképpen
a taxizás végre a helyére kerülne.
Mindenféle szempontból. Úgy is,
mint a tömegközlekedés szerves
része, de úgy is, mint az idegen-
forgalom egyik nélkülözhetetlen
alkotóeleme. Az önkormányzat-
nak tudomásul kellene venni,
hogy ennek a szolgáltatásnak
problémahalmazáról elsősorban
ő tehet. Nem lehet letagadni,
többnyire a főváros jogköre
rendben tartani, szabályozni a
helyi (tömeg)közlekedésnek szá-
mító taxit. Ez elemi érdeke lenne
az utazóközönségnek, a szakmá-
nak, a városnak egyaránt. Hiszen
a hozzánk látogató turisták már
a taxiban kapnak egy nagyon
fontos képet a városról, és távo-
záskor is ez az utolsó, amit ma-
gukkal visznek. Nem lehet az ön-
kormányzat közömbös a tekin-
tetben, hogy milyen hírünket vi-
szik a világba az idelátogató tu-
risták. Ezt a kérdést évtizedek óta
szőnyeg alá söpörni, illetőleg
nem kezelni több mint mulasz-
tás. Ha tehát a jogszabályi kör-
nyezet rendezésében előre tud-
nánk lépni, az nagy haladás len-
ne.
• A főváros többször, burkol-
tan és nyíltan hivatkozott ar-
ra, hogy az önkormányzati
törvény szerint nem feladata a
taxizás szabályozása. Ezt je-
lenleg így szívességből teszi, sőt
az is elhangzott, ha akarja, a
jelenlegi droszthálózatot is fel-
számolja. Ugyanakkor a kül-
földi rendszámmal fuvart vál-
lalók arcátlanul megállnak a
pályaudvaroknál, vagy egyéb
frekventált helyeken. Tehetik,
mert a városvezetőket ez sem
zavarja.
• Erre csak azt tudom mondani,
hogy évtizedekig jugoszláv, ké-
sőbb szerb meg román rendszá-

mú autók szállítottak a repülő-
térről utasokat Szerbiába, Romá-
nia határvárosaiba, Bécsbe és Né-
metországba, transzferáron, kö-
vetkezmények nélkül. Elképesztő,
hogy ez megengedhető ebben az

országban. A hatóságok, ha vala-
ki megpiszkálja a kérdést, csak ar-
ra képesek, hogy egymásra mu-
togassanak. Az, hogy ki a felelős,
a rendőrség, az önkormányzat,
vagy a minisztérium, számunkra
teljesen lényegtelen. Egy biztos,
sehol a világon nem engednének
külföldön bejegyzett, az adott or-
szág engedélyei nélküli vállalko-
zásokat ilyen módon a hazai vál-
lalkozások terhére működni. Ez
óriási szegénységi bizonyítvány

az országnak. Itt egyszerűen a
jogszabályokat kellene betartani
és betartatni. Egyik feladatunk
tehát az, hogy felrázzuk a hazai
piac védelmére jelenleg nem haj-
landó illetékeseket. E mellett fel-

hívjuk a figyelmüket arra is, hogy
ez mennyire jogszerűtlen. Vissza-
térve az önkormányzatokra, azt
mondom, hogy Európán belül
többnyire a helyi önkormányzat
felel valamilyen formában az
adott város taxiszolgáltatásáért.
Mint említettem a taxi helyi
(tömeg)közlekedésnek minősül,
így uniós szabályok sem vonat-
koznak rá. Az EU csak a helyközi
személyszállítást szabályozza.
Miután a TFTSZ reményeink sze-
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Tamás Miklós: – Az árak csökkentése a jelenlegi helyzet-
ben nem jó megoldás

Rendezett jogi környezet, csökkentett 

Változást
Előző

számunkban
ígéretet tettünk ar-

ra, hogy a Taxi Fuvar-
szervező Társaságok Szö-

vetsége (TFTSZ) november
végén megválasztott új el-
nökével – Tamás Miklós-

sal – részletesebb, a
szakmai kérdéseket
alaposabban érin-

tő riportot

200 méter ötezerért
Maximált tarifa
Budapesten
Állandó finn (tolmács) ügyfelem
megdöbbenve mesélte el útközben
kollégájának 2008-as (decemberi)
budapesti taxis élményét. Az érin-
tett eltévedt. Azonban azt tudta,
hogy a Dohány utca 3. szám alatti
munkamegbeszélés helyszíne közel
van az Astoriához. Csak elkevere-
dett. Ráadásul sötét este volt, és
nem találta a Dohány utcát. Sze-
rencséjére (?) rábukkant egy taxiál-
lomásra a Filmmúzeum szomszéd-
ságában. Beült a biztonságos helyre
és bemondta az áhított végcélt: Do-
hány utca 3. 

Taxisunk ahelyett, hogy megmu-
tatta volna az onnan szinte  látha-
tó házat, szemrebbenés nélkül elin-
dult a Dob utca irányába, majd rö-
vid „városnézés” után landolt a Do-
hány utca 3. szám előtt. A viteldíj
5000 forint volt. A finn üzletember
kifizette, nem is sejtve, hogy bizony
nagyon átverték. Azonban később
boldogan mesélte a történteket a
Magyarországon élő tolmácsnak,
kollégájának. Büszke volt, hogy bár
eltévedt, mégis milyen jól kikevere-
dett a problémás helyzetből. Csak
akkor szomorodott el, amikor meg-
tudta, ahol beült a segítőkész taxi-
ba, onnan már látszott a cél is. Ta-
xisunknak jó napja volt.

Ám azon el lehet gondolkodni,
mit vesztett a szakma?  Hány utast
vesztünk el így? „Kollégánk”, jól al-
szol?

Ferenczy P. Károly 

Egy mondatban felidézzük a kérést, majd a
Taxiállomáskezelő Kht. illetékesének válasza
következik:
X. Népligeti autóbuszállomás
Kérés: A Könyves Kálmán körúti oldalon is legyen
taxiállomás.
Válasz: A forgalomtechnikai illetékes nem engedé-
lyezi a taxiállomás kialakítását a hatalmas autófor-
galom miatt.
VIII. Molnár Ferenc tér
Kérés: Szereljék le a két évtizede (!) feleslegessé vált
jelzőtáblát.
Válasz: Felkértük az illetékes hatóságot a felesleges
jelzőtábla leszerelésére.

V. Pesti alsó rakpart
Kérés: Szüntessék meg a senki által nem használt
taxiállomást a Képviselőház magasságában.
Válasz: A taxiállomás taxisok kérésére lett kialakít-
va. A megszüntetéshez a taxisok egyetértése kell.
XVIII. 2. Repülőtér
Kérés: Köszönet a mobil WC kihelyezésével kapcso-
latban.
Válasz: Ezért vagyunk.
VII. Klauzál tér
Kérés: Fessék újra a „taxiállomás” útburkolati jele-
ket
Válasz: Az időjárási viszontagságok miatt erre 2009
tavaszán lesz lehetőség. Juhász Péter

Válaszok a taxiállomásokhoz kapcsolódó kérésekre



rint hamarosan országos szerve-
zetté növi ki magát, szeretnénk
segíteni a helyi szabályozás kiala-
kítása érdekében más városok ta-
xisainak is.  Akár a tarifákat, akár
a létszámot, akár a szolgáltatás
minőségét illetően. Nagyon sok
jó vidéki példa van arra, hogy a
városi önkormányzat a feladatot
vállalja, nem mutogat jogszabá-
lyi hiányosságokra, vagy másra.
Ennek az újságnak a lapjain is
volt nem egy jó példa ilyenre. Az
említett helyeken egészen más
hozzáállással keresik a lehetséges
megoldásokat az önkormányza-
tok. A főváros gyakorlatilag az ál-
latorvosi ló szerepét tölti be a
rossz példák tekintetében. Itt
szinte minden lehetséges hibát
fel lehet fedezni, ami a szakmát
sújtja. Pedig a legkisebb jóindu-
lattal megoldhatná mindet az il-
letékes, jogi és pénzügyi háttere
megvan hozzá. Biztos vagyok
benne, hogy a Droszt Kht.-nak be-
fizetett díjból akár az ellenőrzés-
re, akár a szabályok kialakítására
nyugodtan lehetne elkülöníteni
elegendő pénzt. Ráadásul sokunk
véleménye szerint nem is kerülne
olyan sokba, hogy itt rendet csi-
náljanak. Ám ahogy mondják,
nem akarásnak nyögés a vége…
• Említetted, hogy előbb-utóbb
szeretnétek a szövetséggel or-
szágos lefedettséget elérni.
Ugyanakkor a jelenlegi tagdí-
jak mértéke taszítja a kis lét-
számú, többnyire közösségi tu-
lajdonban lévő vidéki cégeket a
belépéstől. Ennyi pénzt nem ál-
doznak tagsági viszonyra. 
• A vidéki taxitársaságok, illetve
azok tulajdonosi körének, cégve-

zetőinek bevonása nagyon fontos
lenne a TFTSZ-be. Az új vezetés-
nek, személy szerint nekem is, ez
kiemelt célom. Súlyunkat, elis-
mertségünket növelné, ha nem
csak 8-9-10 nagy fővárosi cég
tenne bizonyos kérdések megol-
dására javaslatot, hanem egy ko-
moly tagsággal bíró, országos
szervezet. A TFTSZ alapszabálya
nyitott e tekintetben, és öröm-
mel várjuk a jelentkezőket, akár
belépési kedvezményekkel is.
Tudjuk ugyanis, hogy a vidéki vá-
rosokban lévő taxitársaságoknál
létszámban nagyon ritkán érik el
a 100 főt, inkább 30-40-50 fős
vállalkozásokról beszélhetünk,
ahol a tagdíj mértéke nem álla-
pítható meg egy 800 fős fővárosi
taxicéghez hasonló elvek szerint.
E kérdésben nyitottunk már, ezt
nyugodtan mondhatom múlt
időben. Alapszabályunkat az el-
nökválasztáskor módosítottuk.
• Van honlapja a TFTSZ-nek,
ahol jelentkezhetnek a vidéki
társaságok? Vagy esetleg tele-
fonszám, ahol érdeklődhet-
nek?
• Természetesen van honlapunk,
talán mire ezek a sorok megje-
lennek, már üzemel is. Erről már
beszéltünk. Terveim szerint meg-
újítjuk, frissítjük majd sűrűn,
hogy mindig aktuális legyen. A
www.tftsz.eu honlapon termé-
szetesen az elérhetőségek megta-
lálhatóak.

• Lépjünk eggyel tovább.  Az
új, közösen elkészített Etikai
Kódexet az eredeti tervek sze-
rint minden TFTSZ-tag egysé-
gesen használja majd. Ugyan-
akkor tudomásom szerint még
elkészíteni sem sikerült, nem-
hogy elfogadtatni.
• A kódex elkészítése valóban
szerepel kitűzött céljaink között.
Egy ilyen szövetségnek egységes
Etikai Kódex szerint kellene mű-
ködnie. A szerkesztése folyamat-
ban van. Elkészülte után termé-
szetesen nyilvánosságra hozzuk. 
• Gondolom, a cél nem a piaci
verseny korlátozása?
• Ez természetesen eszünkbe
sem jutott. Inkább úgy lehetne a
célt röviden összefoglalni, hogy a
fogyasztók érdekében kiszámít-
ható, egységes, a XXI. sz. Európá-
jának megfelelő szolgáltatást sze-
retnénk elérni az új, korszerűsí-
tett Etikai Kódex bevezetésével.
Mi nem szabályozzuk és nem is
szólunk bele a piaci folyamatok-
ba! Természetesen figyeljük azo-
kat, de a cégek ilyen tekintetben
is teljesen szuverének. Nagyon
komoly versenytársai vagyunk
egymásnak, aminek nap mint
nap tanúbizonyságát adjuk akár
pályázatokon, akár különféle ren-
dezvényeken. E kérdésre adott vá-
laszomban nem tudom megke-
rülni a City taxis mivoltomat
mely alapján meggyőződésem,
hogy nem csak a közgazdasági
alapelveket meghazudtoló mó-

don alacsonyan tartott, taxisokat
sújtó, nevetségesen nyomott
árakkal lehet eredményt elérni.
Mi rengeteg pályázaton, verse-
nyen indulunk, és semmiképpen
nem akarunk beleszólni abba,
hogy más társaság milyen tarifa-
rendszerrel működik, milyen
ajánlatot ad be egy adott tender-
re. Ugyanakkor magánvélemé-
nyem az, ha a meglévő piaci ver-
senyt a szükségesnél jobban ki-
élezzük, vagy ha elkezdődik az
egymás alá ígérgetés régi elvtelen
gyakorlata, akkor óriási károkat
okozunk cégeinknek, a szakmá-
nak és különösen saját taxisaink-
nak. Mert azt mindenki tudja, a
negatív árversennyel elsősorban
a taxis jár rosszul! Az, aki nagy
nehezen végre elérte, hogy a pia-
ci árhoz legalább már közelítő ta-
rifával dolgozhat. Nem ő ad ár-
engedményt, hanem a fuvarszer-
vezők ajánlják ki a tarifát a ne-
vükben. Ez pedig ismét nagy ve-
szélyt rejt, különösen Budapes-
ten. Azt meg csak remélni tu-
dom, hogy olyan jellegű – bár-
honnan bárhová - tarifák, melyet
néhány városban időnként alkal-
maznak, nem lesznek a főváros-
ban. Ebbe a folyóba ismét bele-
lépni nagyon nagy hiba lenne. 
• Menjünk eggyel tovább az
ígéretek között: az alapszabály
szerint felléptek a taxizás bü-
rokratikus terheinek vissza-
szorítása érdekében. 
• Természetesen ezt el is várják
tőlünk kollégáink. Ebben a kér-
désben a megfelelő leveleket a
megfelelő helyekre, illetve fóru-
mokra hamarosan el fogjuk jut-
tatni. Ugyanakkor azt látni kell, a
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bürokrácia

sürget a TFTSZ

Újabb nemlétező jelzőtábla 
a repülőtéren
Kétségbeesett kollégák keresték meg szerkesztőségünket, hogy nem
lehet megállni (!) az 1. repülőtér előtti területen, mert „Megállni ti-
los” jelzőtáblákat helyeztek ki. Menet közben mégsem szállhat ki az
utas…

Természetesen azonnal mentem a helyszínre, tényleg ott egy tilal-
mi tábla. Egy KRESZ-ben nem szereplő, „eszement” jelzőtábla… A
felvétel este készült, de a lényeg így is látható: Megállni tilos,
kivéve… Nos, nincs „kivéve”! A KRESZ szerint a „Megállni tilos” jel-
zőtábla alá csak (!) térbeli, illetve időbeni korlátozásokat lehet tenni!

Emlékeztek még az előző „eszement” jelzőtáblákra, amikor „Taxi-
val behajtani tilos” jelzőtáblákat helyezett ki valaki a 2. repülőtéren.
És a rendőrök büntettek e KRESZ-ben nem létező tábla miatt. Egy
napig… Személyesen tárgyaltam az ORFK Repülőtéri Biztonsági Szolgálatának illetékesével, aki ígéretet tett
arra, hogy nem büntetnek többet a szabálytalan jelzőtábla miatt. Most hasonló a helyzet. Természetesem
megkerestem ismét az illetékeseket. A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság vezetőjétől kértem a KRESZ-ben
nem szereplő jelzőtáblák leszerelését. Az ORFK Biztonsági Szolgálatának vezetőjét pedig kértem, most se bün-
tessenek a szabálytalan jelzőtábla miatt. Juhász Péter

A nyúl egy igazi jellem.
Ott ül a fûben, de akkor
sem szívja!

* * *
Elõször jöttek a dohá-

nyosok és beperelték a
dohánygyárakat, mert tü-
dõrákot kaptak a cigaret-
tázástól. Aztán jöttek a
kövérek, akik beperelték
a gyorséttermeket, mert
elhíztak az ételtõl. Azt hi-
szem, én meg beperelem
a Heinekent az összes
ronda nõért, akikkel lefe-
küdtem.



helyzet normalizálásához több
minisztérium támogatása, eset-
leg jogszabály, vagy törvénymó-
dosítás is szükséges. Ehhez lehet,
hogy nem elég egy érdekképvise-
let súlya. Nagyon erősen érezhető
a kötelező tagságú, fajsúlyos ka-
mara hiánya. Véleményem sze-
rint annak idején óriási hibát kö-
vetett el a parlament, amikor a
gazdaság önállósodásától, a poli-
tika szerepének háttérbe szorulá-
sától megrettenve tönkretette,
ellehetetlenítette ezeket a köztes-
tületeket. Kár volt a kérdést a kö-
telező tagdíjak eltörlésére leegy-
szerűsíteni, bár kétségtelen, hogy
az ilyen jellegű demagógia ha-
tott. Még a taxisok között is, pe-
dig mi az ún. „egyablakos” ügyin-
tézés kapujában álltunk akkor fő-
városi szinten. Aki még emlékszik
a Lajos utcában történő kamarai
ügyintézésre, az a jelenlegi hely-

zetben bizony nosztalgiázhat. Rá-
adásul néhány hónapon belül a
nullás papírokat is be lehetett
volna oda kérni, erről már volt
döntés, megvolt hozzá a számító-
gépes háttér és a megfelelő lét-
számú képzett szakember. Szerin-
tem ez nagyon rossz, hosszú
távon is káros politikai lépés volt,
melynek megváltoztatására hosz-
szú ideig nem lesz bátorság
egyetlen pártban sem. Csak egy
idevágó példát említenék: az
olasz politikai életben elég sok-
szor van kormányváltás, ám a
gazdaságot az erős kamarák nem
engedik szétzilálni. Ez nem a po-
litika terepe. Ott.  Az egyablakos
ügyintézést, az autó vizsgáztatá-
sát, a nullás papírok beszerzését
ki fogja kiharcolni nálunk a taxis
szakmának, ha nem a kamara?
Mi hiába irogatunk a fővárosnak,
azt fogja mondani, hogy nem fel-

adata ennek rendezése. Irogatha-
tunk a közlekedési felügyeletnek,
azt fogja mondani, hogy ehhez
jogszabályt kell módosítani, de
erre ő nem jogosult. A TFTSZ
nem tud törvény- vagy rendelet-
módosító javaslatokat beadni.
Ehhez kamarai támogatás kell,
még akkor is, ha a jelenleginek
szinte egyetlen taxis tagja sincs.
Természetesen megteremtjük a
közös fellépés feltételeit, mert a
szövetség e tekintetben is ered-
ményeket szeretne elérni.
• Szintén alapszabályi cél a fe-
ketemunka és a feketegazda-
ság visszaszorítása. Az jól lát-
ható, hogy itt aztán van bőven
feladat. Vegyük például Komá-
romot. Még fényképeket is kö-
zölt lapunk a szlovák rendszá-
mú taxisokról. Említettük,
hogy a karácsonyi vasutas-
sztrájk idején német, illetve ro-
mán rendszámú kisbuszok

dolgoztak a fővárosi pályaud-
varokról, következmények nél-
kül. De ma már jól láthatóan
megéri fehér rendszámmal is
fuvarozni. Nem lehet vele meg-
bukni. Ugyanakkor, aki tisz-
tességesen szeretne szolgáltat-
ni, az előbb-utóbb éhen hal,
ám közben még piszkálják is a
hatóságok.
• Bár a kérdéskört már említet-
tük, de szaladjunk neki ismét,
más szempontok szerint. Vegyük
az ellenőrzést, amit Alapszabá-
lyunk is rögzít megoldandó fel-
adatként. Ennek rendszeressé té-
tele és egész évre, a nap 24 órájá-
ra való kiterjesztése sokunk sze-
rint komoly eredményeket hoz-
na. Mindenképpen ki lehetne
szűrni azokat a nem közénk illő
egyéneket, vagy a fehér rendszá-
mú autókat, akik például a pá-
lyaudvarokon utasokra vadász-
nak, jelentősen rontva az adófi-
zető vállalkozások esélyeit.  Ezt
minden további nélkül meg le-
hetne tenni, csak közös akarat
kellene hozzá. Természetesen a
kérdésben már nem elég a taxi-
sok összefogása, ehhez a hatósá-
gokra és a Droszt-Kht.- ra is szük-
ség lenne. A TFTSZ ebben partner,
akár anyagilag, akár eszközök és
megfelelő szakemberek biztosítá-
sával. Ha ilyen fellépés szándéka
akár a főváros, akár a rendőrség,
akár a Kht. részéről eljut hozzánk,
akkor minden segítséget meg-
adunk a rendszeres ellenőrzés-
hez. Ez nem lehet pénzkérdés.
Nagyon szeretnénk a piac egész-
séges védelmét kikényszeríteni
azoknál a hatóságoknál, melyek
kétségtelenül nagyon aktívak hi-
vatali munkaidőben a tisztessé-
ges taxisok ellenőrzésekor.  
• Térjünk át az oktatásra, a
tanfolyamok szervezésére. Ez
szintén az Alapszabály részét
képezi. A gazdaság jelenlegi
összeomlás-közeli állapotában
ésszerű-e újabb taxisokat ké-
pezni?
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Január elseje óta az Állami Autópálya Kezelő
mobil útdíj-ellenőrző csoportjai helyett a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság látja el ezt a feladatot.
Míg korábban 56 személy 13 autója cirkált az
autópályákon, addig az újévtől 300 ellenőr végzi
ezt a feladatot 60 gépjárművel. A narancssárga
láthatósági kabátot viselő, tárcsával integető
személyeknek a jövőben minden gépjárművezető
köteles megállni akkor is, ha nincs velük egyen-
ruhás rendőr.

Jelentős változás történt az úthasználati díjak ellenőr-
zési rendszerében az év első napjától. Az eddigi 56 sze-
mély és 13 autó helyett januártól mintegy 300 ember-
rel és 60 járművel ellenőrzik az út használati díj befi-
zetését – jelentette be a közelmúltban Lovas Károly Ró-
bert, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) főigazga-
tója. Az autósokat ezen túl az NKH nevével ellátott, na-
rancssárga mellényt vagy kabátot viselő ellenőrök tár-
csával állítják majd meg – s amire eddig nem volt le-
hetőségük –, a szabálytalankodó járművek továbbha-
ladását mindaddig megtilthatják, amíg a pótdíjat az
érintett nem rendezte. Persze a főigazgató azt is rögtön
hozzátette, ezzel a szankcióval első sorban a határ kö-
zelében és alapvetően a külföldi teherautók esetében
fognak élni, ahol kétséges a bírság későbbi behajtása.
Magyar rendszámú gépjárműveknél csekket állítanak
ki a helyszínen, amelyet a szabálytalankodónak 30 na-
pon belül kell befizetnie. Vagyis készpénzmozgás ez
esetben sincs a helyszínen.

Az NKH ellenőrei az autópályákon és fizetős utakon
kívül is igazoltathatják a gépjárművel közlekedőket, a
kamionokat éppúgy, mint a személygépkocsikat. Míg a
fizetős szakaszon elsősorban a használat jogosságát
vizsgálják, addig a nem fizetős részeken a gépkocsi for-
galmi engedélyének, zöldkártyájának érvényességét, a

kötelező biztosítás meglétét vagy éppen az adott jármű
valós műszaki állapotát veszik górcső alá. Teherautók
esetében a tengelysúlymérés mellett a menetlevelek ve-
zetését, a tachográf adatait is kontrollálják. A pótdíjak
és a szabálysértési bírságok összege nem változott. 

Az NKH vezetése szeretné elérni, hogy ellenőrző gép-
járműveire a jövőben kék lámpát is felszerelhessenek,
amellyel egyértelművé válna a megállítandó sofőr ré-
szére is a hatósági ellenőrzés. Jelenleg a narancssárga
láthatósági mellény és a kézi tárcsa áll az ellenőrök ren-
delkezésére, ám ez igen veszélyes, mert 2007-ben két
ellenőrt gázoltak halálra a kamionok munkavégzésük
közben. Az NKH rövid időn belül a meglévő gépjármű-
veinek számát további 23-mal kívánja növelni, emel-
lett néhány hónapon belül elkezdődik az online, valós
idejű, számítógépes rendszer tesztelése, amely az uta-
kon szolgálatot teljesítő ellenőröket hivatott ellátni in-
formációval. A rendszer a korábban kirótt, de még be
nem fizetett bírságot is jelzi majd, így a közlekedőket
korábbi mulasztásaik okán is megállíthatják. 

2008-ban a bliccelőkre 2,5 milliárd forint pótdíjat
szabtak az Állami Autópálya Kezelő munkatársai, ám a
külföldi rendszámú járművek esetében ennek a szank-
ciónak az érvényesítése szinte megoldhatatlanná vált,
ezért rendelkeznek az NKH emberei nagyobb hatáskör-
rel elődeiknél.

Az ellenőrzés gyakorisága igen, ám végrehajtása alig-
ha változik. Autópályákon parkolókba, pihenőhelyekre
történő tereléses ellenőrzés vált be. Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy egyedi ellenőrzést nem végezhet-
nek a leállósávban az ellenőrök, de a gyors, forgalmas
és balesetveszélyes helyszíneken itt is a legközelebbi
parkolóba, benzinkúthoz vagy pihenőhelyre fogják az
ellenőrzés alá eső járművet kísérni – tudtuk meg a
Nemzeti Közlekedési Hatóság főigazgatójától.

k.z.t.

300 ellenőr 60 járművel ellenőrzi a közlekedőket

Több jogosultság, szigorTöbb jogosultság, szigorúbb szankúbb szankciókciók

Két ügyvezetõ igaz-
gató beszélget.

– Te fizetsz az embe-
reidnek?

– Én nem.
– Én sem. És bejár-

nak?
– Be.
– Az enyémek is. Te,

nem kéne ezektõl belé-
põdíjat szedni?



Megtörtént esetek…
Egy kisboltban dolgozom. A múltkor egy vevõ a pul-

ton felejtette a mobilját.
Megnéztem rajta a címlistát, és felhívtam a Mama

feliratnál jelzett telefonszámot. Elmondtam a hölgy-
nek, hogy a fia telefonja nálunk van. 

– Azonnal intézkedem – válaszolt a Mama.
Kis idõ múlva megcsörrent a mobil, felvettem:
– Halló?
– Kisfiam, a kisboltból telefonáltak, hogy náluk van

a mobilod, menj érte!
* * *

„Jó buli volt, anyám írt nekem sms-t, hogy meghalt
a papa, én végigbõgtem az éjszakát, és kiderült, hogy
a pápa halt meg, – csak anyám nem bír ékezetet írni....“

* * *
Voltam moziban, a Passio-t néztük, ül mellettünk

egy szõke csaj, meg a kigyúrt barátja. Elsõ beszólás,
amikor elkapják Jézust: 

Csaj: És akkor felakasztják, vagy mi lesz???
Pasi: Hülye, õ a fõszereplõ, csak nem hal meg?!

* * *
Az évfolyamból gyér érdeklõdés mutatkozott egy

prof. elõadásai iránt.
Ezért a prof. az egyik elõadás végén bejelentette,

hogy legközelebb ZH írás lesz, ahova a hiányzókat is
sok szeretettel várja.

Közölte, hogy hiányzást csak akkor fogad el, ha az
illetõ beteg, és már a halálán van. Erre az egyik diák
megkérdezte:

– Elfogadja-e a hiányzás okának a túlzásba vitt ne-
mi élet okozta végkimerülést?

Kis csend. A prof. a kérdezõre nézett egy pillanatig,
majd ezt válaszolta:

– Majd legfeljebb megírja bal kézzel.



• Arról már sokszor és sokan
nyilatkoztak, hogy a szakma át-
lagos életkora egyre magasabb.
Sajnos erőteljesen fogyatko-
zunk is. Egyre több velünk egy-
korú társunk távozik örökre.
Vagyis az utánpótlásról gon-
doskodni kell, ha nem akarunk
úgy járni, mint egyes ipari ága-
zatok, ahol például nagyítóval
sem találni szakembereket. He-
gesztőket, marósokat, de már
szakápoló sincs elég az egész-
ségügyben, hogy egy másik te-
rületet is említsek. Ezt nem ér-
demes megvárni, vagyis szük-
ség van hatékony képzésre.
Nem csak taxisokra, hanem te-
lefonosokra, diszpécserekre is.
Szomorú kimondani, de ez a
szakma, mely 20-25 évvel ez-
előtt a fiataloknál irigyelt és vá-
gyott foglalkozás volt, ma lené-
zett, lesajnált munkává vált. A
70-es, 80-as években nagyon
sokan taxiztak iskola, vagy más
munka mellett. Nem kevesen
annyira beleszerettek ebbe a
szabad életformába, hogy ere-
deti megélhetésüket feladva
végleg itt ragadtak köztünk.
Ma már azért más a helyzet.
Nagyon sok utánajárás, és még
több pénz kell ahhoz, hogy va-
laki önálló vállalkozóvá váljék.
Ez a jelentkezni vágyók többsé-
gét meghátrálásra kényszeríti,
pedig nyugodt szívvel mond-
hatom, a munkanélküliségnél,
esetleg a megalázó munkahe-
lyeknél ez azért jobb választás
lenne. Még egy érettségi után
is nagyon jó egzisztenciát je-
lenthet. Akinek pedig nincs

pénze saját felszerelt taxira, a
TFTSZ tagszervezetei között van
lehetőség akár alkalmazotti
státuszban is belekezdeni a sze-
mélyszállításba. Ahhoz viszont,
hogy az ilyen új kolléga ne
rontsa az anyacég presztizsét
esetleges ügyetlenkedésével, tá-
jékozatlanságával, megfelelő
színvonalú képzés beindítására
van szükség. Az ilyen iskolában
megtanulhatná a jelentkező a
taxióra, az URH, a kártyalehú-
zó használatát, megismerhetné
azokat az elvárásokat, melyek
az Etikai Szabályzatban vannak
rögzítve. Megtanulná a címfel-
vétel szabályait, a reklamációs
lehetőségeket és még számos
egyéb szabályt, melyet majd be
kell tartania. Erre minden tag-
vállalatnál megvannak a meg-
felelő szakemberek. Ők a

reklamások, vagy etikusok. Ná-
luk jobban ezt nem oktathatná
senki. Az így kiképzett szemé-
lyek viszont a TFTSZ -en belül
biztosan találnának munkale-
hetőséget. Tudom, egy iskola
beindítása nagy feladat és kü-
lönféle engedélyek szükségesek
hozzá, de az biztos, hogy
előbb-utóbb az élet kényszeríti
majd rá a szakma vezetését a
probléma megoldására.
• Az Alapszabály az EU-ban
történő ismeretszerzést, kon-
zultációt is feladatként jelöli
meg. Van ennek értelme?
• Van! Ahogy azt mondani
szokták: nem kellene nekünk a
csövön a lyukat feltalálni. Már
a szomszédos nyugati ország-
ban is ragyogó dolgok, ragyogó
megoldások találhatók. Csak
csendben mondom, a taxizás

nagyon sok helyen probléma-
mentesen, mindenki megelé-
gedésére üzemel. Taxisnak, he-
lyi önkormányzatnak és nem
utolsósorban az utasnak e té-
ren nincs rendeznivalója. Ez
lenne az ideális állapot. Hogy
ezt hogyan érték el, csak úgy
tudhatjuk meg, hogy a mód-
szereket, tapasztalatokat meg-
ismerjük. Egy-egy ilyen konzul-
táció mindenképpen hasznos
lehet. Nálunk elsősorban az
utas és a taxis közérzetén kelle-
ne javítani, itt van a legna-
gyobb baj, hiányosság. Taxisa-
ink nagyon rossz hangulatban
dolgoznak, elfásultak, elkesere-
dettek, a jövőképük különösen
a recessziós időszakban rendkí-
vül sötét. Ezt erősíti, hogy mást
sem lehet hallani a médiában,
mint ezt a válságot erősítő
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Budapesten is büntetlenül
Román személyszállítók
városszerte
Érhető a komáromi taxisok felháborodása a szlo-
vák taxisok magyarországi ténykedése mi-
att. De hasonló a helyzet a főváros-
ban is. A Népliget autóbuszállomás-
tól, vagy a Keleti pályaudvartól is
rendszeresen dolgoznak román sze-
mélyszállítók. Nekik ki adja ki az enge-
délyt? Hol adóznak? Ki ellenőrzi őket?
Ki védi meg a magyar vállalkozókat?
Sőt, a decemberi repülőtéri, illetve vas-
utas-sztrájk miatt ittrekedt utasokat né-
met (!) rendszámú kisbuszok várták. Pél-
dául a Keletinél, ahol ez semmilyen ható-

ságnak nem szúrt szemet. Sajnos. Időnként az
embernek olyan érzése van, hogy a fizetést is
máshonnan kapják azok, akik ezt a szennyest
takargatják….                           
Név és cím a szerkesztőség-
ben



hecckampányt. Hogy ez valós,
vagy nem, vagy mi fog történni
márciusban, még modellezni
sem tudjuk, de már előre rette-
günk. Nem tudni, hogy például a
sógoroknál Bécsben milyen a jö-
vőképe az ottani fuvarosoknak,
de valószínűleg hasonló, mint a
magyaroké.
• Ez viszont már nem TFTSZ-
probléma, sőt külföldi konzul-
tációval sem megoldható. Ha
viszont a recesszióról beszé-
lünk, sokakban felmerült a
kérdés, kinek is köszönhető ez
a fuvarhiányos állapot? Mit
tesznek a társaságok tulajdo-
nosai a hatás minimalizálása
érdekében?
• Ebben a helyzetben felelősség-
gel kell gondolkodni, számolni.
Ami biztosnak látszik, hogy ma-
gát a szakmát hatványozottan
érinti a lakosság nehezebbé váló
gazdasági környezete. Az, hogy az
embereknek egyszerűen keve-
sebb a pénze, sok a kifizethetet-
len tartozása, egyesek állás nélkül
maradtak, vagy munkanélkülivé
válhatnak a jövőben, természete-
sen minket is érint. A megrende-
lők elsősorban a szolgáltatások
igénybevételén tudnak spórolni.
Köztük a taxin. Ez azt jelenti,
hogy elfogynak, vagy megcsap-
pannak az utasaink. Az idő majd
megmutatja, ki adott helyes, ki
helytelen választ erre a nem min-
dennapi kihívásra. Aki a piacon
marad, az jól döntött, aki eltű-
nik, az nem. Azonban az árcsök-
kentés fegyverével kapcsolatos
kérdést egy kicsit részletesebben
kifejteném. Ugyanis ma, amikor
egyébként a közterhek folyama-
tosan nőnek, amikor a gépkocsi,
az eszköz beszerzése semmivel
nem lett könnyebb, sőt nehezeb-
bé vált az emelt kamatú hitelek
miatt, ez nagyon fontos kérdés.
Nem csak azt kell figyelembe
venni, hogy jelenleg az üzem-
anyagot 50-60-100 Ft-tal olcsób-
ban adja a benzinkút-hálózat. Ez
nagyon rövidlátó szemlélet! Biz-
tos, hogy ez az üzemanyagár-zu-
hanás megáll, majd ismét emel-
kedni kezd. Emlékszünk rá, hi-
szen nem olyan régen volt, hogy
teljes két évig a taxis szakma nem
reagált az üzemanyagár-emelke-
désre, nem rendezte a tarifáit.
Nagyon jól emlékszünk arra,
hogy a főváros a szemünkbe ne-
vetett és a 240 Ft-os maximált ta-
rifa emelésére tett javaslatunkat
visszadobta azzal, hogy hiszen
még a 200 Ft-os viteldíjat sem
érik el sokan. Az árakat csökken-
teni tehát ebben a helyzetben

nem szerencsés megoldás. Ezzel
csak megrendelőinknek, illetve a
multiknak a zsebébe tolnánk visz-
sza taxisaink pénzét. A City Taxi-
nál nap mint nap szembesülök
az ilyen jellegű kérdésekkel. Nyo-
matékosan elmondom itt is,
mint ahogyan a kollégáimnak is,
cégen belül is megtettem: erről
nem a City Taxi, nem a taxisok
maguk, nem a főváros, nem az
ország tehet. Ezt tényleg a tenge-
rentúlról kapta Európa, a magyar
taxisokkal együtt. A válság végét
megjósolni ma lehetetlen. Opti-
mista elemzések szerint egy éven
belül talán kifut. A következő
időszakot viszont túl kell vala-
hogy élni. 
• Mi a stratégia, mit tegyen a
taxis?
• A taxis egyebet nem tehet,
minthogy visszaveszi a költekezé-
sét, pedig ezáltal maga is generál-
ja a piac szűkülését. Annak ellené-
re mondom ezt, hogy tudom, a
probléma egyik fő oka pontosan
a fogyasztás visszaesése. Vagyis,
mindenki visszaveszi a fogyasztá-
sát, a taxis is, aki egyfelől elvárja,
hogy hozzá minél több utas száll-
jon be, de ugyanakkor ő maga
nem költ ott, ahol esetleg utasai
szolgáltatnak és az ott keletkező
bevételből beülhetnének az ő
taxijába. Sajnos ez egy ördögi kör,
melyből csak lassan lehet kilépni.
Aki eddig is rengeteget dolgozott,
most ha lehet még többet fog,
hogy ugyanazt a pénzt megkeres-
hesse. Tudom, hogy erre sokan
felkapják majd a fejüket és azt
kérdik: mit kérünk még tőlük?
Ők eddig is 12 órát az autóban
ültek, hová lehet ezt már fokoz-
ni?! Talán a taxi – és itt a pozitív
elemeket kell nézni – az egyik
olyan szakma, ahol még mindig
jobb helyzetben vagyunk, mint
sokan azok közül, akiket kirúgtak
és egyáltalán nincs munkájuk.
Ráadásul vannak bizonyos tarta-
lékok is, melyeket ezután ki kell
használni. Gondolok például je-
lenleg a csúcsidőben lemondott
megrendelések kiszolgálására, il-
letve a költséghatékonyabb vállal-
kozási modell meghonosítására
(kályházás megszüntetése droszt-
rendszerrel, vagy GPS-es címki-
adással, költség-, szolgáltatás-ará-
nyos gépkocsik bevonása a vállal-
kozásokba, vállalkozói kötelezett-
ségüket nem teljesítő kollégák ki-
szorítása a szakmából). Amit a
TFTSZ megtehet a taxisok érdeké-
ben, azt megtesszük, de csodát
még tőlünk se várjon senki.
• Sok sikert kívánok!

- kó–
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Idén 69 ezerről 71 500 forintra nő
a minimálbér, ettől aztán a fize-
tendő járulékok mértéke is emel-
kedik kissé. Itt is fontosnak tartjuk
megjegyezni, hogy a január hó-
napra február 12-ig fizetendő já-
rulékok tekintetében még a de-
cember havi minimálbér érvé-
nyes, hiszem a jogszabály a „tárgy-
hónapot megelőzó hó” kifejezést
használja. A januári tárgyhónapot
pedig a december előzi meg, ami-
kor még 69 000 forint volt a mini-
málbér mértéke. Az emelt összegű
járulékokat először február hó-
napra kell fizetni, legkésőbb már-
cius 12-ig. A pontos összegek szo-
kás szerint minden hónapban ol-
vashatók a Taxisok Világa tábláza-
tos oldalain. A járulékmértékek
túlnyomórészt nem változtak,
csak a nyugdíjasok által fizetendő
havi 4350 forintos egészségügyi
szolgáltatási járulék összege emel-
kedett 4500 forintra. Nyilván vala-

ki úgy gondolta a rendeletalkotók
közül, hogy a nyugdíjas vállalko-
zók túl jól élnek…

Teljesen új elv az adózásban, a
köztartozás-mentességi lista nyil-
vánosságra hozatala. Ez a gyakor-
latban annyit jelent, hogy azok az
adózók, akiknek nincs köztarto-
zásuk, kérhetik felvételüket a köz-
tartozás-mentességi listára,
amely az adóhivatal honlapján
lesz elérhető. Hogy ez mire is jó,
azon kívül, hogy „eminens tanu-
lók” leszünk az adóhivatalnál?
Nos, például nem kell adó- és TB-
igazolásokat beszerezni, ha vala-
milyen okból, például autócsere
okán „nullás papírokra” lesz
szükségünk. A köztartozás-men-
tes adózók adatbázisában való
szereplés ugyanis megfelel az ún.
együttes nemleges igazolásnak,
vagyis a nullás papírt nem kell
beszereznünk adott esetben. Én
azért megvárnám még, hogy

Párizs napi közlekedésének nagy
része az autók mellett a robogók-
hoz, motorokhoz köthető. Nem
látni olyan utcasarkot, amelyik ne
lenne körbepakolva parkoló mo-
torokkal, és a közlekedés is olyan,
hogy elfogadja és ré-
szének tekinti
a két keréken
közlekedőket.
Közöttük is
unikumnak szá-
mít azonban a
Motocab, a mo-
toros taxi, amely-
lyel bármilyen
nagy dugóban
gyorsan elérhető
az úti cél.

A motor, mint ta-
xi, létjogosultsága a
sűrű és masszív du-
gókat elnézve egyál-
talán nem kérdő-
jelezhető meg. A két-
kedés és a felháboro-
dás maximum a négy keréken ta-
xizóktól származik, akik nem tar-
tották elfogadhatónak a személy-
szállítás eme módját, ám a vendé-
gek döntöttek.

A Motocab, kapva a közlekedés
párizsi sajátosságán, több mint
két tucat Honda Gold Winget ál-

lított munkába, amelyek bár nem
kis motorok, a nagyvárosi forga-
tagban is remekül manőverezhe-
tőek. A forintban 5,5 milliót
kóstáló luxus

tú-
ragépekből jelenleg

huszonkettő található Pá-
rizsban, de év végétől to-
vábbi harminc darabot állí-
tott munkába a cég. Megje-
lenésével a Motocab óriási
felháborodást keltett a pári-
zsi taxisok között, lévén azok
az állandó utasok, akik egye-
dül használták a taxikat is,

Motocab Motocab 

Fontosabb
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könnyedén váltottak motorra. Az
ok egyszerű: míg a taxi beragad
egy szokásos hétköznapi dugóba,
– akár nap közben is – addig mo-
torral ez ritkán fordul elő. Legyen
szó buszról, vagy hosszú kocsi-
sorról, rutinosan kerülgetik a
(motoros) taxisofőrök az akadá-
lyokat, mintha csak egy robogót
kezelnének.

A személyes próba során a ta-
xifuvar megkezdése előtt – az
esős időjárásra tekintettel –
David-től az alkalmi sofőrtől
méretes kabát

került elő, kifejezetten az utasok-
nak készítetten, amelyet termé-
szetesen egy bukósisak követ,
amelyben sábeszhez hasonlatos
papírbélés található. Erről ké-
sőbb megtu-
dom, hogy ezt
minden fuvar
után cserélik,
és ez bizto-
sítja a higié-
niát, hogy
ne érint-

kezzen közvetlenül minden utas
feje a bukósisak bélésével.

A hátsó ülésbe való feltorná-
szás után a sofőr az utasra teríti a
bélelt szél- és esővédő takarót (a
legtöbb robogó és motor

téliesítve van a
város-
b a n )
és kez-
d e t é t
is vehe-
ti a ta-
x i z á s .
Az úti
c é l t ó l
függően
pár perc-
től ne-
gyed vagy
f é l ó r á i g
tartó út az
autóval va-
ló közleke-
déshez ké-
pest külö-
n ö s e n
gyorsnak tű-
nik. Egyre-
másra tűn-

nek el az oszlo-
pok, házak, terek, és mire elmélá-
zik az utas mindezen, már száll-
hat is le az ülésből.

David, a sofőr, vidám és mo-
solygós fiatalember. Egyike azon
harminc évnél idősebb motoros
taxisoknak, akiket komoly ta-
pasztalattal, balesetmentességgel
és igen részletes kiképzéssel al-
kalmaz csak a cég. Az újonc, mi-
után minden teszten megfelelt,
megkap egyet az 1800 köbcentis
Gold Wingek közül, és a betanu-
lási időszak alatt mindenhová
követi tanítóját. Utast nem vi-
het, csak tanul, tapasztal és szív-
ja magába az információkat. Mi-
után az instruktor úgy gondolja,
hogy a tanuló már tapasztalt, jól
kezeli a motort és az ügyfeleket,
ez után kaphat csak munkát és
kezdheti meg a fuvarozást Párizs
utcáin.

Taxis és motoros ellentét ide
vagy oda, elmondhatjuk, valószí-
nűleg itthon is örömmel fizetné-
nek ki egyes emberek, cégek ha-
sonló összeget a motoros taxira,
mint a hagyományosan autóra
tervezett szolgáltatásra. A kétke-
rekűek gyorsasága megkérdője-
lezhetetlen, maximum esős, ha-
vas időben gondolja meg kétszer
is az ember, hogy két vagy négy
kerékre üljön.

SZABI

hogy működik ez a lista a gyakor-
latban, mindenesetre a kezdemé-
nyezés igencsak előremutatónak
tűnik, már csak azért is, mert az
adóhivatalnak ez a szolgáltatása
illetékmentes! Ez a tény pedig az
amúgy rendkívül költséges autó-
csere esetén egy kevés megtakarí-
tást hozhat. A köztartozás-men-
tes adózók adatbázisába való be-
kerülés részletei:

• A listába való bekerülés nem
automatikus, vagyis azt kérni
kell! Az ehhez szükséges elektro-
nikus adatlap az APEH portálon
a megfelelő időben hozzáférhető
lesz.

• A lista havonta, minden hó
10-én frissül, és azok az adózók
szerepelhetnek benne, akiknek az
előző hónap utolsó napján sem
adó-, sem járulék-, sem vám-,
sem illetéktartozásuk nincs a hi-
vatalnál nyilvántartva.

• Az első ilyen lista 2009. feb-

ruár 10-én jelenik meg az adóhi-
vatal honlapján. 

• A tartozásmentesség szem-
pontjából a hivatal az ún. nettó
adótartozást veszi figyelembe,
vagyis nem baj, ha valamely adó-
nemben tartozásunk van, ha más
jogcímen viszont túlfizetésünk
keletkezett. Ha  az adófolyószám-
la végösszege pozitív, akkor az
köztartozás-mentesnek minősül.

• Szintén feltétele még az em-
lített – sokszor pozitív adóslistá-
nak nevezett – adatbázisban való
szereplésnek, hogy a vállalkozó-
nak, vállalkozásnak ne legyen a
számláján behajthatatlan követe-
lésnek minősülő tétel.

• A vállalkozónak nyilatkoznia
kell, hogy minden előírt bevallá-
sát beküldte. Tartozásmentessé-
get ugyanis nem csak úgy lehet
elérni, hogy az adózó rendben
befizet minden bevallott össze-
get, hanem úgy is, hogy „elfelejt”

beküldeni néhány bevallást. En-
nek elkerülése érdekében szüksé-
ges nyilatkozni arról a köztarto-
zás-mentes adózók adatbázisába
való felvételt kérő nyomtatvá-
nyon, hogy a bevallások az előírá-
soknak megfelelően beküldésre
kerültek. Mivel ennek a pozitív
adóslistának a gyakorlati kezelése
nagyrészt elektronikus módon
történik, a hivatal csak szúrópró-
baszerűen ellenőrzi ezen nyilat-
kozatunk valóságtartalmát.

• Szintén feltétel, hogy az adó-
zó érvényes adószámmal rendel-
kezzen, vagyis adószáma sem fel-
függesztés alatt nem állhat, sem
törölve nem lehet.

Egy másik, szintén az adófo-
lyószámlával kapcsolatos terve-
zett változás szerint, ha az adózó-
nak bizonyos adónemekben hiá-
nya, másokban viszont túlfizeté-
se van – és a tartozás behajtása
már végrehajtási szakaszba érke-
zett – az adóhivatal jogosult lesz
a túlfizetésből a tartozásra átve-
zetni összegeket. Eddig ez a jogo-
sultsága nem volt meg, csak az
adózó rendelkezhetett az egyes

– taxi másként

adóváltozások

Egy férfi elmegy az or-
voshoz, mert feldagadt a
lába. A doktor megvizsgál-
ja, majd a kezébe ad egy
nagy szem tablettát. 

– Várjon egy kicsit, hozok
vizet – mondja a doki, és ki-
megy a szobából. 

A beteg nagyon türel-

metlen, hamar megunja a
várakozást. Odasántikál az
ivócsaphoz és gyorsan be-
veszi a tablettát. Ezután
visszatér az orvos egy vö-
dör vízzel. 

– Na, most feloldjuk a
tablettát, aztán ebben áz-
tassa a lábát 30 percig. 

A cikk írója a taxis által beöltöztetve

Dávid, a motortaxis komoly rutin-
nal szállít mindenkit
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adónemek közötti átvezetésekről.
A törvény ezt a rendelkezést is
mintegy egyszerűsítésként jelzi,
szerintem azonban veszélyeket is
hordoz magában. A tartozások
után felszámított késedelmi ka-
matot – amelyet fizetési könnyí-
tésre irányuló kérelem, és az en-
nek nyomán született megállapo-
dás eredményeként általában
hajlamosak voltak elengedni,
vagy mérsékelni – most majd
könnyebb lesz az adóhatóságnak
beszednie. 

Az adószigor irányába mutat,
hogy a vállalkozás mellett ezentúl
az alkalmazottat és közvetlen fe-
lettesét is büntethetik nyugta-
adási kötelezettség elmulasztása
miatt. Így a vállalkozó sem véde-
kezhet azzal, hogy nem felel al-
kalmazottja munkájáért. Alkal-
mazottakat foglalkoztató taxis
kollégák tehát nyomatékosan
hívják fel dolgozójuk figyelmét,
hogy nyugtaadás elmulasztásáért
ezentúl ő is anyagi felelősséggel
tartozik! A bírságok összege fo-
lyamatosan emelkedik. Magán-
személyt 200 ezer, céget akár 500
ezer forint bírság is terhelhet, és
úgy vettük észre, hogy a hatóság
az utóbbi időben igencsak el-
mozdult a maximális büntetések
kiszabása felé.

Az APEH továbbfejleszti Con-
tact Center szolgáltatását. Ez az
eddigi telefonos ügyfélszolgála-
toktól annyiban tér el, hogy im-
már nem csak felvilágosítást le-
het kérni, hanem konkrét sze-
mélyre szóló ügyet is el lehet in-
tézni telefonon. Akinek már volt
szerencséje az APEH telefonos
ügyfélszolgálatához, és ki is tudta
várni, amíg felvették, az velem
együtt kíváncsian várhatja a fej-
lesztést, amelyenek bevezetését
egyébként 2009. július 1-jére ígé-
rik.

Fontos információ, hogy szi-

gorúbban ellenőrzik ezentúl az
ún. számlatartási, számlamegőr-
zési szabály betartását. Erről a
szabályról sokan nem tudnak
szakmánkban, pedig e hasábo-
kon már többször is foglalkoz-
tunk vele. Lényege az, hogy ha
valaki átalányadózó – ami a taxis
szakmában eléggé jellemző adó-
zási forma –, az nem elégedhet
meg azzal, hogy bevételeit le-
könyveli. Költségei, kiadásai vál-
lalkozásával kapcsolatban neki is
vannak, és bár ezeket könyvveze-
tésében nem kell szerepeltetnie,
a kiadási számlákat az elévülési
időn belül meg kell őriznie! Mik
lehetnek ezek a számlák? Nos,
minden, ami vállalkozásunk mű-
ködtetésével kapcsolatban ki-
adásként merül fel. Társasági tag-
díj, ügykezelési költségek, mű-
szaki vizsgával, taxaméterrel
kapcsolatos költségek, nyomtat-
ványköltség stb. Egyedül az
üzemanyagról nem kell feltétle-
nül számlákat gyűjteni, ha ennek
költségét a vállalkozó az APEH
norma szerint számolja el. Fon-
tos, hogy ne elégedjünk meg a
nyugtával, minden esetben névre
szóló számlát kérjünk!  Ezeket a
számlákat tehát átalányadósok-
nak nem kell lekönyvelni, de
ugyanúgy meg kell őrizni az el-
évülési határ végéig, mint a töb-
bi bizonylatot.

Az ellenőrzés tekintetében fon-
tos változás, hogy a bírságok ösz-
szege és az ellenőrzések gyakori-
sága emelkedik. Ugyanakkor az
adóhatóság senkire sem „pikkel”,
vagyis az ellenőrzésre történő ki-
választást szigorú előírások sza-
bályozzák, és a kiemelten ellenőr-
zendők körét minden esetben
előre közlik. Az APEH mindenkor
a hatályos előírások szerint jár el,
és ezt várja el az adózóktól is. Tu-
dom, hogy sok kolléga ennek el-
lenére úgy véli, hogy a taxisokat

az átlagosnál többször ellenőrzik,
de ennek oka inkább abban kere-
sendő, hogy az APEH revizori lét-
száma ma már  meghaladja a
hatezer főt, és tovább emelkedik.
Mindenesetre vegyük figyelem-
be, hogy 2009-től  minden olyan
adózó számíthat ellenőrzésre, aki
hibás bevallást nyújt be az adóhi-
vatalhoz, vagy bármilyen mini-
mális köztartozása van. Az adó-
hatóság így próbálja ugyanis
megakadályozni a hátralékállo-
mány további növekedését.

Ún. háztartási adókedvezmény
került bevezetésre. Háztartási
szolgáltatásnak minősül a lakás
felújításával, korszerűsétésével
kapcsolatos szolgáltatás, karban-
tartási, javítási költségek. A ked-
vezmény mértéke 30%, csak
számla alapján vehető igénybe a
100 000 forintos kedvezmény-
korláton belül. Itt is fel kell hívni
a figyelmet, hogy átalányadós
vállalkozók ezt a kedvezményt,
hasonlóan a többi adókedvez-
ményhez, nem érvényesíthetik,
mert az átalányadózás nem ösz-
szevont, hanem elkülönült jöve-
delemnek minősül.

Illetékváltozás, hogy az öröklés
20 millió forintig illetékmentes
közvetlen családtagok esetén.

Megszűnt a tételes vállalkozók
adózásában a 35 százalékos osz-
talékadó-kulcs, ettől az évtől a
teljes osztalék 25%-al adózik egy-
ségesen.

Az átalányadózás választható
értékhatára 8 millió forintról 15
millió forintra emelkedett. Az áfa
határa azonban továbbra is 5
millió forint!

A TEAOR-számok átjelentésé-
vel kapcsolatos szappanopera be-
fejeződni látszik. A sokadik
határidő-módosítás után úgy tű-
nik, végleges megoldás született.
E szerint az új TEAOR-számot az
éves adóbevallás megfelelő rova-

tában kell feltüntetni. Aki az ere-
deti, 2008. július 1-jei határidőt
nem tartotta be, arra mulasztási
bírság nem szabható ki. A vállal-
kozói igazolványt kiállító ok-
mányiroda a főtevékenységi kört
ezentúl nem tartja nyilván, ha-
nem elektronikus úton közli az
adóhatósággal. Az egyéb tevé-
kenységeket akár az okmányiro-
dában, akár az APEH-nál be lehet
jelenteni.

Ha az adózó az APEH-hez telje-
sítendő bevallási vagy adófizetési
kötelezettségének az eredeti ha-
táridőtől számított egy éven,
vagyis 365 napon belül nem tesz
eleget, az adóhatóság elrendelhe-
ti az adószám felfüggesztését ha-
tározatlan időtartamra. 

Az adóbevallás javítását ezen-
túl az adózó is kezdeményezheti,
ha utólag hibát fedez fel, és az
nem eredményez adókülönböze-
tet. Ha azt eredményez – akár po-
zitív akár negatív irányban –, ak-
kor már csak önellenőrzésnek
van helye.

Az adókedvezményre jogosító
igazolások ezentúl január 30 he-
lyett február 15-ig adhatók ki, az
adóbevallás határidejének febru-
ár 25-re való emelésével egyide-
jűleg.

A szigorúbb szankciók közül az
egyik, hogy az adóbírság ezentúl
az adóhiány 50%-a lehet, amely
egészen 75%-ig terjed, ha az adó-
hiány bevétel eltitkolásából, vagy
a bizonylatok, nyilvántartások
meghamisításával, megsemmisí-
tésével összefüggésben keletke-
zett.

Az adóigazolások kiadásánál
ezentúl figyelembe kell venni a
túlfizetéseket, tehát nem számít,
hogy valakinek valamely adó-
nemben hátraléka van, ha adófo-
lyószámlájának végegyenlege po-
zitív.

Nagy Zoltán

BTI hírek
Az adóbevallás határideje megváltozott!
2009-ben nem február 15-ig, hanem febru-
ár 25-ig adhatják be bevallásaikat az egyéni
vállalkozók. Ennek ellenére azt javaslom,
hogy senki ne várjon az utolsó pillanatig. Aki
irodánkban szeretné elkészíttetni adóbevallá-
sát, attól a következõ adatok szükségesek:

• Éves jövedelem négy negyedéves bon-
tásban

• Táppénz, vagy egyéb jövedelem összege
a kifizetõk igazolása alapján

• Fõállású munkahely jövedelemigazolása
másodosoknál

• Nyugdíjintézet éves igazolása nyugdíj
melletti vállalkozóknál

• Tételes adózóknál a költségek negyed-
éves bontásban, külön véve az anyagköltsé-
get és az egyéb költségeket

• Ingatlaneladás esetén az ezzel kapcsola-
tos adatok

• Adókedvezmények igazolása (önkéntes
nyugdíj- és egészségpénztár, családi kedvez-
mény három gyermek felett stb.)

• Minden egyéb, jövedelemmel ill. bevé-
tellel kapcsolatos adat

* * *
Lapzártakor a 2008-as személyi jövedelem-
adó bevallásához szükséges nyomtatvány
még nem jelent meg, így elképzelhetõ, hogy
további adatokra is szükség lesz.

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz,
hogy szíveskedjen 2 ml vért, és 2 g
székletet számunkra eljuttatni. Mun-
káltatója kérésére szükséges megálla-
pítanunk, hogy a munka a vérében
van-e, vagy szarik rá?

Üdvözlettel:
Üzemorvos

* * *
Ha úgy gondolod, hogy mindenki-

ben van egy kis jó, akkor még nem ta-
lálkoztál mindenkivel.



21

Tudod vagy tippelsz?

KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

1. Kell-e számítania szembejövõ forga-
lomra, ha a táblával jelzett úton közleke-
dik?
a) Igen.
b) Nem.

2. Elõzhet-e taxijával a táblával jelzett he-
lyen egy másik gépkocsit?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a manõver az úttest menet-

irány szerinti bal oldalának igénybevételével
nem jár.

c) Nem.

3. Hogyan kell megközelíteni a táblával
jelzett helyet?
a) Egyenletesen gyorsuló ütemben.
b) A megelõzõ útszakasz sebességével meg-

egyezõ tempóban.
c) Csökkentett sebességgel.

4. Behajthat-e taxijával a táblával megje-
lölt útra?
a) Igen. 
b) Csak célforgalom esetén.
c) Nem.

5. A diszpécser a táblával jelzett övezet-
ben adja meg a rendelés helyét. A cím-
ben megjelölt ház elõtt várakozhat-e 5
percnél hosszabb ideig taxijával, ha uta-
sa még nem készült fel az elindulásra? 
a) Igen, még akkor is, ha az úton nincs

járda.
b) Ha az úton van járda, akkor igen, egyébként pedig csak az

erre a célra kijelölt helyen várakozhat. 
c) Nem. 

6. Köteles-e irányjelzést adni, ha a tábla
felõl érkezve útját a fõútvonalon egyenes
irányba kívánja folytatni?
a) Igen, jobbra kell irányjelzést adnia.
b) Igen, balra kell irányjelzést adnia.
c) Nem.

7. Megfordulhat vagy bekanyarodhat-e
taxijával balra, egy ilyen táblával megje-
lölt hely mellett történõ elhaladás után?
a) Igen.
b) Nem.

8. Milyen következménnyel járhat, ha a taxis vezetés
közben testileg és szellemileg elfárad?
a) Elálmosodik, szeme le-lecsukódik.
b) Csökken az önuralma, elõtérbe kerülnek az érzelmei és az

ösztönei.
c) Az észlelési teljesítménye csökken, a mérlegelési, döntési

folyamata idõben elnyúlik, elbizonytalanodik.

9. Köteles-e a forgalomban részt vevõ taxijában fény-
visszaverõ mellényt készenlétben tartani?
a) Igen, legalább az együtt utazók számával megegyezõ dara-

bot.
b) Csak akkor, ha az éjszakai órákban lakott területen kívül

közlekedik.
c) Nem, de célszerû.

10. Jelenthet-e veszélyt a forgalomban részt vevõ taxi-
ra, ha egy sûrû esõzés következtében az úttest felüle-
tén összefüggõ vízréteg alakul ki?
a) Igen, mert az ún. határsebesség elérésekor a víz az egész

útfelületen megszünteteti a kerék és a talaj kapcsolatát. 
b) Csak akkor, ha kopottak a gumiabroncsok mintázatai. 
c) Nem.

11. Mi a helyes indulási mód, ha jeges, csúszós úttesten a
taxi kerekei forgás közben belesüllyednek egy kátyúba?
a) Elsõ sebességfokozatba kapcsol és sok gázt ad, hogy nagy

legyen a vonóerõ.
b) Elsõ vagy második sebességfokozatba kapcsol és csak any-

nyi gázt ad, hogy a kerekek ne pörögjenek meg.
c) Közvetlen sebességfokozatba kapcsol és sok gázt ad, így a

kerekek nem tudjanak megpörögni.

12. Szabad-e a taxival éjszaka tompított fényszórók nél-
kül, csak helyzetjelzõ lámpákkal közlekedni?
a) Csak olyan helyen ahol az utat a közvilágítás kellõen meg-

világítja.
b) Csak lakott területen lévõ csillapított közlekedésû övezet-

ben.
c) Nem.

13. Kiléphet-e az úttestre egy gyalogos a szabad kilá-
tást gátló akadály mögül?
a) Igen, bárhol és bármikor.
b) Csak ott, ahol a jármûvekkel szemben elsõbbsége van, és

ha meggyõzõdött az úttesten való áthaladás veszélytelen-
ségérõl.

c) Nem.

14. Szabályo-
san várakoz-
nak-e az út-
test mellett a
képen látható
személygép-
kocsik?
a) Igen, mind-

kettõ.
b) Csak az, ame-

lyik a menet-
iránynak meg-
felelõen állt
meg.

c) Nem.

A helyes megoldások a 46. oldalon találhatók.

Virágh Sándor



Az elmúlt hónapban az M0 déli szektorában öt sebességmé-
rő dobozt telepített a rendőrség az elhaladó gépjárművek
mérésére. Az öt dobozban azonban mindösszesen két mérő-
műszer „vadássza” a gyorshajtókat, ám ezen eszközök már
nem csak szemből képesek tökéletes felvétel készítésére, ha-
nem hátulról is, így a motorkerékpárosok sem húzhatják a
gázkart ezentúl kontroll és következmény nélkül.

A rögzített sebességmérő dobozok az M0-ás úton a 13-as km-szel-
vénynél mindkét irányban mérhetnek. A 17-18-as km között csak
az M1-es autópálya felé, míg a 6-7 km között ugyancsak mindkét
irányba foglaltak „hídfőállást”. Két műszerrel gyarapodott a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság eszközparkja, ám az öt dobozt úgy
helyezték el, hogy azok a pályatest fölött áthidaló traverzeken alig
észrevehetően bújnak meg. A korábbi gyakorlattól eltérően lapzár-
tánkig tábla nem jelezte a sebességmérő pontokat. Mint azt Fótos
József, a PMRFK Közlekedésrendészeti Osztály helyettes vezetője
magazinunknak elmondta: – Első hetekben pusztán teszteltük a be-
rendezéseket, és meglepő adatokat kaptunk. 15 órányi felvételen több
mint 12 ezer fénykép készült a gyorshajtókról. Természetesen ezeket az
adatokat még nem dolgozzuk fel, így akiket ez idő tájt örökített meg
a rendszer, azok még büntetlenül léphették át az előírt sebességhatá-
rokat, de akiket január közepe után kap lencsevégre a rendszer, azok-
kal szemben már nem leszünk ilyen elnézőek. Egyébként az öt előre te-
lepített dobozban időről időre cserélni fogjuk a műszereket, így senki
nem tudhatja, hogy melyik ellenőrzési pontnál történik a valós mé-
rés. Bízunk benne, hogy legalább ezeken a szakaszokon odafigyelnek a
gépjárművezetők az előírt sebességek betartására – fogalmazta meg
reményét az osztályvezető-helyettes.

Nem is oly régen az M1-es és M7-es autópálya közös szakaszán
is hasonló tendencia volt tapasztalható. A tesztelés időszakában
naponta több ezer felvételt készítettek a traffipaxok, míg az éles
beüzemelést követően ez a szám napi 30-40 szabálysértésre redu-
kálódott. E tapasztalatokat alapul véve bíznak a Pest megyei köz-
lekedésbiztonságáért felelős rendőri vezetők abban, hogy hasonló
sebesség és jogszabálykövetésre bírja a járművezetőket az öt kont-
rollpont. Ebben az is közrejátszik, hogy a száguldozásért – a ha-
tályban lévő jogszabályok alapján – 30-300 ezer forintos bírságot
szabhat ki a szabálysértési hatóság.

Ha már a sebességellenőrzésnél tartunk, nem szabad megfeled-
kezni egy tavaly októberi esetről sem. Münchenből, az M1-es au-
tópályán hazafelé tartó Mercedes kisteherautót 213 kilométeres
óránkénti sebességgel mérték be Bicskénél. A megyei rendőr-főka-
pitányság az eljárást lefolytatta, melynek eredményeként 300 ezer
forint bírságot szabtak ki a kisteherautó vezetőjére. A szabálysértő
azonban nem nyugodott bele a hatósági eljárásba, mert – mint el-
árulta – Lengyelországban autópályán már tesztelte járművét, de
az üres állapotában sem volt képes 162 kilométernél gyorsabb ha-
ladásra. Hogy igazának hivatalosan is érvényt szerezzen, betért egy
szakszervizbe, ahol bemérette gépjárműve valós teljesítményét. A
szerviz által kiállított igazoláson pedig az állt, miszerint a tesztelt
Mercedes kisteherautó 160 kilométeres sebességnél gyorsabb ha-
ladásra képtelen. A 213-as tempó pedig ezt jócskán meghaladja.

A rendőrség a bírság postázását követően elismerte: vélhetően a
sebességmérő készülék hibázott. R. Szabó Ágnes, a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság szóvivője magazinunkat a következőről tá-
jékoztatta: – Eddig az autópályára telepített fél tucat traffipax az el-
múlt két évben közel 45 ezer gyorshajtó fényképét rögzítette. Ebből ez
volt a hetedik eset, hogy vitatható sebességet mértek. Természetesen a
kérdéses készüléket megvizsgáljuk, és újra hitelesítjük, hogy hasonló
eset egyetlen vétlen, közlekedésben részt vevő számára se idézhessen
elő kellemetlen helyzetet – fejezte be a szóvivő.

A hiba okát keresik. Szakértői vélemények szerint elképzelhető,
hogy a teherjárműről visszaverődő sugarakat tévesen értékelte a
lézeres sebességmérő, így fordulhatott elő a mért 213 kilométeres
sebesség, ami lássuk be, luxuskategóriájú személygépkocsiktól is
elismerésre méltó teljesítmény, nem egy kisteherautótól. Mind-
ezek ismeretében nem árt a gépjármű-tulajdonosoknak tisztában
lenni azzal is, hogy az általuk hajtott gépkocsi milyen teljesít-
ményre is képes, mert ha ez az eset nem ilyen kirívóan magas vég-
sebességet tartalmaz, „csak” a 130-as tempónál 160-at, akkor bi-
zony lehet, hogy a jármű vezetője zokszó nélkül beáll a pénztárba
és fizet – anélkül, hogy gyorsan hajtott volna. k.z.t.
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Sebességláz-csillapítók az M0-son

Öt doboz, két mérőműszer

Taxis kolléga
jelezte, hogy
a XII. kerületi
B u d a k e s z i
útnál, a
L a b a n c
utcánál való
k i h a j t á s k o r
nem lehet látni
az autóforgal-
mat a sarokra
k i h e l y e z e t t
h u l l a d é k -
g y ű j t ő
e d é n y e k
miatt. Az FKF
Zrt. illetékese
egy sületlen
levélben reagált
a levelemre, ezt
Ti is olvashattá-
tok szakmai
lapunkban.

Ezután egy
„ e m e l k e d e t t “
hangvételű levélben reagáltam az
FKF Zrt. illetékesének irományára.

Láss
csodát, mégiscsak

elvitték a baleseti veszélyhelyzetet
jelentő hulladégyűjtő edényeket.

Köszönet érte: Juhász Péter

KöszönetKöszönet

Autóval utaz-
tam Montrealból
Québec Citybe, a
20-as országúton,
amikor megálltam
egy pihenõnél,
hogy használjam
a WC-t. Az elsõ
fülke használat-
ban volt, betér-
tem a másodikba.
Alig ültem le,
amikor a szom-
szédból egy hang
megkérdezi:

– Halló, hogy
vagy?

Nem tartozom
azok közé, akik
b e s z é l g e t é s b e
elegyednek egy
férfi WC-ben min-
denkivel, de ez al-
kalommal nem
tudtam megállni,
kissé zavartan vá-
laszoltam:

– Elég jól!
Mire a szomszé-

dos férfi megkér-
dezi:

– Mi járatban
vagy?

Micsoda kér-

dés! Arra gondol-
tam, ez a beszél-
getés határozot-
tan kezd bizarr
lenni, ezért csak
annyit mondtam:

– Mint ön is, ke-
let felé utazom!

A szomszéd
idegesen megszó-
lal újra:

– Te, ide figyelj!
Vissza foglak hív-
ni, a szomszéd
fülkében van egy
hülye, aki minden
kérdésemre vála-
szol, – szia!

A kifogásolt állapot...

...és a jelenlegi

Megtörtént esetek... 2.
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Könyveléshez szükséges adatok – 5 évre visszamenõleg
A Taxisok Világa januári számában rend-
szeresen közöljük a könyveléshez szüksé-
ges legfontosabb számszerû adatokat,
mégpedig öt évre visszamenõleg. Az adó-

hivatal ellenõrzése ugyanis a legutóbbi öt
évre terjedhet ki, de ez az öt év a bevallás
beadásának évétõl számít. 2009-ben tehát
egészen 2003-ig visszamenõleg ellenõriz-

hetik könyvelésünket, mivel ennek beval-
lását öt éve, 2004-ban nyújtottuk be. A
2002-es, és az azt megelõzõ évek könyve-
lési és bevallási anyagait lehet selejtezni. 

Iparûzési adó

Év MértékeAdómentes határa
2003 2,0% 700 000 Ft
2004 2,0% 700 000 Ft
2005 2,0% 700 000 Ft
2006 2,0% 700 000 Ft
2007 2,0% 700 000 Ft
2008 2,0% 700 000 Ft

Megjegyzések:
• Az adatok Budapestre vonatkoznak. Más
településeken ettõl eltérõ százalékértékek is
lehetnek (a maximum azonban 2%), illetve
az adómentes határ összege is változó, eset-
leg nulla is lehet. 
• Az adó alapja a korrigált nettó árbevétel.
(átalányadósoknál a személyi jövedelemadó
alap 120%-a, tételeseknél a bevétel anyag-
költséggel és alvállalkozói díjakkal csökken-
tett összege).
• Az adómentes határ alatti bevétel esetén
adót fizetni nem kell, a bevallás azonban ek-
kor is kötelezõ. 
• Az adómentes határt meghaladó árbevétel
esetén az adót a teljes összegre meg kell fi-
zetni.

Általános forgalmi adó (áfa)
Év Adómentes határa
2003 tételes adózó 

esetén 2 000 000 Ft
átalányadózó 
esetén 4 000 000 Ft

2004 4 000 000 Ft
2005 4 000 000 Ft
2006 4 000 000 Ft
2007 4 000 000 Ft
2008 5 000 000 Ft

Megjegyzések:
• Mértéke 2003-ig 12%, 2004–2005-ig
15%, 2006-tól 20%.
• Az adómentes határ alatti árbevétel esetén
áfát fizetni nem kell, és nem is igényelhetõ
vissza.
• Az adómentes határ átlépésekor az áfa ha-
tálya alá be kell jelentkezni, és a határt meg-
haladó összeg után forgalmi adót kell fizet-
ni. A következõ két adóév ez esetben teljes
egészében áfa-köteles, függetlenül a bevétel
mértékétõl.
• 2001-tõl a személygépkocsi beszerzés áfá-
ja bizonyos feltételek teljesülése esetén visz-
szaigényelhetõ. Az egyik ilyen feltétel, hogy
a beszerzés évét megelõzõen az e tevékeny-
ségbõl származó árbevétel meghaladja a 4
millió forintot. Az üzemanyag áfája továbbra
sem igényelhetõ vissza.

APEH által elfogadott, költségelszámolásra alkalmazható üzemanyagárak
Dátum 98 oktános 95 oktános Gázolaj Autógáz

ólommentes ólommentes
2003.01.01 235,- 228,- 207,-
2003.04.01 250,- 240,- 231,-
2003.07.01 240,- 230,- 206,-
2003.10.01 249,- 240,- 210,-
2004.01.01 240,- 230,- 213,-
2004.04.01 249,- 239,- 215,-
2004.07.01 259,- 249,- 219,-
2004.10.01 259,- 249,- 230,-
2005.01.01 243,- 234,- 229,-
2005.04.01 256,- 247,- 242,-
2005.07.01 276,- 265,- 256,-
2005.10.01 297,- 288,- 274,-
2006.01.01 270,- 260,- 255,-
2006.02.01 266,- 253,- 259,-
2006.03.01 277,- 267,- 260,-
2006.04.01 272,- 262,- 259,-
2006.05.01 284,- 275,- 268,-
2006.06.01 298,- 285,- 278,-
2006.07.01 299,- 289,- 276,-
2006.08.01 309,- 299,- 285,-
2006.09.01 320,- 310,- 290,-
2006.10.01 306,- 295,- 290,-
2006.11.01 279,- 270,- 275,-
2006.12.01 272,- 262,- 271,-
2007.01.01 266,- 259,- 260,-
2007.02.01 269,- 259,- 265,-
2007.03.01 259,- 248,- 243,-
2007.04.01 269,- 259,- 250,-
2007.05.01 279,- 267,- 252,-
2007.06.01 283,- 276,- 256,-
2007.07.01 287,- 260,- 162,-
2007.08.01 289,- 264,- 165,-
2007.09.01 285,- 264,- 165,-
2007.10.01 282,- 267,- 165,-
2007.11.01 284,- 272,- 173,-
2007.12.01 284,- 278,- 172,-
2008.01.01 294,- 298,- 180,-
2008.02.01 289,- 295,- 186,-
2008.03.01 292,- 296,- 189,-
2008.04.01 302,- 310,- 187,-
2008.05.01 298,- 315,- 187,-
2008.06.01 302,- 317,- 187,-
2008.07.01 312,- 333,- 188,-
2008.08.01 317,- 337,- 187,-
2008.09.01 305,- 326,- 193,-
2008.10.01 302,- 315,- 188,-
2008.11.01 300,- 311,- 187,-
2008.12.01 274,- 297,- 188,-

Megjegyzések:
• Az APEH negyedévenként – 2006-tól havonta – közleményben írja elõ az elszámolható üzem-
anyagárakat. A táblázat ezeket közli. 2007. július 1-jétõl megszûnt a 98-as oktánszámú benzin el-
számolásának lehetõsége (és forgalmazása), ugyanakkor megjelent az autógáz hivatalos ára. Fenti
áraknál magasabb költséget csak szabályszerû számlák alapján lehet érvényesíteni, ebben az eset-
ben is figyelembe kell venni azonban az APEH által  elfogadott – típusok szerinti – fogyasztási nor-
mát. Ha a vállalkozó könyvelésében a közleményben jelzett árakat érvényesíti, az üzemanyagról
nem kell számlát beszereznie.
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Jegybanki alapkamat
Dátum -tól-ig Kamat 

mértéke
2002.12.17 – 2003.01.15 8,50%
2003.01.16 – 2003.01.16 7,50%
2003.01.17 – 2003.06.10 6,50%
2003.06.11 – 2003.06.18 7,50%
2003.06.19 – 2003.11.27 9,50%
2003.11.28 – 2004.03.22 12,50%
2004.03.23 – 2004.04.05 12,25%
2004.04.06 – 2004.05.03 12,00%
2004.05.04 – 2004.08.16 11,50%
2004.08.17 – 2004.10.18 11,00%
2004.10.19 – 2004.11.22 10,50%
2004.11.23 – 2004.12.20 10,00%
2004.12.21 – 2005.01.24 9,50%
2005.01.25 – 2005.02.21 9,00%
2005.02.22 – 2005.03.29 8,25%
2005.03.30 – 2005.04.25 7,75%
2005.04.26 – 2005.05.23 7,50%
2005.05.24 - 2005.06.20 7,25%
2005.06.21 - 2005.07.18 7,00%
2005.07.19 - 2005.08.22 6,75%
2005.08.23 - 2005.09.19 6,25%
2005.09.20 – 2006.06.19 6,00%
2006.06.20 – 2006.07.24 6,25%
2006.07.25 – 2006.08.28 6,75%
2006.08.29 – 2006.09.25 7,25%
2006.09.26 – 2006.10.24 7,75%
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 – 2008.10.21 8,50%
2008.10.22 – 2008.11.24 11,50%
2008.11.25 – 2008.12.08 11,00%
2008.12.09 – 2008.12.22 10,50%
2008.12.23 – 2008.12.31 10,00%

Megjegyzések:
• A jegybanki alapkamat mértékének isme-
rete azért szükséges, mert adóbevallásunk
visszamenõleges önellenõrzése során ezzel
kell hátralékos adókülönbözetet felszorozni,
késedelmes adóbefizetés esetén  pedig a
jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel
az adóhivatal.

A pekingi olimpiára minden taxiból ki-
szerelték az acélrácsokat, amelyek a ta-
xist elválasztották az utasoktól. Azóta
gyakorivá váltak az erőszakos támadá-
sok, ezért Csungcsing város elöljárói úgy
döntöttek: önvédelmi tanfolyamot szer-
veznek a taxisoknak, térítésmentesen. Ez
mégiscsak olcsóbb, mint a GPS.

Kína negyedik legnépesebb városa Csungcsing,
ahol az elmúlt hónapokban mind gyakoribbá
váltak a taxisok elleni támadások. A város veze-
tése éppen ezért arra szánta rá magát, hogy az
érintett 20 ezer sofőrt néhány hónap alatt
megtanítják az önvédelem alapjaira. Az ingye-
nes képzésben naponta hatszázan vehetnek
részt – derül ki, a Hszinhua hírügynökség tu-
dósításából. 

Az önvédelmi oktatás azért vált szükségessé,
mert a nyári olimpiára kiszerelték az utastér-
ből azt a vasrácsot, amely elválasztotta a sofőrt
a kuncsaftjaitól. Azóta viszont mind gyakorib-
bá váltak a fuvarozókat ért erőszakos támadá-
sok, rablások.

A harcművészet-oktatást megelőzően a vá-
rosvezetés sok mindet kipróbált, hogy megvéd-
je a taxisait, de ezek a megoldások nem váltak
be. Az egyik ilyen egy acélrúd volt, amely
gombnyomásra az autó üléséhez szorította az
agresszívan viselkedő utast. A szerkezet azon-
ban olyan nagy erővel csapta ki a rudat, hogy
többen borda- és csípőtöréseket szenvedtek.

Ettől humánusabb és korszerűbb megoldásnak
tűnt az a rendszer, amelynél egy műholdas jel-
adót építettek a gépjárműbe. Ennek segítségé-
vel nyomon lehetett követni a taxi útvonalát,
pillanatnyi helyzetét. A bajba került sofőr a
vészgomb megnyomásával riaszthatta a rend-
őröket, ugyanakkor a gépjármű motorjában a
rendszer blokkolta az üzemanyag-befecskende-
zést, így nem lehetett az autót ellopni sem.
Mindez a technikai fejlesztés a gépjárművek
számához képest túl nagy beruházást jelentett
volna a város büdzséjének, így csupán néhány
tucatnyi kocsiba szerelték be, majd a tesztidő-
szakot követően mégis lemondtak alkalmazá-
sukról. Csungcsing vezetése most abban bízik,
hogy a harcművészet oktatásának köszönhető-
en a sofőrök meg tudják majd védeni magukat. 

A taxisok közül vannak, akik örülnek az in-
gyenes kurzusnak, szívesen tanulják az önvé-
delmi fogásokat, míg akadnak berzenkedők is,
akik kevésbé tartják biztonságosnak ezt a meg-
oldást. Az ellenzők indokaik között többek azt
hangoztatják: az önvédelem csak mesteri fo-
kon jelenthetne hathatós védelmet, amelyhez
többévi gyakorlásra lenne szükség, és ez élet-
kor, alkat és egyéb ideális összetevőktől is függ.
Másrészről, ha valamelyik sofőrre kést, esetleg
pisztolyt fognak, és ő a képzelt önvédelmi tu-
dására hagyatkozva megpróbálja elhárítani a
támadást, és ebbe belehal, akkor az kinek a fe-
lelőssége? Nem is szólva arról, ha saját védelme
érdekében netán ő oltja ki támadója életét.

Akadnak vélemények pro és kontra, az azon-
ban mindenképpen meglepő, míg korábban ez
elképzelhetetlen volt Kínában, mára kriminali-
zálódott e kommunista ország is, ahol ez az
ideológiával szinte összeegyeztethetetlen. A vá-
rosvezetés fukarsága már kevésbé meglepő, hi-
szen a Csungcsingben üzemelő taxik szinte ki-
vétel nélkül állami tulajdonban vannak, így a
gépjárművek biztonsági rendszereinek felszere-
lése a város kasszáját terhelné, és még ott sem
szánnak ennyit a fuvarozók biztonságára.

Cash 

Minimálbér
Év Bér bruttó összege
2003 50 000 Ft
2004 53 000 Ft
2005 57 000 Ft
2006 62 500 Ft
2007 65 500 Ft
2008 69 000 Ft

Megjegyzések:
• Fõállású taxisnak a tb-járulékot (egészség-
ügyi és nyugdíjjárulékra bontva) legalább az
érvényes minimálbér alapján kell fizetnie a
tárgyhónapot megelõzõ havi minimálbér
alapján.
• 2006 szeptember 1-jétõl bevezették az ún.
minimum-járulékalap fogalmát. Ennek értel-
mében a járulékokat 2006. szeptember 1. és
december 31. között 125 000 Ft járulékalap,
2007-ben 131 000 Ft járulékalap figyelem-
bevételével kellett fizetni, hacsak a vállalko-
zó nem nyilatkozott a megfelelõ forma-
nyomtatványon, az adóhivatal felé, hogy
tényleges jövedelme ennél kisebb. 2007-ben
már a havi járulékbevallás váltotta ki a nyilat-
kozatot. 
• 2009-tól a minimálbér összege 71 500 Ft-
ra emelkedik!

Kínában sem életbiztosítás a fuvarozás

Önvédelem taxisoknak

A határátkelõnél egy arab autóját
vizsgálják a vámosok. Szétszedik ri-
pityára, majd az egyik vámos egy el-
rejtett zugból egy zacskó fehér port
húz elõ.

A filmekben látott flegmasággal
felvágja a zacskót, belenyal, majd
vigyorogva az arabhoz fordul:

– Kokain, kokain?
– Nem, anthrax, anthrax. 

* * *
A mi irodánkban mindenki örömet

okoz nekünk. Egyesek azzal, hogy
bejönnek, mások azzal, hogy kimen-
nek.

Kezdetben vala a semmi. Majd az Úr
mondá: „Legyen világosság!“ – s to-
vábbra is vala a semmi, de már látni is
lehetett azt.

* * *
A szemezés nem mindig mûködik,

már csak annál az egyszerû oknál fog-
va sem, hogy a nõk szeme nem a mel-
lükön van.



A téli időszakban egyre sűrűbben hang-
zik el a benzinkutaknál: – egy hólán-

cot kérek. Ilyenkor az udvarias kutas általá-
ban csak az iránt érdeklődik, hogy milyen
méretű az autón lévő gumiabroncs, vagy –
ha ez már túl bonyolult feladat lenne – a
gépkocsi típusa szerint próbál választani
megfelelő méretet.

Amennyiben az autós csak azért vesz hó-
láncot, hogy azt külföldi útja alkal-
mával az ottani

rendőr-
nek megmutathassa,

úgy ezzel be is fejeződött a vásárlás. A
vevő a pénztárhoz megy szerzeményével,
és fizet. Ha viszont rászorul arra, hogy eset-
leg használja is, ez esetben érdemes még
néhány dologra odafigyelni. 

Kezdjük az elején. Amit még a normál
körülmények között érdemes gyakorolni,
az a felszerelés. Ugyanis hólánchasználatra
szinte kizárólag mostoha körülmények kö-
zött kényszerül az autós. Képzeljük el a leg-
rosszabb szituációt: piszok hideg van, esik,
vagy szakad a hó, fúj a szél, és mindezek
mellé például éjszaka van, amikor elakad-
tunk. Sebaj, elő a hóláncot, és menekül-
jünk. Vagyis ki kell szállni a meleg autóból
a zord időjárási körülmények között, és el
kell kezdeni tanulmányozni a hólánchoz
tartozó használati utasítást. Vajon miként
is kell felszerelni helyesen, hogy az le se es-
sen, kárt se tegyen az autóban és mégis  se-
gítsen? Hát nem kell túl erős fantázia ah-
hoz, hogy belássuk, normál időben, nap-
pal, esetleg egy kissámlin ülve (egy sör,
vagy fröccs mellett) ez könnyebben meg-
oldható. Akár az utcán, akár – ha van – a
kertben. Ráadásul többször is próbálkoz-
hatunk, amíg belejövünk. Aztán már megy,
mint a kerékcsere, szinte automatikusan,
problémamentesen. Tehát a hólánchaszná-
latot sem „élesben” érdemes kezdeni.

Ám a lehetséges problémáknak itt nincs
vége. Ha csak ennyi lenne, bele sem fogtam
volna ebbe az írásba. De van még más is,
amire érdemes gondolni, szintén előre. Pél-
dául arra, hogy a hagyományos – és olcsó –
láncot 50–100 méter megtétele után újra
meg kell húzni, nehogy leessen és esetleg
kárt tegyen a dobban, vagy a sárvédőben.
Tehát az előbb vázolt időjárási körülmé-
nyek között az elindulás után újabb megál-
lás következik, majd ismét ki kell szállni az
autóból a hidegbe, láncot meghúzni, ami
viszont már havas, sáros, esetleg jeges. Ér-
demes tehát arra is figyelni, hogy legyen
minden esetben kéznél egy néhány száz fo-
rintért kapható munkáskesztyű. Ami meg-
akadályozza, hogy piszkos kézzel kelljen to-
vább vezetnünk, illetve azt is, hogy zordabb
időben „odafagyjon” a kezünk a lánchoz.

Ugyanakkor tudni kell, hogy a procedúra
egy kis felárért megelőzhető. Mert kapha-
tók úgynevezett „önfeszítős” hóláncok is,
melyeket a (már jól begyakorolt) felrakás
után nem kell újrahúzni, azt megteszi he-
lyettünk egy ügyes rugós szerkezet. Ezeknél
a felszerelés után nincs más dolgunk, mint
hogy óvatosan, maximum 40–50 km/h-s
sebességgel autózzunk addig, amíg a körül-

mények nem javulnak és nem válik szük-
ségtelenné a lánchasználat. Ne felejtsük,
sónedves aszfalton már nem szabad a
hóláncot használni, mert az amellett,
hogy rongálja az utat, a gumit is tönk-
reteszi. Az ilyen módon „elhülyített”

ABS-ről és a jelentősen hosszabb fékútról
nem is szólva.

Ám leszereléskor újabb problémával ta-
lálkozhatunk. A megfeszült, „leszedhetet-
len” lánc komoly kellemetlenséget okoz-
hat. Feszegetni kell, esetleg mozgatni szük-
séges az autót is, amíg lejön. Ismét mocs-
kosak leszünk, átfázunk, az elhaladó autók
által ránk vert hóléról nem is beszélve. Ám
ezt is megúszhatjuk, ha egy ún. „gyorski-
oldós” láncot választunk Amiért kétségte-
lenül többet kell fizetnünk az alapváltozat-
nál, de szerintem még így is ez a jobb meg-
oldás. Ha ilyen van az autón, csak ki kell
szállni és a felrakott láncon egy bowdent
meg kell húzni. Egy mozdulat, és a lánc
már a földön is van. Nem kell a kereket
„ölelgetni”, csak fel kell szedni a földre
esett sáros, havas, piszkos eszközt, és el kell
vinni a csomagtartóig. Később, otthon rá-

érünk majd langyos tiszta vízzel leöblíteni
a rászáradt sót vagy egyéb szennyeződést.
Ugyanakkor nem árt, ha van a csomagtar-
tóban egy tálca vagy legalább egy erősebb
műanyag zsák, amelyben ideiglenesen he-
lyet kaphat a hólánc. Dobozába csak mo-
sás, szárítás után érdemes visszatenni, ne-
hogy „megegye” a rozsda. 

Most pedig az árról általában: ez első-
sorban a gumimérettől függ, valamint at-
tól, mit tud még a hólánc. Önfeszítős,
gyorskioldós eszközért jóval többet kérnek,
mint a „mezei” változatért. A megfelelő
méretre is nagyon oda kell figyelni, mert
komoly bajt okozhat, ha szakad, tehát ne
próbálkozzon senki a „körülbelül ez is ak-
kora” megoldással! Természetesen az autó-
pályák vagy sícentrumok közelében drá-
gábban lehet beszerezni, mint például a
Homasita üzleteiben, tehát érdemes előre
gondoskodni róla, lehetőleg még utazás,
vagy esetleg a téli időszak előtt. Egy 10
mm-es König Supermagic lánchoz
33–36 000 Ft-ért lehet itt hozzájutni, de az
árak – mint jeleztem – nagyon eltérőek le-
hetnek.

Végezetül, előző – decemberi – szá-
munkban közöltünk egy kitekintést az eu-
rópai országok hólánccal kapcsolatos elő-
írásairól. Ezt érdemes komolyan venni,
mert nagyon szigorúan ellenőrzik a helyi
hatóságok. Ám ha már mindenképpen kell
egy hóláncot venni, vásárlás előtt talán ér-
demes elgondolkodni a fentieken.

- kó -
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Taxis kolléga kereste meg
szerkesztőségünket, hogy
hulladéktároló edényeket he-
lyeztek el a III. kerületi Bécsi
út–Váradi út sarkon lévő ta-
xiállomáson. Természetesen
elmentünk a helyszínre. A
hír most is igaz. Megkértük a
Közterület-Fenntartó Zrt. il-
letékes munkatársát, szállít-
sák el az általunk bérelt terü-
letről a nem odavaló edénye-
ket. 

Juhász Péter

A hóláncról

Már megint a taxiállomáson

Hulladéktárolók

Egy asszony rántottát készít reggelire a
férjének. 

A férj hirtelen beront a konyhába.
– Óvatosan! VIGYÁZZ! Egy kicsivel több

vajat tegyél bele. 
– JAJJ! Túl sokat sütsz egyszerre. TÚL

SOKAT! 
– Fordítsd meg! FORDÍTSD MEG AZON-

NAL! Több vaj kell!
– Jajj! JAJJ, mi lesz most?! TÖBB VAJAT!

ODAÉG! 
– Óvatosan... VIGYÁZZ! Azt mondtam,

ÓVATOSAN! 

– SOHA nem hallgatsz rám, ha fõzöl.
Soha! 

– Fordítsd meg! Gyerünk! Normális
vagy? ELMENT AZ ESZED? 

– Ne felejtsd el megsózni. Mindig elfe-
lejted megsózni! 

– Sózd! SÓZD MEG! SÓZD MÁR!
Az asszony értetlenül bámul rá:
– Mi a franc van veled? Azt hiszed, nem

vagyok képes megsütni egy rántottát?
A férj nyugodtan válaszol:
– Csak meg akartam mutatni, milyen ér-

zés, amikor vezetek. 
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Megnevezés eladási ár

Taxisok Világa Magazin 400.-

Személyi jövedelemadó bevallás kitöltése és elektronikus feladása 5.000 -tõl

Iparûzési adó bevallás kitöltése 2.500.-

Egyéb bevallások, nyomtatványok kitöltése (NYENYI, stb.) 2.500.-

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 3.300.-

Budapest atlasz (keményfedelû) 2.600.-

Budapest (házszámos) atlasz (kisebb léptékû – jobban látható) 4.000.-

Taxis brifkók, pénztárcák 2.200.-tól

Tarifatáblázat készítése/db 600.-

Engedélyszám a kocsi oldalára öntapadós 600.-

Engedélyszám a kocsi oldalára mágneses 750.-

Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-

Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 
Az árak 2009. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AAAA    BBBBTTTTIIII     kkkkíííínnnnáááállllaaaattttaaaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

Február 15-ig bõvített nyitvatartással: hétfõ, kedd 09-19, szerda, csütörtök: 10–19, péntek 09–17. 

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. – 2008.10.21. 8,50%

2008.10.22. – 2008.11.24. 11,50%

2008.11.25. – 2008.12.08. 11,00%

2008.12.09. – 2008.12.22. 10.50%

2008.12.23-tól 10.00%

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

Az adó- és járulékbevallások
utólagos módosítása (önrevízió)
következtében fennálló különbö-
zet után a jegybanki alapkamat-
nak megfelelõ pótlékot kell fizet-

ni. Határidõn túli adó- és járulékfi-
zetés esetén az adóhatóság kése-
delmi pótlékként a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresét
számítja fel.

w
w

w
.m

nb
.h

u
Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 249.00 278.00 176.00

A személyi jövedelemadóról szóló
– többször módosított – 1995. évi
CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése
arra kötelezi az Adó- és Pénzügyi El-
lenõrzési Hivatalt, hogy havonta te-
gye közzé a tárgyhónapban a fo-
gyasztási norma szerinti üzem-
anyagköltség-elszámolással kapcso-

latosan alkalmazható üzemanyag-
árat. Ha a személyi jövedelemadó
törvény hatálya alá tartozó magán-
személy az üzemanyagköltséget a
közleményben szereplõ árak sze-
rint számolja el, nem szükséges az
üzemanyagról számlát beszerezni.

forrás: www.apeh.hu
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Fizetendő legkisebb járulékok 2009.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JJAANNUUÁÁRR

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

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

69 000 Ft pénztári számlájára

fizetendõ minimum

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

megilletõ bevételek megilletõ bevételek beszedési számla járulék
Befizetési számlák 10032000-
számlaszáma 10032000-06056229 10032000-06056236 10032000-06056212 06056339
Költségkénti A járulékalap 5%-a A járulékalap 24%-a A teljes befizetett A teljes befiz. 
elszámolhatóság 3450 Ft 16 560 Ft összeg: 1950 Ft össz.: 2760 Ft

Ajánlások a taxis szakmához
Közlekedési konferenciát szervezett a Magyar keres-
kedelmi és Iparkamara, amelynek Taxis Tagozata az
alábbi ajánlásokat fogalmazta meg:

• A kamarák segítsék a taxis vállalkozásokat a
köztartozás-mentességi igazolások beszerzésében.

• A VPOP-től ne kelljen igazolást beszerezni, le-
gyen elég a vállalkozó nyilatkozata.

• A tartozások részletekben fizetéséről szóló
megállapodás csak szigorú feltételekkel legyen
egyenértékű a tartozás-mentességi igazolással.

• Az engedélyhez kötött tevékenységek esetén,
mint amilyen a taxiszolgáltatás is, maradjon meg a
kötelező kamarai regisztráció, amely azonban nem
feltétlenül jár kamarai tagdíjfizetéssel.

• A szakminisztériumnak legyen meg a lehetősé-
ge a taxiengedélyek kiadásának időleges szünetelte-
tésére, ha nagymértékű egyensúlyhiány alakul ki a
kereslet és kínálat között.

• A taxiengedély területi hatályának kiterjesztése
esetén az adott területre is kelljen helyismereti vizs-
gát tenni.

• A taxiengedély visszavonását eredményező
szankciórendszer országosan egységes legyen.

Talán néhány ajánlás a fentiek közül a mának is
üzen – ha mást nem, hát azt, hogy ezeket az előre-
mutató, konstruktív szabályozási terveket tíz év
alatt sem sikerült megvalósítani.

Mit vársz 1999-ben a taxis szakmában?
Mit is vártunk tíz éve? Vajon ma is várjuk még? A
helyzetünk jobb lett, vagy rosszabb? Tanulságos vé-
lemények következnek:

– Semmi jót nem várok! Ez a mai rendszer úgy
rossz, ahogy van! Nincs összefogás, megöljük egy-
mást a fuvarokért!

– Nyugalmat szeretnék végre! Azt, hogy ne csesze-
gessenek bennünket! Ésszerű intézkedések kellené-
nek! 

– Remélem, túlélem ezt az évet is! Csak ez a kíván-
ságom.

– Legyen több munka! Mert ez a lényeg. Ha van
munka, minden rendben van.

– Nehezebb év lesz, mint az előző. El vagyok kese-
redve! Dolgozom és dolgozom, mégsincs annyi pén-
zem, hogy egy új autót vegyek…

– Sajnos most sem lesz változás! Nem is lesz, amíg
mindent meg lehet venni pénzért. A nullás papír
tényleg nullás legyen! Mindenki fizesse a köztartozá-
sokat. Aki nem fizet, az ne taxizzon!

– Nem hiszek a változásban! Mennek a nagy du-
mák, de semmi sem változik! 

És így tovább, hasonló stílusban és hasonló tar-
talommal… Mit mondanának ezek a kollégák vajon
ma? Gyanítom, ugyanezt. Mintha megállt volna az
idő…

Erről írt a Taxisok Világa 10 évvel ezelőtt, 1999 januárjában

10 éve történt
Sûrû, átláthatatlan köd-

ben két autó szinte egy-
máshoz tapadva araszol.

Aztán az elsõ kocsi hir-
telen fékez, a második ne-
kimegy. 

A hátsó sofõr kiugrik a
kocsiból.

– Mi az ördögöt csinál?
Hogy lehet ilyen hirtelen
fékezni minden ok nélkül?

– Mi az, hogy minden
ok nélkül? Ha nem venné
észre, az én kocsim már a
garázsban van.

* * *
Rendszergazda vagyok.

Ha röhögni lát, mentsen!
* * *

A Világ IQ-ja állandó,
csak egyre többen vagy-
tok rá.

* * *
A doktorok nagyon ha-

sonlóak az ügyvédekhez.
Az egyetlen különbség,
hogy az ügyvédek egy-
szerûen kirabolnak, míg a
doktorok utána meg is öl-
nek.
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Egészségügyi Nyugdíjbiztosítási 
Szolgáltatási Járulék Alap

4500 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
Költségkénti Teljes befizetett Nem elszámolható
elszámolhatóság összeg

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

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
Költségkénti Járulékalap Járulékalap
elszámolhatóság 5%-a 24%-a

MUNKAVISZONY MELLETTI VÁLLALKOZÓ

Január hónapra még a 69 000 Ft-os minimálbér alapján kell fizetni a járulé-
kokat, mivel a rendelet a tárgyhónapot megelõzõ hó minimálbérét írja elõ.
A januári tárgyhónapot pedig a december elõzte meg, amikor is a minimál-
bér mértéke még 69 000 Ft volt. Februártól aztán már az év során végig a
71 500 Ft-os minimálbér érvényes. 

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munkaviszony mellet-
ti vállalkozóknál 

a tárgyhónapot követõ hónap 12-e. 
Nyugdíj melletti vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó jogszabály sze-
rint – negyedévenként, a negyedévet követõ hó 12-ig kötelesek fizetni. 

Öt kérdésÖt kérdés
Budapesten körülbelül 5000 taxis dolgozik,
4000-en valamelyik taxitársaságnál. A becslések
szerint a fuvarok 90%-a a diszpécserszolgálaton
keresztül indul, 5% a „hozott” (lenyúlt), 5% a
„beülős” vagy „leintéses”.

Megfigyelésem szerint a fuvarozás során a
gondok nagy része abból adódik, hogy a taxisok
nem teszik fel a kötelező öt kérdést. Melyek
ezek? Lássuk:

• „Milyen néven volt a rendelés?” – Ne mi
mondjunk nevet! „Kovács néven volt a taxi?” A
rossz emberek bólogathatnak, persze, persze,
ilyen néven rendeltem a kocsit. Ha nem tudjuk
azonosítani az utast, mindenképpen keressük a
kapcsolatot a diszpécserközponttal.

• „Hova lesz a fuvar?” – Látszólag egyszerű
kérdés, pedig nagyon kell figyelni a válaszra!
Például: „Vigyen a Corvinhoz, legyen szíves.” A
taxis meg elindul a Corvin áruházhoz, az utas
meg a Corvin moziba sietne. Más. Tisztázzuk le
azt is, melyik kerületbe igyekszik az utas. Van
olyan utca, amelyikből 15 van Budapesten. Ha a
külföldi utassal nem tudunk dűlőre jutni nyel-
vi problémák miatt, keressük meg az első szállo-
dát, ahol a recepciónál biztosan segítenek a tol-
mácsolásban.

• „Mivel tetszik fizetni?” – Gyakorlatilag
minden társaságnál vannak csekkek, vagy más
„készpénzkímélő eszközök”.  És ezekben az ese-
tekben legtöbbször kedvezményes tarifát kell
alkalmazni. Ezért kell tisztázni, milyen módon
fizet a kedves utas. Jobb a bajt megelőzni, mint
az Etikai Bizottság előtt magyarázkodni.

• „Van-e kérés, merre menjünk?” – Leg-
többen azt válaszolják: „Magára bízom”. Vagy:
„A legrövidebb úton”. A taxizásban a két legna-
gyobb feszültségforrás: a tarifa, illetve az útvo-
nal. A taxitársaságoknál a tarifa egyértelmű, a
gondokat a nem megfelelő útvonalválasztás je-
lenti. Mármint az utasnak nem megfelelő útvo-
nal. Ezért mindig kérdezzük meg az utastól,
merre menjünk. Sokan még a GPS által javasolt
útvonalnál is rövidebb utat tudnak. Mindig az
utasnak van igaza, arra kell menni, amerre ő
kéri.

• „Ott végzünk a fuvarral?” – Nagyon sok
taxis leleményes, talpraesett, és már a fuvar
közben figyeli a rádiót, hol keresnek taxit a kö-
zelben. „Felveszi” a következő fuvart. Ilyenkor
jöhet a döbbenet, amikor az utas a fuvar „vé-
gén” mondja: „Itt még nem végzünk, megyünk
tovább”. A taxisnak meg „vissza kell adni” a fel-
vett fuvart, ami mindenhol büntetéssel jár. 

Tasnádi Áron

– Tudod, drágám, mindig is
kíváncsi voltam, hányszor
csaltál meg – így a férj lefek-
véskor a bombázó feleségé-
nek.

– Hát jó – így a nõ -, beval-
lom, háromszor. 

– Elmesélnéd, édesem?
– Emlékszel, mikor nem

kaptunk kölcsönt a házépí-
téshez? A bankigazgató fel-
ajánlotta, hogy...

– Igen, igen. Megértelek.
Azért ez szép gesztus volt

tõled, drágám, hogy meg-
mentetted a családi fészket.
És aztán másodszor?

– Emlékszel, amikor beteg
voltál, és nem volt elég pén-
zünk a mûtétre? Nos, akkor
a sebész felajánlotta, hogy...
– Ez az áldozat is csodálatos

volt a részedrõl, drágám! És
harmadszor?

– Hááát... Emlékszel, ami-
kor polgármester akartál
lenni?

– Igen.
– És akkor hiányzott még

ezerkétszáz szavazatod...*

Az önfeláldozó asszonyka



AA Hyundai Motor Company, Dél-Ko-
rea legnagyobb autógyártója 2009
februárjában vezeti be rég várt lu-

xusautóját, a VI-os kódjelű szedánt.
A fényűzés csúcsát ígérő és a Hyundai

legfejlettebb technoló-
giáit felvonulta-
tó VI modern
biz t onság i
megoldásai
sorában töb-
bek között ta-
lálkozhatunk a
második gene-
rációs menet-
stabilizáló rend-
szerrel (VSM2), a
sávjelöléseket vi-
zuális érzékelővel
figyelő, sávelha-
gyásra figyelmezte-
tő rendszerrel
(LDWS), valamint a
megelőző biztonsági-
öv-rendszerrel, amely
az utasok biztonsága ér-

dekében automatikusan feszesre húzza a
biztonsági övet, ha közelgő frontális ütkö-
zést érzékel.

A Hyundai flotta új zászlóshajója a tíz-
éves Equus (exportpiacokon Centennial)

helyébe lép. Az első-
k e r é k -

hajtású Equus-szal szemben a VI hátsóke-
rék-hajtású padlólemezre épül, így hitele-
sebben léphet fel az olyan hátsókerék-haj-
tású versenytársakkal szemben, mint a

Lexus LS460, a BMW 7-es vagy a
Mercedes-Benz S-osztály.

Az elődjénél hosszabb
(5160 mm), szélesebb
(1900 mm) és maga-
sabb (1495 mm) VI
alapmotorja a 3,8 li-
teres Lambda V6, de
opcióként a 4,6 lite-
res Tau V8-assal is
rendelhető.

A VI 2009 feb-
ruárjától kapha-
tó a koreai
Hyundai keres-
kedésekben. A
modell csúcs-
változata az év
második felé-
ben debütál,

nyújtott ten-
gelytávval és a

Tau V8-as motor 5,0 literes
módozatával.

A Hyundai jelenleg nem tervezi a VI
észak-amerikai vagy európai forgalmazá-
sát.
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A HYUND
A HYUNDAITAITÓLÓL

MIÉRT NEM FÉRFIAK ADNAK
TANÁCSOKAT A NÕI MAGAZINOK
LEVELEZÉSI ROVATAIBAN...

Kedves József! 
Szeretném, ha segítenél nekem. Teg-
nap, amikor elmentem otthonról dol-
gozni, a férjem otthon maradt és té-
vét nézett szokása szerint. De nem
jutottam túl messzire, mert a ko-
csim motorjával történt valami. Ha-
za sétáltam, hogy a férjem segítsé-
gét kérjem. Amikor hazaértem, nem
hittem a szememnek. 

A hálószobai nagy tükörben ille-
gette magát az én fehérnemûim-
ben, lábán az új szandálommal, és a
piperetáskám tartalmát is magára
kente. 32 éves vagyok, a férjem 34,
és 12 éve vagyunk házasok. Amikor
igy lebukott, azt próbálta bemesél-
ni, hogy azért öltözött az én alsó ru-
háimba, mert nem találta a sajátját.
De amikor azt kérdeztem, hogy mi-
ért festette ki az arcát, könnyekben
tört ki, és bevallotta, hogy már 6
hónapja viseli titokban a cuccaimat.
Megfenyegettem, hogy ha nem
hagyja abba, elhagyom. 6 hónapja
bocsátották el a munkahelyérõl, és
azóta teljesen a padlón van. 

Nagyon szeretem a férjemet, de
mióta ultimátumot kapott, három
lépés távolságot tart. Úgy érzem,

hogy nem tudok közelebb kerülni hoz-
zá. Kérlek, segíts! 

Köszönettel: Mónika 

Kedves Mónika! 
Annak, hogy megállt a kocsi motorja
ilyen rövid vezetés után, nagyon sok
oka lehet. Elõször is azt nézd meg, hogy

van-e elég benzined. Ha igen, akkor le-
hetséges, hogy a benzinpumpával van a
baj. De ha az is mûködik, akkor biztos,
hogy nem kap elég levegõt, vagy a
gyertyák piszkosak és nincsen szikra.
Remélem, ezzel segíteni tudtam. 

Üdv: József 

Tisztelt Kollégák! 
Vásárolni voltam, vettem néhány
dolgot a konyhára, és nagyon szép
pisztrángot láttam. Gondoltam,
meglepem az asszonyt egy finom
vacsorával, s vettem is legott két
gyönyörű halat. Nem volt vele sok
gondom, sóztam, borsoztam, ba-
zsalikomot és kakukkfüvet is hin-
tettem rá, a belsejét kissé citromoz-
tam. Egy serpenyőben kevés olíva-
olajon mindkét oldalát kellőkép-
pen megsütöttem, mellé néhány
szem gombát is dobtam, egészben.
Amikor kész lett, kiszedtem, tá-
nyérra tettem, mellé a gombasze-
meket, díszítettem némi petrezselyemmel, cit-
romkarikával, s mellé néhány szem kisebb
krumplival. Ezt előtte olajban kisütöttem. Be-
hűtöttem egy üveg száraz pezsgőt, s aztán
megjött az asszony. Bizony kissé meglepődött,

azt hitte ünnep van, pedig csak egy jó ötlet
volt. És bizony nem bántuk meg, igen kellemes
vacsora volt. Ha van kedved, próbáld ki.

Üdvözlettel :
Soós István, CITY 22

Küldj egy receptet!Küldj egy receptet!



Akkor most kezdeném az én évértékelésemmel. Nehogy má’ vala-
melyik miniszterelnök megelőzzön. Ők majd úgy tavasz idején kö-
vetkeznek. Amikor már jó idő van. Addigra már mi benne leszünk.
Miben?  Ebben az évben. De nyakig ám! Jaj, bocs. Elfelejtettem
beköszönni. Tehát: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Elvtársak és
Elvtársnők, Daragije druzja, Meine Damen und Herren, Mr. and
Mrs. Amigos: BUÉK, Happy New Year, Sz Novim Gadom,
Glükliches Neues, Jahr, Csing- hing Jo  (ez ugyan egy majdnem is-
meretlen nyelvjárásban van, de szerintem ugyanazt jelenti)!
Benjing óta ugyebár már ezt is illik tudni. Ja, majd elfelejtettem!
Éljen a HAZA! Nemcsak a mi hazánk, hanem mindenkié. Beleért-
ve a Közel-Keletet is. Szerintem ott is többen vannak, akik BÉKÉT
szeretnének. Mint ahogy annak idején a harmadik birodalomban
is. Azért a sok simlis politikus ármánykodása és hazudozása mel-
lett azért volt egy OLYMPIA is. Nem termett annyi babér, mint
amire számítottunk, vagy amihez szokva vagyunk, de azért én elé-
gedett voltam. Leginkább azért, mert a sportolóink nem dumál-
tak összevissza, hanem küzdöttek, harcoltak és győztek is. Akiket
meg legyőztek, azokat a jobbik győzte le. Hogy is van a mondás?
A jobbiktól kikapni nem szégyen. A lényeg, hogy sportolóink min-
dent megtettek a siker érdekében. Az „okosok” meg mindent pró-
báltak megmagyarázni, kevés sikerrel. Én csak azt tudom monda-
ni, hogy szép volt lányok, fiúk! Legyen ennél szebb! Amivel viszont
sehogy sem vagyok kibékülve, az az, hogy ismét napirenden van az
olimpia megrendezésének a pályázata. Tessék mondani, nincs ne-
künk elég bajunk? Netán nincs elég megoldandó feladat, amit jó
lenne végre rendbe hozni? Vagy még nem eléggé járatták le az or-
szág image-ét a politikusaink? Felmerül bennem a kérdés, honnan
veszik a bátorságot egy ekkora feladathoz? Amikor oly piti dolgo-
kat képtelenek megoldani, hogy legyen elegendő illemhely vagy a
parkoló a fővárosban. Esetleg a taxiállomások problémáit is meg-
említhetem. Idestova harminc, vagy tán már negyven éve képtele-
nek vagyunk megépíteni az M0-t, a metrót és még sorolhatnám.
Na, de azért átadtunk egy szép hidat is. Habár azt is támadják egy-
páran. De mit tehetünk? Ilyenek vagyunk. Ha valami sikerül a má-
siknak, az is az [ hibája. Az igazság az egy kényes téma. Mert ha
csak a szépre emlékezem, akkor is hamis a kép. Ha meg csak a
rossz dolgokat szedi elő az emlékezetéből az ember, hát az sem az
igazi. Még a végén kiderül, hogy az igazság odaát van. Igen, odaát
már euróval fizetnek. Mondják a Duna JOBB partján. Érdekes. Az
Ipoly BAL partján is ugyanezt mondják. Ez szinte hihetetlen. De
igaz. Nem igaz? Na kedves – mit kedves – hazudozó, számla nél-
kül sok pénzt felmarkoló, kordont építő, kordont bontó, uszító,
babzsákkal lövető, tömegoszlató, egyébként példamutató családi
életet élő politikusok, ehhez mit szóltok? Nehogy nekem próbál-
játok megmagyarázni, hogy a két folyó szembe folyik egymással.
Igen ám, csak ők találkoznak is! Onnantól pedig együtt haladnak
tovább. Nem is tudom, hogy ezt egy politikus meg tudja-e érteni?
Azt fel sem merem tételezni, hogy valami tanulságot képes lenne
levonni belőle. Félreértések elkerülése végett szeretném kihangsú-
lyozni, hogy a mi politikusainkról van szó. Még azt is el szeretném
mondani ezeknek az embereknek, hogy jó lenne, ha leszoknának
arról az undorító szokásukról,hogy hülyének néznek mindenkit.
Kérem tisztelettel, mi – mármint az én korosztályom – csak
HÜJÉK vagyunk. Mi még ugyanis olyan iskolákba jártunk, ahol
meg kellett tanulnunk írni, olvasni, előre köszönni, nem zsebre
dugott kézzel beszélni a felnőttekkel, meg még egypár ilyen hülye-
séget. Na, gondolkozni azt magunktól tanultunk meg. Ki így, ki
úgy. Ja, és volt egy általános szabály. Az öregek mindig azt sulykol-
ták belénk, hogy „aki hazudik, az lop is”. Úgy veszem észre, hogy
ezt a tanítást nagyon kevés politikusunk tette magáévá. Valahol
azért próbálom megérteni őket is. Nem kell mást tennem, csak
visszaemlékeznem fiatalságomra. Amikor is úgy indítottam a na-

pot, hogy leszívtam a szocialista megőrzésre átvett ZIL teherautó-
ból egy százas nyálat. Ebből meg is volt a reggelim a Telekin, a pe-
csenyésnél. Mondhatnám piti ügy, de az tényleg az volt. Amit vi-
szont mostanában hallani nap mint nap, azok nem hinném, hogy
piti ügyek. Azazhogy lehetséges, csak én lettem ilyen piti? Ki
tudja… A nagyokhoz képest biztosan. Belegondolnom is szörnyű.
Egy billencs sóderért két évet lehetett kapni. A rendőrt megvenni?
Hát, azt már akkor is lehetett. Csak nem bagóért. Ott volt például
a Vörös. Csepelen. Képes volt a saját feleségét a helyszínen húsz
ruppóra megbírságolni a Tanácsház téri ABC előtt, mert a Trabant-
jukkal szabálytalan helyen várakozott. Ő különben egy lángvörös,
dúshajú ember volt. Ráadásul rendőr. És még KMB-s is. Az akkori
rendőrújságban egy egész oldalas dicsérő hangvételű cikk jelent
meg róla. Arról nem volt szó a cikkben, hogy a párja miket mon-
dott kb. 100 W kimenő teljesítménnyel (sztereóban természete-
sen) az intézkedés alatt. Többször kinyilvánította az asszonyka,
hogy mit nem fog kapni hősünk otthon egy jó ideig. Még a kapi-
tányságról is kitódult az egész állomány a nagy zajra. Na szóval,
így zajlott akkoriban az élet. Amit nyugodtan lehetett KÖZÉLET-
nek is nevezni. Volt ugyan parlament is. De minek? Kötelező volt
szavazni. Most meg nem kötelező. Én nem is fogok. A döntés sza-
badsága. Hogy is mondtuk annak idején? „EZEKNEK?” Igen. Ezek
nem érdemlik meg, hogy különbséget tegyek köztük. Miért, mi-
ért? Mert EGYFORMÁK! Szóval, eddig, ennyi fért bele. Hagy kö-
szönjek el és egyúttal köszöntöm a 2009. esztendőt úgy, ahogy egy
nagyon kedves „vizenjáró” ismerősöm szokta volt mondani (aki
ténylegesen vizsgázott hajóskapitány): LEGYEN EZ AZ ÉV JOBB,
MINT AMILYEN LESZ.

Tisztelettel
csak Kapitány
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MORFONDÁRIÁK

A szenvedélybetegekről
Örömmel tölt el bennünket, hogy rendszeresen olvassátok írá-
sainkat. De még nagyobb az öröm, ha visszajelzéseket kap
szerkesztőségünk. Nemrégiben írtunk arról a kollégánkról, aki
játéktermekbe hordta bevételét, és így hajléktalanná (!) tette
családját! Az én felfogásom szerint ez bűncselekmény. Halkan
jegyzem meg, nem ő az egyetlen szenvedélybeteg a taxistársa-
dalomban. Sokan emlékeztek még arra a kollégára (?) aki gyil-
kossá vált egy játékteremben Angyalföldön. Ő veszteségei mi-
att megölte a biztonság őrt és elrabolta a bevételt. Most na-
gyon sokáig fog börtönben raboskodni. Pici fia, szerető felesé-
ge hiába várja haza esténként.

De ott van egy nekrológ az elmúlt hónapokból. Csak annyi
jelent meg az újságunkban, hogy kollégánk „tragikus hirtelen-
séggel” elhunyt. De a közeli barátok, családtagok tudták, ön-
gyilkos lett. Ugyanis játékszenvedélye anyagi összeomláshoz
vezetett. Nem látott más kiutat, de tényleg nincs más megol-
dás?

Szerkesztőségünket megkereste a „Névtelen Szerencsejáté-
kosok” közösségének egy tagja. Ő is szenvedélybeteg volt, de
meggyógyult. Mert ez bizony már betegség, amiből meg kell
gyógyulni. Aki úgy érzi, hogy gond van, az keresse őket,  amíg
nem késő!

Íme az elérhetőségek:
1447 Budapest Pf. 535

204628304
www.gamblersanonymous.org

ga@gamblersanonymous.hu

Két barát beszélget:
– Te, képzeld, én azt álmod-

tam, hogy úttörõ vagyok!
– Én meg azt, hogy két nõ-

vel vagyok!

– De szemét vagy! Miért
nem hívtál át???
– Én hívtalak, de anyád azt

mondta, hogy Csillebércen
vagy...



Mostanában igencsak szeretnék skót lenni.
Vagyis hát élni „a szoknyás férfiak földjén”,
Skóciában.

De miért éppen ott? 
Megmondom.
Van nekik egy nemzeti ünnepük, a janu-

ár 25-e, mely jeles napon a derék skótok (s
nem csak az anyaországban, hanem szerte-
széjjel a világban, ahol skótok élnek) jókat
esznek-isznak, énekelnek, táncolnak, vidá-
man mulatnak, felvágják és elfogyasztják
nemzeti eledelüket, azt az izét, a nevét nem
tudom, kívülről olyan, mint a mi disznó-
sajtunk vagy gömböcünk felvágatlanul,
sört isznak rá, arra meg vélhetően whiskyt.
Szóval igen jól elvannak.

De miért éppen ezen a napon?
Hát ez az! Mert ezen a napon született

1759-ben nagy nemzeti költőjük, Robert –
vagy ahogyan ők becézik: Robbie – Burns.

Tessenek csak elgondolni: egy nemzeti
ünnep, amelyen nincsen semmi merev, ki-
mért és kimódolt ünnepiesség, fölvigyázók
vigyázta kordonos koszorúzás, még opera-
házi ünnepi beszéd sincsen, pláne nincsen
sötét jövőt felsejdítő komor szónoklat –
csak vidámság. A költő szelleméhez méltó-
an. Merthogy mulatozás közben az ő ver-
seit danolják-szavalják, úgy ám!

Pedig Robbie – szólítsuk mi is így –
Burns élete csöppet sem volt könnyűnek
mondható, olyan volt az, mint minden
skót földműves élete. Szegény földbérlők
gyermeke, de a szülék gondot fordítottak
taníttatására, művelt és olvasott férfivá
érett. Ebben sincsen semmi rendkívüli: a
skót parasztok többsége ekkoriban már tu-
dott írni-olvasni, sőt esténkint fölolvastak
egymásnak a Bibliábul, előszeretettel hall-
gatták az igazán hősi történelmükről, sza-
badságharcaikról szóló balladákat, vagy
akár a mulatságosakat. No meg Robbie
verseit, amik éppen róluk szóltak. Falujuk-
ról, munkájukról, tréfálkozásaikról és ud-
varlásaikról, meg hát persze  a magáról a
költőről, aki mindmáig olyan nekik, mint a
személyes ismerősük. Hiszen ott élt közöt-
tük, így lett ő a skót falusi élet úgyszólván
minden mozzanatának verses, dalos króni-
kása.

Itthun azt mondják róla, hogy ő „a skó-
tok Petőfije”. Hát ez csak félig-meddig igaz,
mint minden ilyesfajta hasonlítgatás. Any-
nyiban igaz, hogy mindketten a néprül a
népnek verseltek, de nézzük csak a különb-
séget: a mi Sándorunk a közhiedelemmel
ellentétben nem a szegénységbül, a sze-
gény népbül gyütt. Feltörekvő, igyekvő ap-
ja a módosabbak közé tuszkolta föl család-
ját, szorgos munkával szerzett vagyona ré-
vén már azzal a gondolattal kacérkodott,
hogy hát nemességet is szerez magának.

Sándornak soha nem köllött kapát, kaszát
emelinteni, soha nem fogta az eke szarvát.
Amit tudott a néprül (és sokat tudott), azt
a vándorlásai során szerezte.

Nem így Burns. Robbie gazda maga
szántott, maga vetett jó ideig kicsinyke
bérlett földjén. Nem kényszerbül, hanem
szívbül. Ez volt az ő igazi  életformája.
Nyomta az ekét, oszt közben danolászott, a
saját verseit énekelte régi skót dallamokra.
Pedig hát igencsak nehéz a kemény, szikár
skót földet fölszántani, megművelni, ter-
mővé tenni.

Aztán összegyűjtötte és kiadta ezeket a
verseket, s szerzőjük ezzel egy csapásra hí-
ressé vált. Otthagyta a szántóföldet, be-
ment a nagyvárosba, hivatalt is vállalt, de
elszakítva a természetes közegétől nem
érezte jól magát. Merthogy az volt ám az
igazi, amikor még a derekas munka után
meghitt ivócimboráival, a falubeliekkel
összegyűltek valamék háznál vagy kocsmá-
ban, ivóban, és Robbie gazda elszavalhatta
vagy elénekelhette verseit az összegyűltek
igen nagy vigadalmára és gyönyörűségére.
Hej, azok voltak ám a szép idők!

Szimpatikus tulajdonság, ha valaki férfi-
ember szereti a nőket. Márpedig költőnk e
tekintetben is igencsak szimpatikus volt.
Ha fölütjük verseskötetét, csakúgy nyü-
zsögnek benne a női nevek: Anna, Mary,
Nancy, Shela, Polly és még vagy egy tucat –
mindbe szerelmes volt. Aztán persze neki is
bekötötték a fejét, amibül különböző
komplikációi adódtak. 

Még abban is szimpatikus lett volna, ha
módjával teszi, hogy – visszafogottan fo-
galmazva – ugyancsak szerette az italt, pél-
dául a sört. „A jó sör, ó, jön is, megy is. /
Sebaj, ha rongyom rámegy is.” Ráment bi-
zony, de nemcsak a „rongya”, hanem a há-
zassága is, mert valami okbul kifolyólag az
asszonyok egy része nehezen tűri, ha élete
párja rendszeresen részegen tántorog haza.
Valószínűleg ilyen neheztelős természetű
lehetett e havi költőnk felesége is. „Ó, jaj,
az asszony döngöl ...” – sóhajt fel egy vél-
hetően derekas ivászat következménye
után írt versében.

Vessenek meg kendtek, de én megértem
a skótokat. Mert ugyan hogy a csudában
lehetne száraz torokkal, fapofával, karót
nyelve elénekelni vagy elszavalni egy
Burns-verset, akár a fönt említett söröset, a
vidám özvegyemberről szólót, a „Dévaj,
duhaj Willie”-t, vagy azt, hogy „Ugorj fiú,
egy pint borért!”.

Ám még mielőtt beskatulyáznánk őt a
mulatós bohémek közé, idetesszük egyik
versét (Radó Antal fordításában) azok kö-
zül,  amelyek éppenséggel Burns lelkének
másik oldalát mutatják. A mély érzésűt, a

szeretetre vágyakozót és a szeretetet adni
tudót. Azt,  aki a legkomplikáltabb emberi
érzelmet is a legegyszerűbb szavakkal tud-
ta kifejezni. És ebben alig van párja a köl-
tészet világában – mondják a szakértő el-
mék. Nézzük csak, igazuk van-e? Tessenek
megítélni:

Rendre elszomorodom, ha arra gondo-
lok, hogy ez a szeretnivaló ember hogyan
végezte. Tudnillik az történt, hogy egy igen
alapos ivászat után éppen hazafelé tántor-
gott és keresztülfútta a hideg-zord skót fel-
földi szél, megfázott, ágynak dőlt, megholt.

Mindössze 37 évet élt.
Ám Robbie Burns máig együtt él az ő

derék, dolgos és életvidám népével, még-
hozzá úgy, ahogy bevezetőnkben tetszettek
olvasni. 

Költő ennél többet nem is kívánhat ma-
gának.
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

JOHN ANDERSON

John Anderson, óh öregem, John,
Hogy először láttalak,
Még síma volt a homlokod
Hollószinű fürtid alatt.

De mostan a homlokod redős,
S már ott van a dér fejeden –
Az Isten áldja meg ősz hajad,
John Anderson, óh öregem!

John Anderson, óh öregem, John,
Fel a dombra együtt jövénk,
S megértünk rajt’, öregem, John,
Annyi víg napot, annyi fényt.

S hogy ím lefelé tipegünk, John,
Kéz most is kézbe’ legyen:
Együtt aluszunk el a domb tövén,
John Anderson, óh öregem!

Dolgozók esti iskolájában:
– Van házid?
– Van, tölthetek? 

* * *
– Azt mondtad, drágám, hogy

elmész a kocsmába, megiszol
egy sört, és tizenegyre haza-
jössz!

– Rosszul hallottad, drágám!
Én azt mondtam: elmegyek a
kocsmába, megiszom tizenegy
sört, és egyre hazajövök... 

* * *
Aki a kicsit nem becsüli, az

simogassa.



Évekkel ezelőtt néhány alkalommal
szöszszenet volt arról, hogy ki kicso-
da az utcanévtáblákon. Meglepő mó-
don, nagyon jó visszhangja volt ezek-
nek a kis írásoknak. Ezért ezen felbá-
torodva végignézzük az összes buda-
pesti utcanévtáblát, ki is volt a név
viselője? Ráday Mihály úr külön en-
gedélyével ehhez a „Budapest teljes
utcanév - lexikont” hívjuk segítségül.
Természetesen nem soroljuk fel azo-
kat az elnevezéseket, amelyeket „il-
lik” minden magyarnak ismerni,
például az „Aradi vértanúkat”.
Kezdjük tehát az elején, az abc-sor-
rendet tartva:

ABÁDI UTCA
Abádi Benedek (XVI. század) Könyvnyom-
tató, protestáns prédikátor. Az első magyar
nyelvű könyv nyomtatója.
ÁBEL JENŐ UTCA
(1858–1889) Egyetemi tanár, a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelező tagja.
ABONYI UTCA
Abonyi Lajos (1833–1898) író, Pest várme-
gye aljegyzője.
ÁBRAHÁM GÉZA UTCA
Ábrahám Géza (1913–1943) lakatos, az An-
tifasiszta bizottság tagja.
ÁBRÁNYI EMIL UTCA
Az idősebb (1820–1850) író, lapszerkesztő,
politikus. Az ifjabb (1851–1920) költő,
műfordító, újságíró.

ÁCHIM ANDRÁS UTCA
(1871–1911) a parasztság nagybirtok-elle-
nes harcának szervezője.
ACSÁDY IGNÁC UTCA
Acsády Ignác (1845–1906) történész, új-
ságíró, irodalmár.
AJTÓSI DÜRER SOR
Ajtósi Dürer Albrecht festőművész. Édes-
apja a Békés vármegyei Ajtós községből
származott.
ALBERT UTCA
Albert szász-tescheni herceg (1738–1822),
Magyarország helytartója, a mai Albertfal-
va birtokosa.
ALKÉR UTCA
Alkér Gusztáv (1836–1894) Buda város
jegyzője, majd főjegyzője. Az egyesített fő-
város alpolgármestere.
ALLENDE PARK
Salvador Allende Gossens (1908-1973), a
Chilei Köztársaság elnöke, a Szocialista
Párt főtitkára. 

ALPÁR UTCA 
Alpár Ignác (1855–1928), műépítész, a
Tőzsdepalota (ma a Magyar Televízió épü-
lete) és a Vajdahunyad-vár tervezője. 
ANONYMUS UTCA
Anonymus (magyarul névtelen, J.P.) XIII.
század eleji gestaíró, ő írta a „Magyarok
cselekedetei” című krónikát. 
APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA
Apáczai Csere János (1625–1659) erdélyi
tudós és pedagógus. A tudományok első
magyar nyelvű összefoglalója.

APÁTHY ISTVÁN UTCA
Apáthy István (1863–1922) zoológus, egye-
temi tanár, az MTA levelező tagja.
APOR PÉTER UTCA
Apor Péter báró (1676–1752) erdélyi törté-
nelemíró.
APOR VILMOS UTCA
Apor Vilmos báró (1892–1945) római ka-
tolikus pap, győri püspök. 1997-ben bol-
doggá avatták.

ARANKA UTCA
Aranka György (1737–1817) író, tudo-
mányszervező, az első magyar tudós társa-
ság megalapítója.
ARANY DÁNIEL TÉR
Arany Dániel (1863–1945) matematikata-
nár, a Középiskolai Matematikai Lapok ala-
pítója.
ARATÓ EMIL TÉR
Arató Emil (1885-1978) orvos, a Magyar-
országi Szociáldemokrata Párt tagja.
ASBÓTH UTCA
Asbóth Oszkár (1891–1960) mérnők, a he-
likopter magyar fejlesztője. 
ASCHNER LIPÓT TÉR
Aschner Lipót (1872-1952) az Egyesült Iz-
zólámpa és Villamossági Részvénytársaság
vezérigazgatója.
ASZTALOS SÁNDOR ÚT
Asztalos Sándor (1821–1857) honvéd alez-
redes, az ő vezetésével verték ki Újarad vá-
rából az ellenséget. 

Legközelebb a „B” betűtől folytatjuk...
Juhász Péter
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Ki kicsoda az utcanévtáblákon?



Karácsonyfa alá már nem kerülhet, de a nyuszi még meghoz-
hatja a hasznos kis kiegészítõt minden DIGI-taxisnak.

Sok új, formatervezett autóban nehéz úgy elhelyezni a ta-
xiórát, hogy az jól látható legyen a taxis és az utas szemszö-
gébõl is. Pedig ez elõírás. Ennek szellemében fejlesztettünk ki
egy PÓTKIJELZÕ-t a DIGITAXI taxiórákhoz. A méretei megen-
gedik, hogy akár a visszapillantó tükörre is fel lehessen helyez-
ni. A grafikus-kijelzõ a legújabb OLED technológia: látószöge
minden irányban 180fok. Súlya 5 dkg. Fényereje és kontraszt-
ja tökéletesen megfelel a gépkocsiban való használathoz. A
megjelenített információ részletesebb, mint a taxióra kijelzõ-
jén, így nem kell mindig a leírást keresni, ha a menüben aka-
runk valamit kinyomtatni. Az APEH és MÉRÉSÜGYI engedé-
lyek folyamatban vannak, így rövidesen kapható lesz a buda-
pesti és a vidéki szervizekben.

EÖRDÖGH TRADE KFT.
DIGITAXI SZERVIZ
1196 Budapest, Vas Gereben u. 113.
Telefon: (1)282-4280/101mellék,
(20)959-0098

Gulyás István
7632 Pécs, Nagy Imre u. 146.
Telefon: (72)447-815, (30)936-7815

Péterfi és Társa Bt.
8111 Seregélyes, Ady Endre u.92.
Telefon: (22)447-900, (30)237-3327

Taxa-Meter Bt.
3528 Miskolc, Radnóti u. 11. 
Telefon: (46)380-303, (20)921-2173

Tachotax Kft.
6753 Szeged, Dorogi u. 9.
Telefon: (62)495-607, (30)925-0701

Kepe Károly
8800 Nagykanizsa, Március 15. tér 36. 
Telefon: (93)319-443, (20)4827-283

Tûri István
5000 Szolnok, Kert u. 27.
Telefon: (56)424-580, (70)2582-744

Herner Gábor
7400 Kaposvár, Buzsáki u. 58.
Telefon: (82)411-458, (70)3815-566

Kiss Gábor
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 32/B.
Telefon: (42)445-579, (30)9087-277

Az EÖRDÖGH sosem alszik!

A férj egypár órai horgászat után úgy dönt, hogy kiköt a csó-
nakjával, és pihen egy kicsit. A feleség ekkor úgy dönt, hogy el-
viszi a csónakot egy kicsit, és majd olvasgat a tó közepén. Be is
indítja a motort, behajózik, és lehorgonyoz. Nem sokkal kesõbb
megjelenik a horgászellenõr.

– Hölgyem! A tónak ezen a részén tilos a horgászat!
– De kérem, én nem horgászok, hanem olvasok!
– Igen, de minden eszköze megvan a horgászathoz, és barmi-

kor elkezdheti!
– De mondom, hogy olvasok! 
– Ha nem megy máshova, föl kell hogy írjam!

– Olvasásért?
– Nem, hanem mert tiltott területen horgászik! Most lehet,

hogy olvas, de minden eszköze megvan a horgászathoz, és bar-
mikor elkezdheti! 

– Jó, de én meg akkor följelentem szexuális zaklatásért!
– De hisz magához sem értem! Nem is csináltam semmit!
– De minden eszköze megvan, és bármikor elkezdheti!
– További szép napot, hölgyem! – és ezzel továbbállt.
Tanulság: soha ne vitatkozz olyan nõvel, aki olvas, mert az

valószínû gondolkodni is tud! 

Méretarány 1:1, vagyis ekkora a tükrön elhe-
lyezett kijelző

FONTOS! 
Mivel az APEH

honlapját nagy késés-sel frissítik, ezért közöl-jük, hogy a DIGITAXI-PRINT és a DIGITAXI-2001 taxióráink adó-memória-cserére to-vábbi engedélyt
kaptak.



XVIII. Határ út 51.

!Az autók volánja mellől nem látni, mit
tilt a tilalmi jelzőtábla. Kérjük a növény-

zet eltávolítását.

• A XVIII. kerületi Városüzemeltetési
Kht.-nak jeleztük, ígéretet tettek a galy-
lyazásra.
VIII. Röck Szilárd utca 13.

!Egy éve jeleztük, hogy nincs kiegészítő
tábla a „Várakozni tilos” jelzőtábla alatt,

így most a következő kereszteződésig (!) ti-
los lenne a várakozás. Ez komolytalan, kér-
jük a hiányzó tábla pótlását.

• A kiegészítő jelzőtábla pótlása meg-
történt.
XIII. Váci út 8.

!A közlekedési szakemberek tudják, hogy
egy jelzőtáblaoszlopra csak három táb-

lát szabad szerelni, ennyit tud egy átlag au-
tós egy időben értelmezni. Ezzel szemben
a jelzett oszlopon öt (!) darab tábla talál-
ható. Több nem fért fel… Kérjük a felesle-
geseket leszerelni.
• Intézkedünk a táblák számának
csökkentéséről.
XIII. Hegedűs Gyula utca 44.

!Szabályszerűen felfestették a parkolóhe-
lyet a jelzett helyszínen. Ugyanakkor

rögtön kihelyeztek egy „Megállni tilos” jel-
zőtáblát. Tisztázni kellene: vagy parkoló-
hely, vagy „megállási tilalom”.

• Megállási tilalom az érvényes forgal-
mi rend, a burkolati jel megszüntetése
a Hegedűs Gyula utca burkolatfelújítá-
sa során megtörtént.
XI. Dió utca 1.

!Árválkodik egy „Megállni tilos” jelző-
tábla, senki sem veszi komolyan. Jó len-

ne leszerelni, teljesen felesleges.

• A jelzőtábla lakossági kérésre léte-
sült. A cél a garázsokba való ki- és beál-
lás biztosítása volt. A zsákutcában a
megfordulási lehetőséget is biztosítja a
megállási tilalom. Megjegyezzük, hogy
a képen látható autó szabálytalanul
parkol.

VI. Szondi utca
49.

!Itt is mintaszerű-
en felfestették a

parkolást segítő út-
burkolati jeleket.
Ugyanakkor itt is ki-
helyeztek egy „Megállni tilos” jelzőtáblát.
Jó lenne az útburkolati jeleket eltávolítani.

• A „Megállni tilos” jelzőtáblát a tűz-
oltóság előírása miatt kellett kihelyez-
ni. Ennek kivitelezését, többek között a
parkolásra utaló burkolati jel meg-
szüntetését az épület üzemeltetője vál-
lalta. A kivitelezés megvalósítására fel-
hívtuk az üzemeltető figyelmét.
I. Széna tér 1.

!Hiányzik egy „Kötelező haladási irány
jobbra” jelzőtábla a jelzett helyszínen.

Itt nyilvánvalóan nem lehet balra fordulni
a Moszkva tér felé.

• A jelzőtábla pótlására intézkedtünk.
V. Petőfi Sándor utca

!Gyakorlatilag semmi sem látszik a
„BUSZ-sáv” útburkolati jelekből. Kérjük

pótolni a felfestést.
• A Petőfi Sándor utca várhatóan át-
épül, megszűnik a buszsáv. Emiatt nem
újítjuk fel a burkolati jeleket.
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XVIII. Határ út 51. Lehet látni a táb-
lát, csak nem a kocsiból

Röck Szilárd utca 13. Hiányzik egy
kiegészítő tábla. Évek óta

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

XIII. Hegedűs Gyula utca 44. Parko-
lóhely és megállási tilalom együtt.
Budapest, 2008

XIII. Váci út 8. Mint egy élő tilalom-
fa. Nem fért rá több tábla

VI. Szondi utca 49. Ellentmondás
az útburkolati jel és a jelzőtábla kö-
zött

I. Széna tér 1. Hiányzik egy jelző-
tábla

XI. Dió utca 1. Egy feleslegesnek
tűnő tilalom a város szélén



VI. Lehel út 1.

!Minden parkolóhelyre szükség van a Le-
hel tér környékén is. Jó lenne a járdán

való parkolást engedélyező jelzőtáblát az
50 méterre előrébb lévő oszlopra átszerel-
ni, így több autó várakozhatna. A jelenleg
ott parkoló autók kerekeit rendszeresen le-
bilincselik.

• A „Várakozóhely” jelzőtábla áthelye-
zéséhez a szükséges intézkedést megtet-
tük. A megvalósulásig szíves türelmét
kérjük.
X. Fertő utca

!Nyomógombos jelzőlámpa van a Ceglé-
di úthoz közel a Fertő utcában egy gya-

logátkelőhelynél. Elméletileg csak akkor ti-
los a lámpa az autósoknak, ha jön gyalo-
gos. Gyakorlatban azonban éjjel-nappal
periodikusan tilosra vált a lámpa. Kérjük a
jelzőlámpát beállítani.
• A hiba elhárítására a Vilati SBH Kft.,
mint szervizcégünk felé intézkedtünk.
XVI. Szentmihályi út

!Forgalmirend-módosítás történt a
Nyírpalota úttal szemben a Szentmihá-

lyi úton. A Rákospalota felé haladó forgal-
mat egy sávval „eltolták” jobbra. Azonban
a felfestett „Forgalom elől elzárt terület”
balesetveszélyt okoz, kérünk „záróvonalat”
helyette.

• Intézkedünk a burkolati jelek módo-
sítására.  
6-os út a Campona magasságában

!Felüljáró vezet a 6-os útról a Campona
bevásárlóközpont felé. Azonban „Behaj-

tani tilos” jelzőtábla hiányában sokan ott
mennek a felüljáróra, ahol a lefelé jövő for-

galom van. Kérjük a hiányzó jelzőtábla ki-
helyezését.

• A balra kanyarodást egyértelműen
jelzi a jelzőlámpás csomópont geomet-
riai kialakítása, a burkolati jelek, a jel-
zőtáblák. A kérdéses helyen dupla záró-
vonal van, prizmákkal. Az előbbiek mi-
att forgalmirend-módosítást nem tar-
tunk szükségesnek. 
VIII. Fiumei út 11.

!Minden parkolóhelyre szükség van a fő-
városban, főleg a közintézmények kör-

nyékén. Sokan megállnak a jelzett helyszí-
nen is a járdán a Gázművek előtt. Gyakran
lebilincselik az autókat, pedig a járdán
még legalább 5 méter széles szabad hely
marad. Kérjük a „parkolóhely” útburkolati
jelek felfestését.

• A jelzett helyen a járdán való parkolás
legalizálására helyszíni bejárást hívott
össze a BFFH Közlekedési Ügyosztálya.
Jelenleg a BFFH levelére várunk, mely
alapján elkészíthetjük a diszpozíciót. 
V. Deák tér

!A helyismerettel nem rendelkezők közül
sokan az Erzsébet tér felől jövet egyene-

sen mennek a Károly körút irányába, pedig
itt csak jobbra szabad fordulni. Kérünk egy
„Behajtani tilos” jelzőtáblát a jelzett hely-
színre.
• Véleményünk szerint a forgalmi rend
egyértelmű (burkolati jelek, kötelező
haladási irány jelzőtábla, szegélyek),
így nem tartjuk indokoltnak újabb táb-
lák kihelyezését. 
XIII. Reitter F. út – Kisgömb sarok

!Teljesen eltakarja a növényzet a forga-
lomirányító jelzőlámpát. Kérjük a nö-

vényzet eltávolítását. 

XIII. Reitter F. út–Mór utca sarok

!Egyelőre „csak” a zöld jelzést takarja nö-
vényzet, de valószínűleg nemsokára a

teljes jelzőlámpát is takarni fogja. Kérjük
az eltávolítását a növényzetnek.

XIII. Tüzér utca 26.

!Gyakorlatilag semmi sem látszik az „El-
sőbbségadás kötelező” jelzőtáblából a

növényzet miatt. Kérjük a növényzet eltá-
volítását. 
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VI. Lehel út 1. A jelzőtábla áthelye-
zésével több autó parkolhatna

XIII. Reitter Ferenc út–Mór utca.
Itt is zavaró a nővényzet

XIII. Reitter Ferenc út–Kisgömb sa-
rok. Nem lehet látni a jelzőlámpát

XVI. Szentmihályi út. Nem egyér-
telmű az új forgalmi rend

XXII. 6-os út. Hiányzik egy „Behaj-
tani tilos” jelzőtábla

VIII. Fiumei út. Jó lenne parkolókat
kialakítani a járdán

V. Deák tér. A helyismerettel nem
rendelkezők bemehetnek a Károly
körútra, a tiltott irányból

XIII. Tüzér utca–Dózsa György út.
Már jeleztük a gondot, sajnos to-
vábbra sem látható a tábla



• XIII. Tüzér u. 26., XIII., Reitter Ferenc
utca – Kisgömb utca, XIII., Reitter Fe-
renc utca – Mór utca: A növényzet eltá-
volításának szükségességét mindhárom
helyszínen az illetékes Környezetgazdál-
kodási Kht. felé jeleztük.
IX. Vendel utca 13.

!Játékos kezek kicserélték a „Kötelező ha-
ladási irány előre és balra” jelzőtáblát

„Kötelező haladási irány balra!” táblára.
Kérjük a tábla visszacserélését, semmi aka-
dálya nincs az egyenesen haladásnak.

• A kötelező haladási irányt jelző tábla
egy építkezés közterület-foglalásán be-
lül, mint ideiglenes tábla van kihelyez-
ve. Felkértük a kivitelezést végző céget,
hogy a táblákat szüntessék meg. 
VI. Lehel tér

!Kétfelé válik a Váci út kifelé a Lehel tér-
nél. Sajnos az útburkolati jelek, a terelő-

vonalak teljesen eltűntek, így sokan nem
tudják, merre kell menni. Kérjük az útbur-
kolati jelek újrafestését.
• A burkolati jelek felújítása megtör-
tént. 
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VI. Lehel tér. Hiányoznak az útbur-
kolati jelek

IX. Vendel utca 13. Ottfelejtettek
egy felesleges tilalmi jelzőtáblát...

Folyamatosan érkeznek a taxis kollégáktól
a kérdések szerkesztőségünkhöz, milyen
lehetőségük van egy adott közlekedési
szabálysértés után? A lényeg, hogy ne
adjuk fel! Fellebbezzünk! Az első pont:
minden levelünk a dosszié aljára kerül.
Tehát ha egy ügyintéző vizsgálja az ügyün-
ket, a fellebbezésnél a mi ügyünk a dosszié
aljára kerül.

Közben az előadónak intézni kell a
többi, rászignózott ügyet is. Volt az Örs
vezér terénél egy tilos helyen való parkolá-
som, amit öt év után megszüntettek. Mert
meg kellett szüntetni elévülés miatt. Lehet,
hogy ez a törvény még mindig életben
van? Ebben nem vagyok biztos, ám a
lényeg: fellebbezzünk és fellebbezzünk!

Sokszor megértők a hatóságok és
elengedik a büntetéseket, ugyanis mi nem
bűnözők vagyunk, hanem szolgáltatók.
Nem azért állunk a Petőfi Sándor utcában
másodikként, mert bosszantani akarjuk a
közlekedési rendőröket, hanem mert vár-
juk az utasunkat…

T. Á.

„Határozatommal a közúti közlekedési
szabályok kisebb fokú megsértése sza-
bálysértés elkövetése miatt 2 nap köz-
munkára, illetve 10 nap elzárásra  átváltoz-
tatható 10.000,- (tízezer) forint pénzbírság-
gal sújtottam.

E határozat ellen a taxis törvényes
határidőn belül kifogást nyújtott be,
melynek alapján meghoztam az alábbi 

HATÁROZATOT:
Határozatomat módosítom és 

FIGYELMEZTETÉSBEN részesítem.
E határozatom ellen a közléstől számított 8
napon belül hozzám benyújtott, a Pesti
Központi Kerületi Bírósághoz címzett,
halasztó hatályú kifogással élhet.

A kifogás visszavonható a bírói határozat
meghozataléig.

A visszavonás szabálysértési hatósághoz
érkezésekor az eredeti határozat jogerőre
emelkedik.

INDOKOLÁS
Rendőri feljelentés alapján szabálysértési
eljárás indult a taxissal szemben a közúti
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése
szabálysértés elkövetése miatt. 2008. 05.16-án
kelt határozatomban 2 nap közmunkára,
illetve 10 nap elzárásra átváltoztatható
10.000,- Ft. pénzbírsággal sújtottam.
Nevezett személy a határozat ellen a
törvényes határidőn belül kifogást terjesztett
elő. Az abban foglaltakat felülvizsgáltam,
figyelembe vettem az abban foglalt összes
körülményt, ezért figyelmeztetésben részesí-
tem.

Az alaphatározat egyéb rendelkezéseit vál-
tozatlanul hagyom.

Felhívom figyelmét a jogszabályi előírások
maradéktalan betartására és arra, hogy a
jövőben tartózkodjanak szabálysértő maga-
tartás tanúsításától!

Budapesti Rendőr-Főkapitányság
Kerületi Rendőrkapitányság

mint Szabálysértési Hatóság”

A magyar közbeszerzés
Három ügynök egyszerre látogat meg
egy múzeumot. Közben észreveszik,
hogy a hátsó kerítés javításra szorul,
hát mind a hárman felajánlják, hogy
megszervezik a munkálatokat a múze-
umnak.

Az elsõ (Béla)megméri centivel a ke-
rítést, felír néhány számot, majd kibö-
ki: – Azt hiszem, 90 000 forintért meg
tudnám csinálni. 40 000 az anyagkölt-
ség, 40 000 a munkások bére, és 10
000 lesz az én hasznom. 

A következõ (Zoltán), szintén mé-
ricskél, számolgat, aztán: – Szerintem
ki lehet hozni 70 000-bõl is. 30 000 az
anyag, 30 000 a melósok, és 10 000 ne-
kem.

A harmadik (Dávid) odanéz zseb-
retett kézzel, és foghegyrõl odaveti:

– Ez 270 000 forint.
A múzeum munkatársa teljesen el-

hûlve:
– Hogy jön elõ ekkora összeggel,

amikor meg se nézte rendesen, hogy
mit kell csinálni, mint a többiek!!!

– Roppant egyszerû. 100 000 magá-
nak, 100 000 nekem, és a munkával
megbízzuk Zoltánt.

A munka élteti az embert, de
a pihenés sem ölt még meg sen-
kit!

* * *
Jobb ma egy alkoholmérge-

zés, mint holnap egy szívro-
ham.

* * *
Az élet nem mindig kellemes,

de lidércnyomásnak megjárja.

NE ADJUK FEL!NE ADJUK FEL!



Sokadika, nagyon sokadika, napok óta alig
van fuvar. Órákig lehet ücsörögni, a drosz-
tokon, sarkokon, szórakozóhelyek előtt.
Még a lé-parton álló dzsanistáknak is zsib-
bad az ujjuk, olyan erővel szorítják a mik-
rofont. Igen egymásba ér az antennájuk,
várják a csodát.

Beszélgetni sincs kedvük, gondolataik a
kifizetendő számlákon, kocsijavításon és a
keserű kenyér körül jár. Éjjel két óra, alszik
a város, bóbiskolnak a taxisok is, inkább
állni, mint gurulni mottóval, drága a ben-
zin. A Nagykörút is kihalt, egy-két ember
esik le az éjszakai buszokról, nyár van, jó
idő, aki nem buszozik, gyalogol, sétál.

A kolléga, a Nagykörúton, egy igen frek-
ventált „tuti“ helyen drosztolt, szabály
nem tiltotta, forgalmat nem zavart. A kör-
nyéken volt minden: hotel, non-stop bolt,
vendéglő, és nagy átmenő forgalom. Bees-
hetett onnan beülő, felvezetés, night club,
szóval amit el lehet képzelni. Sőt, még
olyan is, amit nem lehet elképzelni, csak
átélni, de az egy külön történet.

Szorgalmasan, már vagy három órája ott
„puposkodott“. A rádión csönd, az utcán
csönd, és a fejében is lassan elcsöndesedett
minden...

Elszunyókált, azt álmodta, új Audi 6-tal
taxizik. Fulltechnikás a kocsi, zsír új, érzi a
kárpit illatát. Érzi a büszkeségét, a közelgő
egy hónapos nyaralást a spanyol tenger-
parton, amiért megdolgozott. Olyan jól
megy a taxi, és olyan jó taxisnak lenni.
Szép ez a szakma...

Valaki megnyitotta a jobb első ajtót,
ösztönösen odakapta a fejét, az álom utol-
só foszlányaiból felriadt, fél pillanatra rá-
nézett a kezére (belelógott a bilibe). Elkese-
redett a valóságtól. Húsz év körüli csinos,
jól öltözött, ízlésesen sminkelt, udvarias le-
ányzó hajolt be a kocsiba.

– Szabad a taxi? – kérdezte, de nem ül be.

Mit lehet erre mondani többórás dekko-
lás után? Mogorva mosoly, mert egy kicsit
„szakmabeli“ ő is – másokból él – neki is fi-
zetnek. Kurva, egy szakma mindkettő, az
már biztos.

– Üljön be! – és ha már benn ül, az
konkrét fuvar.

– Messzire utaznék! – felelte a lány. Mo-
solya komoly, nem egy könnyű préda a faj-
tából.

A „messzire utaznék“ általában, két-há-
rom sarok, amitől a legtöbb taxis sírógör-
csöt kap, visszerei kiújulnak, őszülni kezd
hirtelen, s nyeli a gombócot. 

Mit tud csinálni? – visszakérdez:
– Milyen messzire, három sarokra, mert

nincs közvilágítás?
– Nem! – felelt a lány, de néhány pilla-

natig úgy tűnt, rácsapja a kocsiajtót.
– Graz!
– Graz…? – gondolta, valami új lakópark

friss utcácskája, vagy a soroksári Grassalko-
vich utca, amit nem lát kimondani, talán a
csajszi.

– Ausztria. – segít a lány, mert látja, hogy
a taxis egyre bénábban néz ki a fejéből.

Pedig úgy igazából nem hülye, csak hi-
tetlen – a több órás dekkolás után –, a
semmittevés kínjaitól. Most meg ilyennel
ijesztgetik?

– Oké, üljön be!
– Nem most utazok.
Na, tessék… A felemelkedés és a mélybe

zuhanás, még a végén megkérdezi: melyik
pályaudvarról indul vonat Grazba? Az
ilyentől lesz az embernek szívritmuszavara,
nem a zárlatos rezsótól.

A tünemény belenyúl a táskájába, kivesz
tízezer forintot, és a jobb első ülésre dobja.

– Délelőtt tízkor a Mameluk utca 26.
alatt várom! – csapja be az ajtót diszkré-
ten, és csinos feneke elringatózik az éjsza-
kai félhomályban.

Percekig agyhalál – a tízezres ott virít az
ülésen, nem nyúl hozzá, nem érti. Tizenöt
éve taxizik, sok mindent látott, sok min-
dent átélt, az éjszakai taxizás megedzette.
Már szemrebbenés nélkül tudomásul ve-
szi, amikor valakit néhány forintért leszúr-
nak. Nem a sötét sikátorban, nem-nem…
Neonlámpák fényében a buszmegállóban.
Az éjszaka más, kőkemény alvilág, ahol
könnyen másvilágra kerülhet a gyanútlan.
Az éjszakai emberek eldurvulnak, elkurvul-
nak. Nehéz kenyér az éjszakás taxis élet. A
pénzt a belső világításnál megnézte: erede-
ti, tízezer froncsi, és nem tett érte semmit.
Ránéz az órájára, mennyi idő is van dél-
előtt tízig? Hazamenni nem is érdemes. A
kocsiban alvás a szakma egyik gyönyöre. Az
meg sem fordult a fejében, hogy lelépjen a
pénzzel, ahhoz túl becsületes. Régen kez-
dett ő már taxizni.

Ezt az apró közjátékot leszámítva, az üz-
let monotonsága semmit sem változott,
néha megreccsent a rádió néhány liftfuvar
kiadásakor. A kellemesen csicsergő diszpé-
cserlány hangjából is kiérződött a fáradt-
ság. Holtponton van mindenki. Az ügyele-
tes jópofák kávéznak, csajoznak, vagy vala-
melyik játékteremben szidják a rendszert,
a taxiséletet. Sírnak, zokognak, panaszkod-
nak, de mindig vannak köztük, akik agyon-
futtatják magukat sikereikkel.

Különleges állat a taxis, néha előfordul,
hogy a törvény szélén táncol, ezért a társa-
dalmi megítélésben sincs már meg a régi
becsülete. A csövesek irigylik, ettől följebb
pedig lenézik – ilyen egyszerű!

Ám a taxizás igazi rákfenéje – amit csak
az ismer, aki benne van – az a hiénáskodás,
a hiénacsapatok áldatlan tevékenysége.
Ezek a szerveződések többet rontanak a ta-
xis nimbuszon, mint egy cunami.

– Félre a moralizálással! – sóhajt egyet
taxisunk, és kezd megágyazni a kocsijában.

Ha tud aludni hajnalig, kibírja az utat
Grazig, már ha lesz belőle valami. Mindegy
no, majd meglátja...

Hátrahajtotta az üléstámláját, kezeit az
ölébe rakta (nehogy belelógjon a bilibe).
Álmában most nem taxizott, sokkal kelle-
mesebb dolgot művelt: taxicég-tulajdo-
nosként, élet-halál uraként egész nap ült az
irodájában, mint egy földesúr az apja bir-
tokán. Az emberek pedig – mint a pápánál
– homlokukkal érintették a cipője orrát.
Tiszta orgazmus. Villamos csörömpölésére,
a sínek visszhangjára és a kukásautó össze-
téveszthetetlen dübörgésére ébredt. A való-
ság visszatért, elgémberedett tagjait pró-
bálta összerakni, kiszállt a kocsiból. Mély
levegőt szívott – a még szmogmentes haj-
nalból –, és körbejárta a kocsit. A jobb hát-
só keréken kiadós kutyavizelet – nem öleb
volt, az biztos…

Lassan múlik az idő; reggeli kávé, újság-
olvasás, egy-egy utcai beülős: 

– Jaj, érjük utol a villamost! - című öt-
száz méteres vágta. Piros lámpánál beugró
kótyagos Amorózó, aki nem tudja, hol van,
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Pontosvesszők 
Buki (B. Miklós) 1956-ban született, amikor éppen „klímaváltozás“ volt Budapesten. A kő-
bányai Pongrácz telepen kezdődött harcos gyermekkora, ifjúsága. Tudását az életből merítet-
te. 1980-ban megnősült.

Az 1981-ben és 1982-ben született két fiú, illetve az 1985-ben világra jött lánygyermek neve-
lése (Makarenko nélkül) kicsit megviselte.

1997-ben elvált (ő volt a megfáradt-megöregedett, és kiállhatatlan – sajnos).
Szakmai önéletrajza: 1977–1989 Főtaxi. 1989–1991 magántaxi. 1991–1994 kereskedelem,

másodban magántaxi. 1994–2004 Rádió, Tele5, Buda, Taxi 2000. 2004–2006 biztonsági őr.
2006-tól Mini, Budapest. Jelenleg a Taxi 4-nél dolgozik. 

A taxizás, az írás, a humor, a rajzolás (karikatúra), és az újra húszévesnek lenni akarás (!)
tölti ki nagyrészt az idejét.

Szenvedélyes hobbija még a speciális kutyaképzés is (húsz éve a dobi-stafli fajta a kedven-
ce).

Érdekli a számmisztika, az eredeti, a parapszichológia és az elvonatkoztatott tudományok
széles skálája. Célja: Embernek maradni. Szepes Mária írásai meghatározóak számára, ezeket
ajánlja kollégáinak, barátainak és ellenségeinek egyaránt. Ezzel az alábbi írással mutatjuk be
őt az olvasóknak CZILA01

Buki: A grazi kanyarBuki: A grazi kanyar



és azt is csak saccolja, hogy hol lakik. Ideje
készülődni a nagy útra! Kocsimosás – kül-
ső, belső. Ráfér, a múltkor valaki elhagyott
egy telefont – rádiós cím volt – s a fuvar-
nyilvántartás alapján gyöngyhangú diszpé-
cserlányka, megkérte, kutassa már át az
autót, hátha lecsúszva, becsúszva stb. Tele-
font nem, de talált három ürgelyukat, két
bagolyfészket. Úgy látszik, ez a nagyautó
átka, vagy az ő becsületsértő trehánysága.
No, mindegy, az autó most teljesen csili-
vili. Hoppá, benzinkút!

- Tele legyen! A kutas fiú „beájult“: Egy
taxis, aki teletankolja a taxiját? Az elmúlt
két évben ilyet nem látott, ennyire megsza-
ladt nekik? Gyors rábeszélés:

– Nézze már meg a gumikat, az olajat is!
– addig körbeujjongom az egész shopot.

A tízezresből futotta benzinre, de a
szendvicsre, kávéra, cigire már fel kellett
törni a malacperselyt. A srác kapott kétszá-
zat, de megbánta, mert mindenáron autó-
gramot is akart, megígérte neki, legköze-
lebb írni fog az emlékkönyvébe.

Fél tíz, Mameluk utca 26. Inkább előbb
ott lenni a címen, nehogy szó érjen...

Ragyogóan süt a nap, könnyű, nyári
szellő borzolja a fákat, a játszótéren csipo-
gó csitrikkel ráérős kismamák. Egyszerűen
mesebeli, de nem egy éjszakai taxisnak. Tíz
óra előtt megjelenik a kedves éjszakai
hölgy, ám nem egyedül, hanem a húgával.
Nagy a hasonlóság.

Három nőies bőrönd, két hátizsák, ebből
kérdezés nélkül tudható: a hugi is utazik.

A smink visszafogott, elegáns, laza spor-
tos öltözet, a nővérke szemei kissé kariká-
sak beesettek, le sem tudná tagadni az éj-
szakai életet. Bepakol. Az egyik bőrönd
mintha téglával lenne kitömve, a csöröm-
pölésből ítélve – konzervhegyek. A hátsó
ülésen elfér az elemózsiás kosár, üdítős
szatyor. Befészkelődés. Nem indul, vár.
Most kezdődik a csata a viteldíjról.

Taxisunk közli a tényeket: 100 Ft/km
oda-vissza. A karikás szemű, fekete hajú
szépség komoly ellenfél, ötven ruppóról
indít. Köztudott, egy éjszakai taxis kontra
éjszakai pillangó vitája minden, csak nem
egy délutáni babazsúr. Inkább évődve,
mint vulgárisan győzködik egymást. A hu-
gica szemei kerekednek, ritkán hall ilyen
pazar szlenget. Mindkettőjükben benne
volt a zabszem, ő betankolta a tízest – ami-
ről a csajszi nem tudott – a lányoknak vi-
szont időben ki kellett érni. Végül 85 Ft/ki-
lométerben megalkudtak. Hajrá, indulhat
a mandula! A határig eltelt néhány óra
alatt kellőképpen felvilágosult a prostitú-
ció rejtelmeiről – végighallgatta az okta-
tást, amit hugica kapott, aki még hamvas-
nak tűnt. A határőr benézett a kocsiba, az
elhúzott szájszélében benne volt minden.
Legyintés, intés, haladjunk…

Az igazi kemény dió az osztrák oldal, lát-
szott a finánc megvillanó szemén, sok jót
nem ígér.

– Kiszállás! – mondta, tökéletesen be-
szélve a magyart.

– Mindent kipakolni!
– Miért? – kérdezi a nővér, aki viszont a

németet bírta.
– Nem beszél vissza! – pattogott az oszt-

rák.
Taxisunk megadóan szedegette elő a pa-

pírjait, nyitotta a csomagtartót, készülő-
dött a tortúrára.

Percek múlva eszmélt rá, az osztrák és a
pillangó németül vitatkoznak, pattogva,
pörögve csattannak a szavak. Hugi és a ta-
xis – mint elefánt a cseresznyefán – értel-
mesen bámultak. Nem értették a nyelvet,
de a mutter szó eléggé nemzetközi. Né-
hány percnyi hangzavar után...

– Takarodjanak! – üvölti az osztrák.
– Szép vagy! – mosolyog rá a pillangó.
– Most mi legyen? – kérdi a taxis.
– Megyünk.
A Grazig hátralévő háromórás út alatt,

megismerte az osztrák szexuális szokásait,
aki törzsvendég abban az éjszakai bárban,
ahol ő „táncolt“. Az autópálya szinte má-
mor a pesti utakhoz képest. A város is ki-
csi. Pár perc telik el a táblától, és már ott
parkol a klub előtt. Mindenki megköny-
nyebbül, a búcsúzkodás, ha nem is ölelke-
zős, de baráti. Telefonszámot cserélnek.

– Majd hívom!
– Ja… ja...– gondolja a taxis.
A visszaút gyorsabb, memóriából vezet.

Kívánja a hazai levegőt. Ilyen messzi fuvar-
ja még álmában sem volt soha, pedig tu-
dott nagyokat álmodni. Az osztrák határőr
a taxi közeledtével köpött egyet és bevo-
nult a bódéjába. A magyar ki sem jött. Ál-
mosító az út. Esteledik, szól a zene, lete-
kert ablakok. Még ha akarna, sem tudna
gyorsabban menni a sűrűsödő forgalom-
ban. Fejben kényelmesen oszt-szoroz – öt-
hat napi tiszta bevétel. Hát, rosszabb sose
legyen!

Budapest fényei messziről látszanak.
Ahogy beér a városba a szmog is rögtön ér-
ződik, igazi világváros. Elfáradt, megáll
kedvenc drosztján a sarkon, ahol majd hu-
szonnégy órával azelőtt rányitotta a lány az
ajtót és az ülésre dobta a tízezer forintot. 

Elbóbiskol. Persze egyáltalán nem álmo-
dik semmit, csak pihenteti a szemét. Ami-
kor felébred, már jócskán világos van. Hir-
telen nem érti, hol van, és hogy mi is tör-
tént. Reggel öt óra, az biztos. Haza kéne
menni.

Zsibbadt tagjait mozgatva körbejárja a
kocsit. A jobb első keréken nagy adag ku-
tyavizelet. 

– Na, ez sem egy öleb lehetett…
* * *

Várom – továbbra is – az irodalmi színvona-
lú, vagy afelé tendáló írásokat: verset, rövi-
debb novellát, esetleírást, groteszket, abszur-
dot, humort stb..

A célzottan taxis témájú műveket e-mail
címemre küldjétek: czila01@gmail.com 

A szerzőknek tartalmas írásokat, kedves
múzsát, az olvasóknak pedig kellemes perceet
kívánok! tokio170
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Taxisok kérdezik 
– a szerkesztőség 
válaszol
Ezúttal nyugdíjjal kapcsolatos kérdé-
sek érkeztek szerkesztőségünkbe. (A
cégautóadóval kapcsolatban lásd kü-
lön cikkünket.)

• Megmarad-e 2009-ben a 13. havi
nyugdíj?
• 2009. évtől  megváltozik a 13. havi nyug-
díj kifizetésének feltételrendszere. Az új
szabályok értelmében a 62. életévüket be
nem töltött öregségi jellegű ellátásban ré-
szesülők nem  jogosultak az ellátásra. To-
vábbra is fennmarad a 13. havi ellátásra jo-
gosultsága a 62 év alatti rokkantsági nyug-
díjban részesülő személyeknek. Az ellátásra
jogosultak esetében bevezetésre került egy
felső összeghatár, amelynek 2009. évi ösz-
szege 80 000 forint, akinek havi nyugdíja
tehát e felett van, az 13. havi nyugdíjként
csak 80 000 Ft-ot kaphat.

• Egyetemen eltöltött évek beszámíta-
nak a szolgálati időbe?
• Szolgálati időként kell figyelembe venni
az öregségi nyugdíjra jogosultság szem-
pontjából a magyarországi felsőfokú okta-
tási intézmény nappali tagozatán folyta-
tott tanulmányok idejét. A külföldi felsőfo-
kú oktatási intézményben folytatott tanul-
mányok ideje szolgálati időként akkor ve-
hető figyelembe, ha a külföldi állam által
kiállított bizonyítvány és oklevél Magyar-
országon az illetékes hatóság szakvélemé-
nye alapján a magyarral egyenértékűnek
ismerhető el. Ettől függetlenül is  – az elő-
zőekben említett elismerés igazolása nél-
kül is – figyelembe kell venni, ha a hallga-
tó magyar ösztöndíjasként, vagy  nemzet-
közi szervezet által biztosított keretből, il-
letve külföldi szervnél pályázat elnyerésével
vagy meghívás alapján ösztöndíjban része-
sült, és így végezte tanulmányait.

• 1951-ben születtem, 1969-től folya-
matosan dolgozom. Mikor mehetek el
nyugdíjba? (női olvasónk kérdése)
• Az 1951-es születésű nő csökkentés nél-
küli előrehozott öregségi nyugdíjra 38 év
szolgálati idő megléte esetén 57. életévének
betöltésétől jogosult. 2009-ben tehát már
kérelmezheti nyugdíj-megállapítását.

A suszter maradjon annál a fánál,
amelyiket KAPTA.

* * *
Nem a világ lett rosszabb, a hírszol-

gáltatás lett jobb.
* * *

Kétféle vélemény van: az enyém és
a helytelen.
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Másfél évtizeddel ezelőtt bajban voltak a
pesti taxisok (is). A 7500 közterületi elne-
vezés 10 százaléka (!) megváltozott. Kap-
kodhatták a fejüket, mire megtanulták a
sok újdonságot. Napjainkban a taxis-
szakmát kezdők más miatt vannak baj-
ban. Ők ugyanis nem ismerik már a régi
elnevezéseket. Beül egy Amerikából két év-
tized után hazatért utas, és azt mondja:
„Legyen szíves, vigyen a November 7. tér-
re” Szegény taxis még az indítókulcsot se
találja meg rémületében… Számukra ké-
szítettem ezt a rövid összefoglalást, mely-
ben felidézzük a jelentősebb régi elnevezé-
seket. Vannak utcák melyek két-három
kerületen is átvezetnek, ott csak egyetlen
helyen tüntetjük fel a névváltozást.  Van,
ahol nem történt meg a visszakeresztelés
különböző okok miatt. Például maradt a
VIII. kerületben a Tolnai Lajos utca mert
a korábbi Conti utca sokakban rossz (?!)
emlékeket idézhet fel.

I. kerület
Asztalos János utca Aladár utca
Sziklai Sándor utca Lovas utca
Bolgár Elek tér Nagy Imre tér
II. kerület
Dimitrov út Máriaremetei út
Hébelt Ede utca Pázsit utca
Mihályfy Ernõ utca Tövis utca
Sólyom László utca Eszter utca
Vörös Hadsereg útja Hûvösvölgyi út
III. kerület
Darvas József utca Szérûskert utca
Korvin Ottó tér Szentlélek tér
Korvin Ottó utca Pacsirtamezõ utca
Magyar Lajos utca Kis Korona utca
Vörös Hadsereg útja Királyok útja
IV. kerület
Bajcsy-Zsilinszky út István út
Dózsa György utca Görgey Artúr utca
Lahner György utca Erkel Gyula utca
Paksi József utca Perényi Zsigmond utca
Papp József tér Szent László tér 
Rezi Károly utca Király utca
Ságvári Endre utca Lõwy Izsák utca
Szabadságharcosok útja Berlini utca
Táncsics Mihály utca Károlyi István utca
V. kerület
Alpári gyula utca Hercegprímás utca
Beloiannisz utca Zoltán utca
Engels tér Erzsébet tér
Dimitrov tér Fõvám tér
Guszev utca Sas utca
Lengyel Gyula utca Bank utca
Münnich Ferenc utca Nádor utca
Néphadsereg tér Honvéd tér 
Néphadsereg utca Falk Miksa utca
Pálffy György utca Balaton utca
Rosenberg házaspár utca Hold utca
Ságvári tér Vértanúk tere
Tanács körút Károly körút
Tolbuchin körút Vámház körút
VI. kerület
Bokányi Dezsõ utca Bajnok utca
Gorkij fasor Városligeti fasor

Lenin körút Teréz körút
Majakovszkij utca Király utca
Népköztársaság útja Andrássy út
November 7.tér Oktogon
Rudas László utca Podmaniczky utca
Rózsa Ferenc utca Rózsa utca
VII. kerület
Landler Jenõ utca István út
Lenin körút Erzsébet körút
VIII. kerület
Kállai Éva utca Alföldi utca
Knopp Imre utca Sport utca
Koltói Anna utca Magdolna utca
Kulich Gyula tér Kálvária tér
Kun Béla tér Ludovika tér
Lévai Oszkár utca Fecske utca
Lõwy Sándor utca Gázláng utca
Makarenkó utca Horánszky utca
Mezõ Imre út Fiumei út
Pogány József utca Víg utca
Rusznyák István utca Füvészkert utca
Szántó Kovács János utca Dologház utca
IX. kerület
Hámán Kató utca Haller utca
Szamuely utca Lónyai utca
X. kerület
Dobi István út Albertirsai út
Orbán László sétány Újhegyi sétány
Pataki István tér Szent László tér
Zalka Máté tér Liget tér
XI. kerület
Bojti Imre utca Erõmû utca
Friss István utca Késmárki utca
Molnár Erik utca Badacsonyi utca
Szabados Sándor utca Albert utca
Szakasits Árpád út Etele út
Szirmai István utca Nagyszõlõs utca
XII. kerület
Joliot-Curie tér Királyhágó tér
XIII. kerület
Élmunkás tér Lehel tér
Kruzslák Béla utca Gömb utca
Kun Béla rakpart Újpesti rakpart
Mautner Sándor utca Szent László utca
Muck Lajos utca Thurzó utca
Poscher János utca Kerekes utca
Rajk László utca Pannonia utca
Sollner utca Násznagy utca
Thälmann utca Fiastyúk utca
Vágó Béla utca Lomb utca
XIV. kerület
Martos Flóra utca Bolgárkertész utca
Május 1. út Hermina út
Népstadion út Stefánia út
Révai József utca Bácskai utca
Szántó Béla utca Jávor utca
Vámos Ilona utca Bolgárkerék utca
Varga Gyula András park Pillangó park

XV. kerület
Bajcsy-Zsilinszky utca Klebelsberg Kunó utca
Czabán Samu köz Leiningen Károly utca
Czabán Samu tér Széchenyi tér

Czabán Samu út Cserba Elemér út
Csanádi György utca Wesselényi utca
Felszabadulás útja Szentmihályi út
Frankovics Mihály utca Drégelyvár utca
Hevesi Gyula utca Nyirpalota utca
Ifjú gárda tér Kovács Kálmán tér 
Ifjú gárda út Károlyi Sándor út
Lenin útja Szent korona útja
Makszim Gorkij tér Templom tér
Mezõhegyes utca Pázmány Péter utca
Sípos Dénes út Székely Elek út
XVI. kerület
Bajcsy-Zsilinszky utca Ilona utca
XVII. kerület
Bajcsy-Zsilinszky tér Szent István tér
József Attila utca Szenczi Molnár Albert 
Kasztel András utca Liget sor
Micsurin utca Naplás utca
Ságvári utca Kotász Károly utca
XVIII. kerület
Engels Frigyes utca Guiner Gyula utca
Ságvári Endre utca Gyöngyvirág utca
Vörös Hadsereg útja Üllõi út
XIX. kerület
Chlepkó tér Ötvenhatosok tere
Hikádé Aladár utca Árpád utca
Lenin tér Városház tér
Vörös Csillag utca Hoffher Albert utca
Vörös Október utca Vas Gereben utca
XX. kerület
Geyer Flórián utca Templom utca
Marx Károly út Grassalkovich utca
Prieszol József utca Topánka utca
Ságvári Endre utca János utca
XXI. kerület
Fürst Sándor utca Petz Ferenc utca
Kalamár József út Szent István út
Sallai Imre utca Templom utca
Tanácsház tér Szent Imre tér
Vasmunkás tér Rákóczi tér
Vörös Hadsereg útja Mária királyné útja 
XXII. kerület
Budafoki tér Szent István tér
Engels utca Tõke utca
Hámán Katalin utca Szentháromság   utca
Marx  utca Erzsébet királyné út 
Pentz Károly tér Törley tér
Pentz Károly utca Anna utca
Rózsa Ferenc tér Szent Flórián tér
Ságvári Endre utca Föld utca
Varga Jenõ tér Városház tér

Célszerû ezt a kis listát kiollózni és eltenni a
taxistárcába vagy a kesztyûtartóba.

Összeállította: Juhász Péter

Régi utcanevekről

– Szörnyû dolgot látok! – mondja
sejtelmesen a jósnõ. – A kártya sze-
rint a kedves férje pár napon belül
meg fog halni.

– Azt már tudom. Engem csak az
érdekel, hogy felmentenek-e?
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Királyfi a legnemesebb tacskó volt, akit csak is-
mertem a dakszli nemzetségben. Gyönyörű vö-
röses szőre, hosszú orra, bájosan görbe lábai
tették a hozzáértők és az Őt megbámulók sze-
mében a fajtársai elé. Öröm volt ránézni, hisz a
szépség látványa jóérzést kelt az emberekben.
Nagy zsivány volt. Tudta, hogy az emberek
többsége szereti, és Ő ezt bámulatos érzékkel a
végsőkig kihasználta. Még most is, sok-sok év
távlatából mosolyra késztet, ha eszembe jutnak
viselt dolgai. Fétisimádó volt. Ami a gazdié, azt
szeretni kell. Mindent gyűjtött. – De kezdjük a
legelején.

Édesanyámnak lett egy sétatéri keverék ku-
tyája, akiben még a hozzá nem értő is felfedez-
te az erőteljes tacskó beütést. Úgy került hozzá,
hogy egy szép napon megjelent a kapuban, és
elkezdett Anyámnak udvarolni, amiért ő rögtön
a szívébe zárta. Valójában a kutya őt választot-
ta ki magának szerető gazdinak, mert anyám
erőteljes rántott csirke illatot árasztva ment ki a
kapuba – unokaváróba. Egyébként igazán he-
lyes volt. Rögtön birtokba vette a házat és az
udvarát, minden arra járóval tudatva, hogy itt
komoly védelem van, a rossz szándékúak jobb,
ha elkotródnak. Ettől persze anyám úgy megha-
tódott, hogy az unokáknak szánt csirkecombok
jó részét megetette az ebbel, amit ő erőteljes
farkcsóválással nyugtázott. Ezek után a világ
legtermészetesebb dolga, hogy felmászván
édesanyám ölébe, elaludjon. A kutya teljesen
maga köré csavarta az idős asszony érzelmeit.
Természetesen, egy kis idő elteltével már azt
tett, amit akart. Így kezdődött hosszú évekig
tartó egymás iránti szeretetük. Néha napokra
eltűnt – ment csajozni. Az anyám meg egyre
várta, mint annak idején minket, a gyerekeit.
Ha megérkezett, akkor meg nem győzte kényez-
tetni, hátha maradásra bírja. Így telt el pár év.
Egyszer csak az eb nem ment haza többet.
Anyám teljesen vigasztalhatatlan volt, hónapo-
kig siratta. Megígértem neki: - Mama, kapsz egy
szép, új, rendes kutyakölyköt, te választhatod ki,
hogy milyen fajtát akarsz. De neki nem kellett.
Hallani sem akart róla. Egy állandóan arra sétá-
ló orosz katonatiszt, aki mindig megállt a kerí-
tésnél, bólintva köszönt anyám felé. Kényeztet-
te, simogatta, jó falatokkal traktálta az ebet, ha
arra járt, hiányolta. – Mámká, pici szováká nem
van? Többször is kereste. Azután egy nap egy-
szer csak megjelent az anyám kutyájával, egy
tolmáccsal és egy síró orosz nővel. Elmondta, a
tolmács meg fordította, hogy megismerte a ku-
tyát, mert ő tacskótenyésztő, rááll a szeme a
már látott kutyákra, felismeri őket. A nőt meg
ki fogják toloncolni családostól, vissza a Szov-
jetunióba, mert ellopta a kutyát. A nő keserve-

sen sírt: – Ő nem lopta, csak befogadta a kó-
borló állatot.  Az anyám nagyon megsajnálta.  –
Drága tiszt úr, hát nem látja, hogy mennyire
megijesztette szegény asszonyt? Nehogy megbün-
tessék! Össze-vissza beszél ijedtében! A kutyát kü-
lönben is én adtam neki, mert én már nem tudok
vele bánni, nekem már nem fogad szót! Közben
sóváran nézte a tacsit, a könnyeivel küszködve.
Majd felfalta a szemével. A tiszt hosszasan vizs-
gálta az anyám arcát. Teljesen meghatódott az
anyám nyilvánvaló füllentésén, azután elenged-
ve az orosz nőt és a kutyát, a tolmáccsal beszél-
getve, búcsút intve távoztak. 

Eltelt egy pár hónap. Éppen látogatóba vol-
tam anyámnál, mikor egy szovjet teherautó fé-
kezett le a ház előtt. A zajongásra kíváncsian ki-
siettünk. A rég nem látott tiszt jött a katonáival,
és a tolmáccsal. A platóról a kiskatonák fürgén
leemeltek egy lőszeres ládát. – Drasztvujtye
Mámká. Én hozni neked. – nyitotta a láda tete-
jét. Egy tüneményesen aranyos kis tacskókölyök
volt benne. Erőlködve keresgélte a magyar sza-
vakat, miközben segélykérően nézett a tolmács-
ra. Azután oroszul folytatta. – Elnézést a zavará-
sért, ezt Önnek hoztam a múltkori nagylelkűségé-
ért. Remélem, elfogadja – fordította a tolmács. –
Itt van a hivatalos ajándékozó levele, az oltási
könyve, a törzskönyve az összes felmenőivel együtt.
A többszörös világgyőztes szülők, nagyszülők, déd-
szülők összes eredményei tételesen kronológiailag
felsorolva. – Sok öröme legyen benne! – mondta,
majd gyorsan elköszönt, és ahogy jöttek,
ugyanolyan gyorsan távoztak. Elképedve néz-
tünk a távozó teherautó után. A kiskutya köz-
ben ismerkedett a hellyel. Rögtön otthonosan
mozgott, majd az új lakó környezetét felfedezve
– lepisilte a küszöböt. Megugatta anyám pár
hónapja befogadott és a mozgásra előkerült ku-
tyáját, azután, mint aki jól végezte dolgát, visz-
szabújt a láda oldalán vágott nyíláson keresztül
az addig megszokott helyére. Első látásra bele-
szerettem a kis mihasznába. Fűztem anyámat: –
Nem kell ez Neked Anya, csak a gond van vele.
Majd én gondját viselem. Nagy nehezen ráállt,
hogy elvigyem. Gyorsan bepakoltam a kisku-
tyát ládástól a kocsimba, nehogy meggondolja
magát a mama. Hazaindultunk. A tacsi ott ug-
rált lobogó füllel az egyik ülésről a másikra,
ugatva a mellettünk lévőket. Mindenki nevette,
hogy az öklömnyi kutya milyen harcias. Haza-
értünk. A ládáját is be kellett vinnem a lakásba,
mert nem volt hajlandó máshol aludni, mint a
lőszeres ládában. Később sem, amikor már ak-
kora lett, hogy komoly erőfeszítésébe került a
ládában megfordulni. Én már csak a kutya
törzskönyv szerinti utónevére emlékezem:
Chokolat Grisa. Hogy lehet egy kutyát így hív-
ni? Rögtön elneveztem Királyfinak a neves fel-

menői miatt. Ez aztán rajta is ragadt. Nos, a Ki-
rályfi egy igazi jellem volt. Nagy lelke miatt
nem lehetett megszidni igazságtalanul, mert
megsértődött. Mindig tudta, hogy mikor van
neki igaza. Olyankor elfordított fejjel méltat-
lankodva félrevonult. Akkor aztán lehetett nála
sokáig pitizni, mire megbocsátott. Mint már
említettem, gyűjtögetett. Ha valamit kerestem,
és nem találtam, akkor a ládája tetejét felemel-
ve biztosan ott láttam. Volt ott neki begyűjtve
fél pár zokni, telefon, befizetőcsekk, pénz, kony-
haruha, miegymás. Hiába korholtam szelíden:
– Nem szabad elvinni, ez nekem fontos! – Ő
csak lopkodta a hozzám tartozó tárgyakat. Ér-
dekes módon ételt soha nem lopott. Többször
is kipróbáltam. Letettem elé valami ínycsiklan-
dó ennivalót. Nem nyúlt hozzá, csak ha a va-
rázsigét elmondtam: - A tiéd, megeheted. A „vi-
gyázz rá“ mást jelentett. Az orra majdnem hoz-
záért a letett falathoz, de nem habzsolta be,
mert őrizni kellett. Még rám is acsarkodott, ha
közelítettem az őrzendőhöz. Hamar szobatiszta
lett. Igényelte, hogy naponta nyolcszor-tízszer
kivigyem levegőzni, futkározni, sétálni. Ha vala-
ki nem tudta a szívébe belopni magát, arra
acsarkodott, sőt a nadrágját vagy a bokáját is
megfogta. Akkor aztán nem eresztette, csak ha
erőteljesen követeltem. Olyankor mintha azt
mondta volna: – Jól van, én azért figyelek! – és
morogva nézte, le nem véve a szemét az illető-
ről. A hónapok múltával jó erős, férfias hangja
lett. A lakás előtt elhaladó idegenek meg szapo-
rázták lépteiket, ha elkezdett figyelmeztetően
morogni, ugatni. A szomszédok állandóan pa-
naszkodtak vagy veszekedtek velem a kutya
nagy hangja miatt. Éppen ezért kellett vissza-
vinnem az édesanyámhoz, mert állítólag egész
éjszakákat nem tudtak átaludni, mert az én
tündéri védelmezőm a legkisebb neszre is jel-
zett! Én ebből persze semmit sem hallottam,
mert éjszaka dolgoztam, azaz nem voltam ott-
hon.  A több havi szomszédokkal való perleke-
dés után fájó szívvel úgy döntöttem, hogy visz-
szaviszem a mamához. Bár ne tettem volna! A
szülői házba való visszaköltöztetése mindenkit
megviselt. Engem a kutya hiánya, az anyámat
az ő kutyája és a tacsi állandó marakodása -
acsarkodása, a Királyfit meg (remélem) az én
hiányom tette boldogtalanná! Aztán egy nap a
szemem fénye megszökött, hogy megkeressen
egy ilyen rossz gazdit, aki csak úgy lepasszolta a
megszokott környezetéből!  A további sorsa saj-
nos ismeretlen. Csak remélni tudom, hogy egy
igazi jó családhoz került, és nem történt vele
semmi rossz a hátralévő életében, és megélte a
kutyaélet legvégső határát! 

– Királyfi, mindig szerettelek és szeretni is fog-
lak! Örökké jó szívvel emlékezem az együtt töltött
időre. A hiányod okozta űr soha nem múlik. Ég ve-
led!  

Alkotta:  emillio

Kutyák és emberek

– Apa, apa, az ufók a ba-
rátaink vagy az ellensége-
ink?

– Miért kérdezed, kisfi-
am?

– Mert az elõbb az udva-
ron leszállt egy repülõ csé-

szealj és elvitték a nagyma-
mát!

– A barátaink! 
* * *

Piacon:
– Egy almát kérek!
– Kettõ lett, maradhat? 

* * *
Anya és lánya beszélget-

nek.
– Hallom váltok lányom!
– Igen mama.
– Nõ van a dologban?
– Igen mama.

– És ki az a nõ?
– Hát te mama. 

* * *
Egy tetõablakot készítte-

tettem a lakásomban. A fe-
lettem lakók erre dühösek
lettek.



Eladó Kõbánya-Óhegyen, csen-
des helyen 113 m²-es sorházi la-
kás, amely 1989-ben épült gázbe-
ton téglából. Kétszintes, felsõ szin-
ten 3 szoba, fürdõszoba, WC,
nagy elõtér, alsó szinten amerikai

k o n y -
h á s
n a g y
nappali,
mosdó,
kamra,
n a g y
terasz.
A lakás

cirkó(padló)fûtéses, külön kémé-
nyes rusztikus kandalló, felsõ szin-
ten beépített gardrobe található.
Saját elsõ és hátsó kert, közös
zöldterületek és két kocsibeálló
van. Ára: 26 MFt.
Érdeklõdni lehet a szerkesztõ-

ségben Egyed Zsuzsánál 
a 280-1864 telefonszámon, 

vagy a 06/20-992-9964
mobilszámon.

……
Könyvet veszek minden meny-
nyiségben. Házhoz megyek, illetve
hagyatékot vásárolok. 

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

……
2004. VII. havi Yamaha Dragstar
1100 cm³, gyári állapotú, ezüst-fe-
kete színben eladó. Részlet meg-
oldható! Irányár: 1 740 000 Ft.

Tel.: 06/70-383-8480 (du. 15
órától 22 óráig) City 480. 

……
Eladó Fiat Doblo 1.3 Multijet.
Évjárat: 2007/9., mûszaki: 2011/4.,
hengerûrt.: 1248 CCM, üzem-
anyag: dízel, teljesítmény 85 LE,
futott km: 4000 km., szín: szürke.
Extra: manuális klíma, elektromos
ablak, ABS 4 légzsák, CD-s autórá-
dió, centrálzár, fed. comp., köd-
lámpa, riasztó, állítható és dönthe-
tõ hátsó ülések. 

Tel.: 06/20-9273-987
……

Chevrolet Lacetti 1.6 kombi,
2005-ös évjáratú, kék színû, gá-
zos, 88.000 km-t futott, taxinak
felszerelve, kifogástalan állapot-
ban - GPS-szel, Maxon rádióval –
átadó, 32 hónap x 54 ezer forint
havi hitelátvállalásért cserébe. Az
átruházási költsé-
get vállalom. Az
autó bérbeadása
is lehetséges. 
Érdeklõdni le-
het: 06/20-927-
8173 számon és
a City 4-es csa-

tornán, tele-
fonhívás után:

volt 302-es,
Pásztor Sándor.

……
A VIII. kerület Balassa utcában
(Klinikáknál) félemeleti 50 nm-es,
külön bejáratú, másfélszobás, ut-
cára és kertre nézõ, teljeskörûen
felújított, igényes öröklakás be-
épített konyhabútorral, kombi cir-
kó fûtéssel tulajdonostól kiadó!
Ár megegyezés szerint! 
Érdeklõdni lehet: Sas Erzsébet

06-30-406-4749
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A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

* TAXIS KÓTYA-VETYE * Itt taxisok ingyen hirdethetnek.

A taxisok nem üzleti célú
hirdetéseit továbbra is in-
gyen közöljük. Taxisok üzle-
ti célú hirdetéseit apróhirde-
tésként kezeljük, melynek
nettó díja: 2500 Ft. Az apró-
hirdetés max. 20 szót tartal-
mazhat.

1. Helyes az „A” válasz. A tábla jelentése:
„Autóút”.  Az autóúton általában számítani
lehet szembejövõ forgalomra.
2. Helyes az „A” válasz. Ha az „Útkereszte-
zõdés alárendelt úttal” jelzõtábla jelzi, hogy
Önnek továbbhaladási van joga a keresztezõ
forgalommal szemben, akkor akár elõzést is
kezdhet.
3. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése: „Ve-
szélyes útkanyarulat balra”. A kanyarodás se-
bessége az ilyen helyen legalább akkora le-
gyen, hogy maradjon tartalék a tapadóerõbõl
fékezésre, kormánykorrekcióra. Ezért a kanyart
már csökkentett tempóban kell megközelíteni.
4. Helyes az „A” válasz. A tábla jelentése:
„Autóbusszal behajtani tilos”. A jelzés a taxi
behajtását nem tiltja.
5. Helyes a „B” válasz. Lakó-pihenõ övezet-
ben, ha az úton járda nincs, jármûvel vára-
kozni csak az erre kijelölt területen szabad.
6. Helyes a „C” válasz. Az alárendelt útról
az útkeresztezõdésben kanyarodó fõútvonal-
ra való egyenes irányú ráhajtás nem minõsül
irányváltoztatásnak.
7. Helyes az „A” válasz. A „Kikerülési
irány” csupán azt jelzi, hogy a táblát – illetõ-
leg azt az akadályt, amelyen a jelzést elhe-
lyezték – a táblán levõ nyíl által jelzett irány-
ba kell kikerülni. 
8. Helyes a „C” válasz. A központi ideg-
rendszer túlzott terhelését jelzi a figyelem,
éberségi színvonal és az észlelési teljesítmény
csökkenése, a mérlegelési és döntési folya-
mat idõbeli elnyúlása, elbizonytalanodása.
9. Helyes a „C” válasz. A fényvisszaverõ mel-
lény nem kötelezõ tartozéka a gépkocsinak.

10. Helyes az „A” válasz. Ha az úttest felü-
letén összefüggõ vízréteg alakul ki, a taxi ke-
rekei gördülés közben a gumik mintázatán
keresztül kiszorítják maguk alól a vizet. A se-
besség növelésével a víz eleinte csak a felfek-
võ felületek elején, majd az ún. határsebes-
ség elérésekor az egész felületen megszünte-
ti a kerék és a talaj kapcsolatát, a jármû ilyen
esetben irányíthatatlanná válik. 
11. Helyes a „B” válasz. A kerékkipörgési
hajlamot csökkentheti, ha kis gázzal, illetve II.
sebességfokozatból indul, és csak annyi gázt
ad, hogy a kerekek ne pörögjenek meg.
12. Helyes a „C” válasz. A forgalomban
részt vevõ taxit éjszaka helyzetjelzõ lámpák-
kal és tompított fényszóróval kell kivilágítani.
13. Helyes a „B” válasz. A gyalogosnak
csak akkor tilos a szabad kilátást gátló aka-
dály közelében az úttestre lépni, ha a jármû-
vekkel szemben nincs elsõbbsége. Az úttest-
re való lelépés elõtt azonban mindig és min-
denhol köteles meggyõzõdni az áthaladás
veszélytelenségérõl.
14. Helyes a „C” válasz. Gépkocsival meg-
állni – ha közúti jelzésbõl vagy egyéb tilalom-
ból más nem következik – csak az úttest me-
netirány szerinti jobb szélén, azzal párhuza-
mosan, egy sorban szabad. A képen látható
útszakasz úttestjén tábla tiltja a megállást. A
gépkocsik, hogy ne sértsék a táblával jelzett
tilalmat, elfoglalták a járda szélét, illetve az
úttest és a járda között lévõ szabadnak látszó
területet. Azonban külön jelzés nélkül erre
nincs jogosultságuk!

SZABÓ LÁSZLÓ

1951–2008

Több mint 30 évig
dolgozott; a Főtaxi-
nál, a City Taxinál
320-as hívószámmal
és a Taxi4-nél. 

Önzetlen, segítő-
kész, jóindulatú, békés ember volt. 

Empátiája, nyugalma, jókedvű termé-
szete mindenki számára példaértékű.

2007 végétől keresték az orvosok rosz-
szulléteinek, fájdalmainak okát. Hősiesen
viselte az elmúlt hónapokban a kemoterá-
piás kezeléseket akkor is, amikor kide-
rült, ebből a betegségből sajnos nincs fel-
épülés.

Hálásan köszönjük, hogy utolsó napjai-
ban a City Taxi dolgozóinak részvétgyűjté-
sét még személyesen átvehette, és telefo-
non megköszönhette kollégáinak. Ezúton
mondunk köszönetet mindazoknak, akik
részvétükkel enyhítették fájdalmunkat! 

Felesége és a gyászoló család

MIKTYŰ – ÉLT 55 ÉVET
Ismét elment egy ta-
xis közülünk. A Miki.
Csak Miktyűnek hív-
tuk. Most, hogy meg-
lett álmai Mercije.
Nem tudja már iga-
zán élvezni. Megállt a
szíve, 55 évesen. Túl
korán. Ő volt a Rádió
240-es a Palinál. Majd
a Budapest Taxinál is
megtartotta a 240-es

számot. Miktyű, többet érdemeltél volna!
Hiányozni fogsz mindnyájunknak, akik is-
mertünk. Nyugodj békében!

Kapitány és a többiek

SZIGETVÁRI
MIKLÓS


