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Ma már hihetetlennek tűnik, pedig igaz,
2008-ban számtalan írás jelent meg e lap
hasábjain a hosszú évek óta befagyasztott
fővárosi taxitarifák tarthatatlanságáról.
Felháborodott taxisok, érdekvédők és tár-
saságvezetők követelték a közel egy évtize-
de kőbe vésett viteldíj-maximum emelését.
A TFTSZ és a kamara gazdasági számítások-
ra alapozott és az érdekképviseletek által is
egységesen támogatott beadványai azon-
ban nyolc éven keresztül nem kerültek a
Fővárosi Közgyűlés elé.  Hivatalosan ugyan
senki sem mondta ki, de ezt az egy emelést
politikailag vállalhatatlannak tartották a
budapesti képviselők. Ezen kívül ugyan
mindennek az ára az egekbe szökött, de a
taxi máig maradt a 2000.-es szinten.
Azután jött az őszi pénzügyi ( gazdasági,
majd politikai) világválság, mely alapjai-
ban változtatott meg mindent. A taxizás-
ban is. Először csak eltűnt az emelés iránti
igény. Mert ugye örüljünk, hogy élünk,
most tényleg nem lehet az utasokat ilyen
helyzetben tovább terhelni. Azután szépen
lassan elkezdtek csökkenni a taxiárak. Elő-
ször csak 184-ig, majd jöttek a cifrábbak: a
165, majd 164 Ft-os kilométerárak. Végül
(?) a bárhonnan-bárhova 2777 Ft. Hogy a
kisebb, mindössze néhány tucat autóval
dolgozó csapatok folyamatosan alacso-
nyan tartott árairól ne is szóljunk.

Ám mielőtt ítélkeznénk, nézzünk szem-
be a tényekkel más megvilágításból is. A vi-
lág ugyanis sokszínű, nem csak a fekete-fe-
hér, vagy a jó-rossz ellentétpár uralja. 

Tehát a válság előtt sem volt olyan fővá-
rosi fuvarszervező cég, melynek 2008 au-
gusztusában minden tarifája elérte volna a
maximumot. Mert ugye a szerződéses, kár-
tyás, telefonos stb. megnevezéseknél még
lehetett volna egy kicsit feljebb menni, de
ez nem történt meg. Természetesen volt a
csapatok között különbség, ám a történeti
hűség kedvéért érdemes leszögezni, hogy
bizonyos korrekció lehetősége még bárki
számára adott volt. Akkor. 

Ám az sem titok, hogy a kiírt pályáza-
toknál a beadott árak néhány esetben a ta-
rifatáblákon szereplőkkel köszönő viszony-
ban sem voltak. A legalacsonyabbal sem,
nemhogy a lehetséges viteldíj-maximum-
mal. Anélkül, hogy a részletekbe belemen-
nénk, két idevonatkozó és a taxisok által
jól ismert szót érdemes megemlíteni: en-
gedmény, visszapörgetés. Egyik kifejezés
sem új, évtizedek óta jellemzi a kiírt pályá-
zatokat, ahol utcai tarifával lehetetlen
nyerni. Vagyis minden indulónak olyan ár-
ajánlatot kell beadni, amit még a taxis
nagy nehezen elvisz, de azért alacsonyabb
árat tartalmaz, mint a többi aspiráns ha-
sonló tartalmú anyaga. Esetleg más, fontos
juttatást is meg kell említeni benne, de ezt
sem részletezzük. Az sincs ingyen. Nem új

jelenség, nem a válság terméke. Akkor mi
változott? A kényszer. Hogy a társasághoz
tartozó és dolgozni kívánó kollégákat min-
denáron fuvarral kell ellátni. Egy havonta
több milliót eltaxizó cég pályázatát nem
lehetett korábban sem félvállról venni. Ma
pedig egyenesen létszükséglet minél több
állandó – lehetőleg nagy – megrendelőt
„begyűjteni”, hogy szóljon a rádió, a taxi-
soknak legyen munkája. Ha kell, nagyon
olcsó áron és egyéb, e helyen nem részlete-
zett feltételek vállalásával. Tehát, ha az
utóbbi hónapok igen nagy felháborodást
kiváltó árcsökkentő akcióiról szólunk, ez a
szempont sem maradhat ki. 

Valamint az sem, hogy ténylegesen csök-
kent a taxik iránti kereslet. Nem kicsit, na-
gyon, hogy a klasszikusokat idézzük. A fő-
városban nyilvántartott több mint 5700
taxi most már feltűnően sok. A kereslet-kí-
nálati egyensúly – ha egyáltalán volt ilyen
az utóbbi 20 évben – felborult. Egyszerűen
nincs összességében annyi munka, hogy
abból mindenki megéljen. A felesleg a fő-
városban legalább ezres (egyesek szerint
több ezres) nagyságrendű. Van olyan cég,
ahonnan a megrendelők nagy része egysze-
rűen eltűnt. A telefon nem csöngött. Mit
tehet egy olyan társaság, ahol 3-500 vállal-
kozó egyre hangosabban követeli a vezetés-
től, hogy „csináljon végre valamit”?  Mind-
egy, hogyan! Azt józan ésszel nem lehet el-
várni, hogy az érintettek önkéntes alapon
éhen haljanak családjukkal együtt csak
azért, hogy a többieknek megmaradjon a
korábbi életszínvonala. Ilyen megoldás
csak a ma már nem olvasott leányregé-
nyekben fordult elő. A valóságban talán so-
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hasem. Így aztán szépen sorban megjelentek
a különféle felségjelzésekkel ellátott taxik ol-
dalán az egyre alacsonyabb kilométerdíjakat
hirdető matricák. Remélve, hogy a lehetséges
utasok ettől majd ismét taxiba ülnek, de im-
már hozzájuk. 

Vagy esetleg máshonnan átpártolnak az ol-
csóbbként hirdetett fuvarosokhoz. Lehetséges
reakció, de csak rövid ideig tart majd. Mert
azért ez – lássuk be – a másik cégnek is eszé-
be jut, ám ők már kicsit alacsonyabb árat hir-
detnek meg. Most éppen ez történik. A meg-
állíthatatlannak látszó folyamat elindult a fő-
városban is, következményei beláthatatlanok.
Sokan nem értik, hogyan gondolhatja bárki,
hogy az adott szintnél már nincs lejjebb? Van,
csak ebbe a taxisok tönkremennek. A jellem-
ző 40% körüli kihasználtsággal, az öt kilomé-
ter körüli átlagos fuvartávval, a folyamatosan
emelkedő rezsiköltségek mellett nagyon ha-
mar veszteséget termel majd a fuvarozó és
tönkremegy. Az utasok pedig – tetszik, nem
tetszik – a kedvezőbb árból szinte semmit
sem vesznek észre a fuvar végén. Egy átlagos
távon számukra a csökkentett ár mindössze
100-150 Ft-os elméleti „nyereséget” jelenthet,
ami egy kisebb dugóban el is tűnik, hogy az
egyéb módszerekről ne is beszéljünk. A taxi-
sok zsebéből viszont ezek a 100-150 Ft-ok ha-
vi szinten 70-80 ezer forintot vesznek ki.
Évente a bevételkiesés így elérheti akár a mil-
liós nagyságrendet is. Aki nem hiszi, számol-
gasson egy kicsit. Ráadásul az áfa, illetve a jö-
vedékiadó-emelés következményeképpen az
üzemanyagár tartósan és biztosan 300 Ft fe-
lett lesz majd a továbbiakban. Kérdés, kiter-

melhető ez is, vagy sem? A választ mindenki
tudja…

De van más ötlet is. Sajnos. Mint azt a ko-
rábbi, még a gazdasági válságot megelőző
időben láthattuk, sok városban belevágtak a
fix összegű fuvarozásba. Figyelem: ez nem fix
tarifa volt, mert az ugye három elemből tevő-
dik össze, nevezetesen alap kilométer és vára-
kozási díjból. Nem, ez más. Itt maga a viteldíj
fix. Ehhez még taxióra (ami ugye mérőesz-
köz) sem kellene, de ez egy újabb kérdéskört
vethetne fel, amibe már belemenni sem érde-
mes. Az illetékes minisztérium, illetve a főha-
tóságok „szakemberei” valószínűleg már a
problémafelvetést sem értenék meg, nem

hogy arra érdemi választ adnának. Sajnos a
hozzáértők az idők során szép lassan eltűntek
ezekről a helyekről. Kellett a státuszuk a párt-
katonáknak. De térjünk vissza a fix viteldíj-
hoz. A városon belül bárhonnan bárhova ta-
rifa „alja” egy Dunántúli városban 300 forint
volt. Bárhonnan bárhova. A taxisok pedig szé-
pen lassan felélték mindenüket. Az ötlet most
elérte Budapestet is, kérdés, ki és mennyivel
megy alá a jelenlegi szintnek? Meglátjuk.

Sokan állítják, ezt a taxisok maguknak kö-
szönhetik, hiszen nemhogy kilépnének attól
a cégtől, mely csökkenti árait, hanem ellen-
kezőleg, az esetleg kissé megnövekedett hí-
vásszám miatt váltanak és korábbi társaságu-
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A taxitársaságok vezetői ilyen-olyan
statisztikákkal rukkolnak elő. Hogy
ennyivel meg annyival lett több a te-
lefonos rendelés. Én meg azt mon-
dom, nézzük meg, milynek azok a fu-
varok. Mert nem csak a da-
rabszám számit. 2009 tava-
szán az általam megfigyelt
időszakban a fuvarok átlagos
hosszúsága Budapesten drá-
mai módon csökkent. Egy hó-
napig tartó, saját méréseimen
alapuló statisztikám szerint
mindössze 4,81 kilométer az
átlag. A fuvarok majdnem fele
nem éri el az 1000 forintot
sem, vagyis a 3 kilométert.
Ám a következő szám is meg-
döbbentő: az utasok másik
40%-a is 2000 forint alatt ma-
rad.

Ez a gond, a tragédia. Ha
beül, akkor is „csak ide legyen
szíves, lelkecském!” Heteken
keresztül figyeltem a forgal-
mamat, egyetlen esetben sem

volt a fuvar 5000 forint felett! A 20
kilométeres fuvar a „repteret” jelenti,
de ott sem léphettem át az „álomha-
tárt” a taxitársaság vezetőjének állás-
pontja alapján. Megoldás? Talán azo-

kat kellene újra rávenni a taxizásra,
akik régen még ide-oda mentek a
„pörgővel”. Akik órákra igénybe vet-
ték a taxikat. Sajnos ők most eltűn-
tek. Mészáros Szabolcs

Árháború 2009
Egyszerűen nem hiszem el, hogy egyes taxi-
társaságok vezetői ennyire szembemehet-
nek a józan ésszel! Európában többnyire az
„egy liter benzin, egy kilométer viteldíj” ér-
vényesül. Még akkor is, ha ez nincs leírva.
2009 nyarán tehát ennek megfelelően 250-
300 forintot kell kérni egyetlen megtett ki-
lométerért. Illetve a nyáron „esedékes” jöve-
dékiadó, illetve áfaemelés miatt inkább 300
Ft-ot. 

A szívem vérzik, de aki ezt nem tudja
megfizetni, az ne üljön taxiba. Ez ugyanis
nem szociális juttatás. Egyszerűen hihetet-
len tarifákat agyalnak ki némely taxis veze-
tők! Hogyan mehet bárki úgy fuvarba, hogy
minden méterrel veszteséget termel magá-
nak? Hogyan él meg 5700 taxis a főváros-

ban, ha nincs ehhez elegendő munka? Egy-
szerű a válasz, sehogy!

Biztos, hogy ilyen sok taxisnak kell lenni
a fővárosban? Biztos, hogy fuvarozni kell
azoknak is, akik nem fizetik a társadalom-
biztosítást, az adót, vagy nem cserélik az au-
tót? Ők azok kenyerét veszik el, akik betart-
ják a szabályokat. Vannak olyan cégek, ahol
még normális a tarifa. Csak nehogy beszáll-
janak ők is ebbe az őrületbe. Csak kérni tu-
dom: ne menjetek 2009 nyarán 164, 165, de
184 forintért sem kilométerenként. Ne fe-
lejtsétek: egy kilométer egy liter benzin. Ez
legyen az aranyszabály. A taxitársaságok ve-
zetői a jó meleg (vagy jó hideg) irodáiban
kitalálhatják az éppen soros agyrémet, de
mi ragaszkodjunk a lényeghez: ne szálljunk
bele az árháborúba!

Ferenczy P. Károly

A fuvarok hossza 2009 tavaszán Egy férfi meséli a
haverjának: 

– Képzeld, a bá-
tyám egy ezermes-
ter. A múltkor csinált
magának egy olyan
járgányt, aminek a
motorja egy Fordé
volt, a sebességvál-
tója egy Volkswage-
né, a kipufogó meg
egy Mercedesé. 

– És, mi lett belõ-
le? 

– Másfél év felfüg-
gesztett. 

* * *
Tessék mondani,

nem zavarja magu-
kat, hogy minden,
nap gyakorolok a
hegedûmön? – kér-
dezi Károlyka a
szomszédot. 

– De igen, nagyon
zavar. 

– És nem tetszene
ezt megmondani a
papámnak is? 
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kat otthagyva, az olcsóbbat erősítik. Ezáltal
persze ott majd csökken az egy főre jutó cím-
mennyiség, de ez sem jelent féket. Egyébként
őszintén: ki tudja eldönteni, hogy a több 176
Ft-os fuvar a jobb megoldás, vagy a kevesebb
220 Ft-os? 

Ám a látszat ellenére a taxisok helyzete sem
olyan egyszerű. Mert ha felháborodnak a na-
gyon alacsony áron, és mondjuk 100-150 fu-
varos úgy dönt, kilép az adott cégtől, hova
mehet? Ennyi embert normális cég nem vesz
fel, mert azzal a már meglévő alvállalkozóit
hozná lehetetlen helyzetbe. Esetleg egy még
kisebb céget támogathatnának tagdíjukkal
néhány hétig, míg az ígéretek lufija ki nem
pukkad ott is. Vagyis – bármilyen szomorú –
többnyire kénytelenek maradni, vagy szak-
mát váltani. 

Ugyanakkor azok a társaságok, melyek
utolsó mohikánként tartani próbálják piaci
pozícióikat a hosszú évek szívós, kemény
munkájával kialakított árszinten, egyre szo-
rongatottabb helyzetbe kerülnek. Ők sem
szeretnének pályázatot és utast veszteni. Ne-
kik is vannak alvállalkozóik, azoknak is van
családja. Ha viszont beállnak a sorba, és a ki-
alakult helyzetnek megfelelően ők is csök-
kentik áraikat, úgy a ma még olcsó taxicégek
kezdhetnek új matricát gyártani a további
árcsökkentésekről. És a folyamat kezdődhet
elölről, csak már alacsonyabb szintről. Ez vi-
szont, úgy tűnik, jelenleg nem foglalkoztatja
azokat, akik a matricák  felragasztásával van-
nak elfoglalva. Majd csak lesz valahogy, de
nem lesz. Legfeljebb megszaporodnak a ki-
adott nekrológok az idő előtt elhunyt kollé-

gáinkról. A kilátástalanság ugyanis bizonyí-
tottan megöli a lelket, majd a testet is. A csa-
ládot, a kapcsolatokat. Ennek egyre többször
látjuk szomorú példáit.

A veszély, hogy egyszer csak kiborul a bili, a
levegőben van. A taxisokat sunyin bujtogatók
egy része létszámcsökkentést, másik része fix
(magas) tarifát követel, illetve ígér. Olyanok
is, akik már többször bizonyították hitelte-
lenségüket. Mindegy, hogy az teljesíthetetlen,
a lényeg, hogy az érintettek támogassák. Le-
hetőleg tagdíjjal, vagy belépési – díjjal, kauci-
óval. Pedig a valószínűsége, hogy e két ígéret-
ből bármelyik is a következő egy-két évben
megvalósul, kisebb, mint a Gellért-hegy Pest-
re költözésének. Mégis ígérgetik. Az egységes
áremelés követelése is csak szaporítja a végre-
hajthatatlan óhajok tárházát. A Gazdasági
Versenyhivatal már azt is bünteti, ha két, vagy
több cég között ennek a lehetősége is szóba
kerül. 

A helyzet tehát kilátástalannak tűnik. Való-
színűleg csak a túlélés marad reálisan kitűz-
hető célként. Ám mi itt a szerkesztőségben
nem rendelkezünk a bölcsek kövével. Így ez
úton is kérjük olvasóinkat, hogy ötleteiket, ja-
vaslataikat küldjék el a: 1119 Bp., Vahot u.6,
vagy a taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu e-mail
címre, illetve a 061-280-1864-es faxszámra.
Akár vitát is indítunk, ha van rá igény. Mind-
össze annyi a kikötésünk, hogy személyeske-
dő, gyalázkodó, fenyegető, vagy teljesíthe-
tetlen követeléseket tartalmazó levelet ne
küldjenek. Az ilyeneket ugyanis továbbra sem
közöljük. 

Berkó Károly
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Május első napjaiban Sárközy Szabolcs
bírói tanácsa emberölés kísérletéért
másfél évnyi fogházra és 1,6 milliós
bűnügyi költség megtérítésére kötelezte
azt a 18 esztendős kecskeméti fiatalem-
bert, aki tavaly októberben késsel tá-
madt egy taxisofőrre. 

A vádiratból kiderül, hogy R. István tavaly ok-
tóberben, a támadást megelőző éjszaka bará-
taival szórakozott, több kecskeméti vendéglá-
tóhelyen is megfordult és szeszes italt is fo-
gyasztott elég jelentős mennyiségben. Hajnal-
ban alkalmi hölgyismerősével taxit hívtak a
Kiskőrösi útra a MÉH-telep közelébe. Az autó
megérkezett, beszálltak a kocsiba és a pár a
Zsinór utcába vitette magát. Ám odaérve ki-
derült, hogy az ifjú az ezer forint körüli vitel-
díjat sem tudja kifizetni. Ekkor támadt az öt-
lete a kuncsaftnak, hogy a lányt kiteszik,
majd elugranak egy rokonhoz. Tőle kér pénzt,
amiből rendezi a tartozását. Ettől kezdve kb.
30 kilométert kocsikáztak a tanyavilágban,
mígnem Alsószéktó közelében egy háznál a
taxit az utas megállítatta. A fiatalember ki-
szállt, úgy tett, mintha bemenne.  A taxis a

koromsötétben ebből mit sem látott, ám
amikor az ifjú visszatért, megkérdezte tőle,
hogy hozta-e a pénzt? Válasz helyett R. István
egy 15 cm pengéjű késsel azonnal nyakon
szúrta a sofőrt. Szerencsére a döfés célt té-
vesztett, a megsebesített taxis el tudott mene-
külni a helyszínről. Később kollégája vitte
kórházba, ahol sérülését ellátták, a rendőrök
pedig megkezdték a forrónyomon üldözést.

Kihallgatása során R. István azt állította:
pénztelensége miatt a fuvarozó durván be-
szélt vele, ezért rendkívül ideges lett és fel-
ment benne pumpa. Ekkor vette észre, hogy a
taxiban a hátsó ülés előtt a padlón ott a kés,
amit hirtelen haragjában felkapott, és a sofőr
irányába szúrt vele, majd elmenekült. 

Hazaérve édesanyjának elmondta, mit tett,
aki rábeszélte, hogy adja fel magát a rendőr-
ségen. Hogy mindez valóban így történt, azt
nem tudni. Annyi azonban bizonyos, hogy a
gyanúsítottat a rendőr-főkapitányság közelé-
ben fogták el az egyenruhások.

Az ítélet indoklásából megtudtuk: a fiatal-
ember büntetlen előéletű, korábban nem volt
összeütközése a törvénnyel. Cselekményét it-
tas állapotban követte el. Szerencséjére a taxis

könnyebb sérülést szenvedett, ennek köszön-
heti ezt az enyhe ítéletet, amelytől a bíróság
reméli, hogy élete hátralévő részére kellő el-
rettentéssel szolgál, és visszatartja az elítéltet
mindennemű jogsértéstől.

k.z.t.

Nosztalgia
Öregszem. Ráérő időmben előveszem régi
feljegyzéseimet, régi papírjaimat. Har-
minc éve taxizom, azóta elteszek minden
papírcetlit, ami a taxizással kapcsolatos.
Igaz, van olyan kolléga, aki még azt is írja
napról napra, hétről hétre, hónapról hó-
napra, évről évre, hogy melyik utast hon-
nét hova vitte. Én nem vagyok ennyire
precíz, csak elteszem a régi dokumentu-
mokat.

Így látom például, hogy 1992. novem-
ber 13-án csak 512 forint volt a bevételem.
Nem ment a bolt… November 27-én az-
tán belecsaptam a lecsóba! 1430 forint!
Nem hiszitek? Megismétlem! Ezernégy-
százharminc forint! Nem kamuzok! Tény-
leg ennyi volt a „zsozsó”! Magamat miért
csapjam be? Az egykezes pasziánszban se
szoktam csalni! Minek? 

Persze volt még akkor „karcsú nap”,
mint a november 18. Akkor 514 forintot
csináltam. Igaz-e napon – szintén a fel-
jegyzéseim szerint – volt egy alsó gömb-
fej-cserém a Ladámon, 228 forintért. Na,
ja a gömbfejet vittem magammal. Aztán
meg el kellett vinnem hitelesíteni a taxi-
órát. 700 forintot kértek érte a „gazembe-
rek”. Igaz, most nem is tudom mennyi
egy ilyen hitelesítés…

Aztán a féktárcsa is elkopott. Az ilyen
alkatrészekre mindig kényes voltam. Csak
gyári újat vettem. Meg is fizettem a hihe-
tetlen 638 forintos árat érte. Mondom, ez
nem utángyártott volt, hanem eredeti!
Aztán meg vettem Marelli gyertyákat, da-
rabját 165 forintért. Hiába, a márkát ak-
kor is meg kellett fizetni…

Néha érdemes egy kicsit visszalapozni
az időben, az ember még el is érzékenyül
attól, mennyire más problémák foglalkoz-
tattak akkor minket.

M. Sz.

Másfél év fogház, 1,6 milliós bűnügyi költség

Durván beszélt a taxis – nyakon szúrta
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• Talán először egy jellemző
félreértést kellene tisztázni.
Az olvasók jelentős része úgy
gondolja, hogy a Főtaxi Zrt.
kizárólag a taxiüzletágból
áll.
• Ez természetesen tévedés. A
Főtaxi Zrt. több üzletágból áll.
Az egyik valóban a taxi, ám a
személygépkocsi-kölcsönzés, a
munka- és építőgép-kölcsön-
zés, a szerviz, valamint a hu-
mánpolitikai üzletág, mely
külső cégeknek is dolgozik,
szintén ennek a zártkörűen
működő részvénytársaságnak
részét képezi. A kinevezett ve-
zérigazgató feladata mind az
öt üzletág irányítására kiter-
jed. Azt viszont érdemes e he-
lyen is leszögezni, hogy a fel-
soroltak közül a taxiüzletág ki-
emelten fontos a tulajdonosi
körnek. 
• Miért történt a váltás?
• Garamszegi úr szerződése
határozott időre szólt, ez május
31-én lejárt. A zrt. közgyűlése
új igazgatóságot szavazott meg,
mely első lépésként úgy dön-
tött, hogy nem hosszabbítja
meg a korábbi vezérigazgató
szerződését. Továbbá döntöttek

arról is, hogy engem neveznek
ki a Főtaxi Zrt. élére.
• Gondolom lesz új vállalati
stratégia. Erről beszélhet-
nénk röviden?
• Igen. Ha csak a taxiüzletágról
beszélünk, akkor a hagyomá-
nyok megőrzése mellett, a mi-
nőségi szolgáltatásra helyezzük
a hangsúlyt. Ezt mindenkép-
pen szeretnénk erősíteni. Ter-
mészetesen a többi üzletág he-
lyét és szerepét is megnézzük
ebben a jelenleg változó gazda-
sági helyzetben. Ha jó feltétele-
ket, jó gazdasági környezetet
találunk, akkor azok fejleszté-
sét is folytatjuk. Tehát lesz egy-
fajta megújulás, még akkor is,
ha teljesen új gazdasági straté-
giáról azért nem beszélhetünk. 
• Talán e laptól nem furcsa
a kérdés: volt valaha kapcso-
latod a taxival?
• 1981 – 1985-ig, amikor egye-
temista voltam a közlekedés-
mérnöki karon, a Járműgépé-
szeti Intézetben nagyon sok év-
folyamtársam, barátom, kollé-
gám taxizott, másodosként.
Sajnálatos módon azonban én
nem. Ám ettől függetlenül elég
jól ismerem a taxi szerepét, jel-

legét, a konkrét részleteket pe-
dig hamar megtanulom. Irá-
nyítóként eddig is nagyon sok,
egymástól igencsak különböző
területen dolgoztam. Foglal-
koztam többek között építőgé-
pekkel, gépkölcsönzéssel, vagy-
is a zrt.-nek ez irányú tevékeny-
sége hozzám jelenleg közelebb
áll. Ám – mint már említettem
– a taxiszolgáltatást nagyon ha-
mar szeretném megismerni,
már csak azért is, mert e terü-
leten nagyon erős a konkuren-
cia, és a piaci lehetőségek is fo-
lyamatosan szűkülnek. 
• Elterjedt a pletyka, hogy
saját csapattal érkezel, illet-
ve bizonyos tisztogatásra is
számítani lehet a közeljövő-
ben. 
• Az igazán buta új vezető, aki
egy számára ismeretlen terület-
re új csapattal érkezik. Főleg
olyan esetben, mint az enyém,
mert én nem egy másik taxis
cégtől jöttem. Nekem először
az a legfontosabb, hogy megis-
merjem a meglévő szerkezeti
egységeket, tevékenységi körö-
ket, azokat az embereket, akik
itt dolgoznak. E tekintetben a
háromnapos tapasztalatom
nagyon pozitív. A lehetséges
változtatásokról csak az előbbi-
ek alapos megismerése után
tudok dönteni. A kérdésre te-
hát egyértelmű a válaszom:
nem tervezek fűnyíróelvszerű
tisztogatást! 
• Ha egy gazdasági válság-
ban új vezetőt küldenek a tu-
lajdonosok, annak célja le-
het az is, hogy a korábbi be-
ruházásokat, fejlesztéseket
állítsa le, vagy tegye takarék-
lángra.
• A kérdés jó, a válasz viszont
az, hogy nem! Nem az a felada-
tom, hogy leállítsuk a megkez-
dett fejlesztéseket, vagy hogy
visszafogottan működjünk a

továbbiakban. Egy krízist, egy
ilyen méretű válságot nem le-
het túlélni takaréklángon. Azt
kell nézni, hogyan lehet meg-
újulni, még a problémás idő-
szak alatt is. Figyelni kell, hogy
a környezet miként változik és
az információkat feldolgozva
nekünk is állandó átalakulással
kell reagálnunk. Természetesen
nem csak a taxiüzletágról be-
szélek. Meg kell nézni azt is, mi
az, amiben elkéstünk, mi az,
ami még menthető gyors dön-
tésekkel. A cél természetesen a
bevétel optimalizálása, vagy
egyszerűbben, növelése. Ezáltal
viszont biztos megélhetést tu-
dunk garantálni azoknak a
munkatársainknak, akik part-
nerek céljaink elérésében. Ter-
mészetesen legfontosabb part-
nereinknek a taxisokat tartom.
• Sokszor idézik, hogy a há-
borúhoz három dologra van
szükség: pénzre, pénzre és
pénzre. Bár háború itt nincs,
azért érvényes ez a jelenlegi
nagyvállalatok működtetésé-
re is. A tulajdonosi kör bizto-
sítja a fejlődéshez szükséges
anyagi hátteret?
• A Főtaxi Zrt.-nek jelenleg
sincsenek likviditási problémái.
Anyagi háttere is stabil. Az
igazgatóság azért választott
meg, hogy a közösen kialakí-
tott vállalati stratégiát – mely-
nek elkészítésébe nagyon ha-
mar belefogunk – végrehajt-
sam, megoldjam. A szükséges
forrásokat pedig biztosítják.
Céljaink komolyak, szeretnénk
a hamarosan 100 éves céget az
őt megillető helyre vezetni és a
jelenlegi válságból tovább erő-
södve kikerülni. Remélem, eb-
ben a taxis kollégák és a Főtaxi
Zrt. alkalmazottai is partnerek
lesznek. 
• Köszönöm, hogy válaszolt
kérdéseinkre! - BK -
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K Ö Z L E M É N Y
A Magyar Gépjármûimportõrök Egyesülete (MGE) ez-
úton is felhívja az 50 cm3 alatti segéd-motorkerékpáro-
kat vásárolni szándékozók figyelmét, hogy az Ország-
gyûlés 2008. decemberi döntése értelmében – az elõze-
tes tervekkel ellentétben – mégsem vezetik be az ebbe a
kategóriába tartozó jármûvekre vonatkozó forgalomba
helyezési eljárást, így azokra nem lesz mûszaki vizsga,
nem kapnak rendszámot és forgalmi engedélyt, ennek
megfelelõen regisztrációs adót sem kell utánuk fizetni.

Fentieket az MGE a vásárlók jobb tájékoztatása érdeké-
ben tartotta szükségesnek közölni. 

Budapest, 2009. június 

Magyar Gépjármûimportõrök Egyesülete

Folytatódik a fejlesztés

Vezérigazgató-váltás a Főtaxinál
Május 29-én az URH-n beolvasott általános-
ban köszönt el a dolgozóktól és a taxisoktól
a Főtaxi korábbi vezérigazgatója, Garam-
szegi Miklós. Mandátuma lejárt, és a
Főtaxi Zrt. előző napon tartott közgyűlése a
következő időszakra e feladat ellátásával
Hausz Gyulát bízta meg. Természetesen a
taxisok között azonnal terjedni kezdtek a
különféle pletykák, melyek jelentős része

ijesztő jövőképet vetített előre. A Taxisok Vi-
lága megkereste az új vezérigazgatót, hogy
olvasói első kézből kapjanak választ kérdé-
seikre, kételyeikre. Részletes taxisszakmai
problémákat nem vetettünk fel, ugyanis a
riport a kinevezést követő harmadik mun-
kanapon készült. Ennyi idő még egy ebből a
szakmából érkezett vezetőnek sem lenne elég
a korrekt válaszokra.

Minden idõs emberben
lakozik egy fiatal legbelül, és
csodálkozik, hogy mi a fene
történt. 

* * *
Az öregkor legbiztosabb je-

le, amikor a gyertyák többe
kerülnek, mint a torta. 
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Szegény vagy! Csóró vagy! Értéktelen vagy!
– nap mint nap ezt az érzést verik beléd
mindenfelől. A reklámokban szereplő tö-
kéletes testű, luxus tengerpartokon önfe-
ledten kacagó boldog emberekkel kell
összehasonlítanod fáradt, meggyötört,
munkába temetkező és a napi gondoktól
görnyedt testedet. Sziklás hegyvidékeken
szinte szökellő luxus terepjárók állnak
megviselt, öregecske, de munkára még al-
kalmas autóddal szemben, és műveletlen,
sikereit botrányainak köszönhető „celebek”
ízléstelen, de drága neobarokk bútorokkal
berendezett villáit kell összemérned negye-
dik emeleti, felújításra már jócskán meg-
érett panellakásoddal. Szegény, szegény,
szegény vagy! – minden ezt harsogja. Az-
tán jönnek a kifejezetten neked szóló rek-
lámok: vegyél olcsón! Árleszállítás, ötven
gramm ingyen, még mindig csak 59 forint!
Olcsó sampon olcsó mosópor, olcsó dezo-
dor! Ha valami jobbra vágysz, adunk ne-
ked hitelkártyát! Vedd meg már holnap,
amit nem engedhetsz meg magadnak,
örülj neki néhány napig, aztán fi-
zesd három évig ötszörös áron.
Járj a kínai piacra, a turká-
lóba, egyél lejárt szava-
tosságú penészes, új-
racsomagolt, húst
alig látott  felvágot-
tat,  másnapra
m e g s z á r a d ó ,
„lisztjavítószerrel”
kezelt kenyeret.
(nem állom meg,
hogy ide ne írjam
„Besenyő Pista bá-
csi” ezzel kapcsola-
tos megjegyzését: El-
romlott a liszt? Hát mi-
ért nem hívnak szere-
lőt…?) Tested elnehezül,
idomtalan lesz mert nem étke-
zel egészségesen és nem jársz diva-
tos fitnessztermekbe. Fehér vagy, mint a
fal, mert nem telik szoláriumra, nem telik
üdülésre, ha süt a nap, te a kocsiban ülsz.
Természeteden eluralkodnak a rossz tulaj-
donságok: depressziós leszel, kötözködő és
irigy. Erkölcsi tartásodat rég elvesztetted, a
megélhetés, a szerzés fontosabb, mint a
becsület. Tanítómestered az egyszemű gu-
ru: a televízió. Művészeted a giccs, italod
az olcsó sör, szórakozásod a bulvársajtó. 

Ha megszeged a szabályokat, rettegés-
ben élsz, ha próbálsz tisztességes maradni,
a megélhetésedet veszélyezteted. Félsz az
adóhivataltól, a rendőrtől, a mától és a
holnaptól, félted a családodat, az autódat,
a pénzedet. Összerándul a gyomrod, ha
tértivevényes levelet kell átvenned, tiszta
szívedből gyűlölöd a sárga csekkeket. Ki-
használsz minden spórolási lehetőséget,
gázártámogatást kérsz, szociális segélyt, fi-
zetési haladékot, gyerekednek ingyenes tá-
bort. Már nem tudod fizetni a kocsirészle-
tet, a járulékokat, a villanyszámlát. Napon-
ta veszekszik veled a feleséged, mert szerin-
te kevés pénzt adsz haza, lenéz és megvet a
gyereked, mert nem tudsz neki márkás
cuccokat venni, lassan meggyűlölöd az em-
bereket, lassan meggyűlölöd saját maga-
dat…

Ez az a legvégső pont, amikor döntened
kell. Tovább folytatva önpusztító életedet,

innen már csak lefelé

ve-
zet az út a súlyos betegség, alkoholizmus,
végül az őrület, a hajléktalanság világába.
Ez az a pont, amikor azt kell mondanod:
STOP! Nem csinálom így tovább! Nem va-
gyok hajlandó napi tizenhat órát dolgozni
és közben folyamatos rettegésben, kétség-
beesésben élni. Nem vagyok hajlandó felál-
dozni egészségemet, családomat, önbecsü-

lésemet. Értelmes és értékes emberi lény
vagyok, egyedi és megismételhetetlen!

Ha belátod, hogy az a helyzet, amelyben
jelenleg vagy, teljes egészében magadnak
köszönhető, ha nem keresel mentségeket,
nem hibáztatsz senkit, ha elhatároztad,
hogy változtatsz, és elhatározásodat komo-
lyan veszed, a felfelé vezető út felét már
meg is tetted. Tedd fel magadnak a kérdést:
Tényleg szegény vagyok? Mihez képest?
Napoleon Hillnek van egy remek mondása
ezzel kapcsolatban: „Sírtam, hogy nincsen
cipőm, mígnem találkoztam egy emberrel,
akinek nem volt lába.” Nem az a szegény-
ség, ha nincs valamid. Az a szegénység, ha
sóvárogsz az után a valami után. Ha csu-
pán az anyagi helyzetet vennénk tekintet-
be, akkor a világ nyolcvan százaléka azon-
nal cserélne veled. A világ nyolcvan százalé-
kának a szemében te hozzájuk képest dús-
gazdag vagy! Persze ne hidd, hogy valami-
féle aszkétikus, a világtól elzárkózó remete-
életre akarlak rávenni. Korántsem! Viszont
vannak olyan ismerőseim, barátaim, akik-
nek például nemhogy plazmatévéjük, de
semmilyen tévéjük nincs. Van viszont ren-
geteg könyvük, vannak igaz barátaik, van
életüknek értelmes célja, boldogok. Közü-
lük olyan is van – figyelem, ez már tényleg

extrém példa lesz – akinek családi
házába még a villany sincs beve-

zetve. Ő így érzi jól magát,
semmi szegénységtudata

sincs, sőt szívből sajnálja
azokat az embereket,

akik luxuslakásukban
luxuséletüket élik
luxusmértékű jel-
záloggal és hitellel
terhelten…

Az aggodalmas-
kodástól való meg-
szabadulás első és

legjelentősebb lépé-
se: ne legyen hiteltar-

tozásod! Itt most nem
a részletre vásárolt mun-

kaeszközről beszélek, hiszen
annak költségét a vállalkozás el-

vileg kitermeli. Azért csak elvileg,
mert az árfolyamok ilyen hektikus válto-

zása esetén, amit napjainkban tapaszta-
lunk, szinte semmi gazdasági tervezésre
nincs lehetőség. Jobb híján azonban fogad-
juk el, hogy a vállalkozás fejlesztése hitel-
ből történik. A másik jellemző hitelfajta a
jelzálog, ez egyben a legveszélyesebb is, hi-
szen a fedelet veszítheted el a fejed fölül,
ha nem tudod fizetni. A lakás, a telek, az
ingatlan azonban értékét megtartja, sőt

9

Szegénységtudat

Kisember vagyok, kisvállalkozó. De azért szeretnék gon-
doskodni öreg napjaimról. Egy szerény összeget küldök minden hó-

napban az Önkéntes Nyugdíjpénztárba. Havi 5000 Ft-ot, vagyis évi 60 ez-
ret. Egy kisembernek ez is nagy pénz. Megérkezett a Nyugdíjpénztár döbbene-

tes év végi „leltára”. Befizettem 60 ezer forintot évente. A Nyugdíjpénztár levele sze-
rint az árfolyamveszteség 27 ezer forint, a likviditási tartalék 4000 forint. Magyarul a

pénzecskémnek több mint fele eltűnt. Mi van itt, mi folyik itt? Ráadásul nekem már –
öregembernek – önkéntes (!) a nyugdíjpénztár.  De mi van a fiatalokkal? Nekik viszont
kötelező ez az agyrém. A befizetett pénzünk befolyik egy feneketlen kútba. Természetesen
rohantam az érintett bankba, azonnal megszüntettem ezt a „megtakarítást”, aminek
semmi akadálya nincs, ha már tíz éve fizetem. Nekem ezért megszűnt a tagságom. De

a fiataloknak?
Viszont még egy döbbenetes ténnyel álltak elő a bankban: A bennlevő összeg
18 százalékát levonják, mint személyi jövedelemadót! Tehát, az én saját

megtakarított, már egyszer adózott pénzemből, most még egyszer le-
vonják az adót. Sőt! További 11 százalékot el kell küldenem

„Egészségügyi hozzájárulás”- ként….
Őrület…       Ferenczy P. Károly

Mi folyik itt?

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

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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növeli is… véltük ezt egészen tavaly októberig,
amikor is az ingatlanok értékállóságába vetett
hit nagy pofont kapott a gazdasági világvál-
ságtól…

Az igazán veszélyes és értékromboló azon-
ban a személyi kölcsönök és hitelkártyák vilá-
ga. Tudom miről beszélek, magam is belees-
tem e csábító csapdába néhány évvel ezelőtt.
Azért amikor a kasszánál szép ezüst színű
dombornyomásos kártyával fizetünk, az
olyan elegáns, nem? Mint az amerikai filmek-
ben. Nem kell számolgatni a pénzt, hogy elég
lesz-e, nem kell árcédulákat böngészni, csak
kihúzod a zsebedből a plasztiklapocskát, és
lazán átnyújtod. Olyan egyszerű!

Hát igen! Pontosan ezzel vagyunk beetetve.
Hogy olyan egyszerű és elegáns. Visszafizetni
meg nem is kell, csak az elköltött összeg öt-tíz
százalékát. Mármint havonta. Sok hónapig.
Kamattal. Sok kamattal. Vigyázzunk tehát e
csábító, de igen drága fizetési móddal. A sze-
mélyi kölcsön hasonló dolog. Általában napi
kiadásokra, egy-egy nagyobb háztartási gép-
re, esetleg lakásfelújításra vesszük fel, vagy
ami még rosszabb, egy másik, sürgősebb köl-
csön kiváltására, és örülünk, hogy csak 5-7 év
alatt kell visszafizetni. Igen ám, de milyen
áron? A szerződési feltételekben feltüntetett
kamat, és THM igen megtévesztő! Jelenleg a
személyi kölcsönöket 30 százalék körüli hitel-
díj-mutatóval ajánlják a bankok. A gyanútlan
polgár meg azt hiszi, hogy ha felvesz egymil-
liót, egymillió-háromszázezret fizet vissza. Hi-
szen harminc százalék, nem? Hát sajnos nem!
Ime egy konkrét példa: 750 000 Ft. kölcsön 5
éves futamidő, 23,7%-os THM. Vélnénk, hogy
927 750-et kell visszafizetni. Pedig nem. A
tényleges összeg 1 214 700 Ft. Több mint 60%
kamat! És ez még az „olcsóbbak” közül való!  

Ha megszabadultál e pénznyelő hitelektől,
vagy legalábbis az elhatározás megtörtént,
vedd szemügyre életed egyéb szegmenseit.
Nem az a legmagasabb kultúra, ha egy üveg
sörrel a kezünkben nagyokat böfögve bámul-
juk a Maunika-showt. Bocsánatot kérek, ha
ezzel valakit megsértettem. Mozdulj ki ott-
honról, Budapest kulturális élete manapság
igen pezsgő! Javaslom például a múzeumo-
kat, amelyek már közel sem olyan sötét és ri-
deg helyek, mint akár csak néhány évvel ez-
előtt. Találj magadnak hobbit, amit szívesen
és hozzáértéssel csinálsz. Az ember általában
ahhoz ért a legjobban, amit szeret csinálni.
Tégy olyan dolgokat, amik elégedettséggel és
örömmel töltenek el, amik megerősítik önér-
tékelésedet!  Nézz mélyebb önmagadba, for-
díts magadra elegendő szeretetteljes figyel-
met! Aki nem szereti magát, az másokat sem
szeret, és mások sem szeretik őt. Eressz hát
szélnek minden negatív érzést, irigységet, ne-
heztelést, haragot!  

Kötelezd el magad az egészség és jó közér-
zet mellett. Egész nap az autódban ülsz, tehát
elengedhetetlen valamilyen mozgást végez-
ned. Egész nap az autódban ülsz, tehát mu-
száj egészségesebben étkezned. Alakítsd ki sa-
ját gyógyprogramodat, hallgasd meg mások
tanácsát, de ne függj szolgai módon tőlük. 

Legyenek életcéljaid! Az értelmes és boldog
élet egyik titka, hogy olyan célokat tűzz ma-
gad elé, amelyek megérik a fáradozást. Olyan
célok lebegjenek a szemed előtt, amelyek elvi-
selhetővé teszik a napi megaláztatásokat, az
udvariatlan és dölyfös hivatalnokok, az idege-
sítő és arrogáns ügyfelek, a visszautasított hi-

telkérelmek, elmulasztott lehetőségek hosszú
sorát.

Sem a szegénységtudat, sem a boldogság
nem a külső körülmények függvénye. Élete-
det te irányítod, tégy meg mindent, hogy po-
zitív legyen!  

nz
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Május végén tartotta évi rendes köz-
gyűlését a City Taxi Szövetkezet. Te-
kintettel arra, hogy az 509 taxis tulaj-
donában lévő cég nagyon sok tekintet-
ben etalonnak számít a szakmában,
így fontosak lehetnek az általuk meg-
hozott döntések is. Tamás Miklós el-
nököt ezekről kérdeztük.

• Kezdjük a személyi kérdésekkel. Történt
e tekintetben változás a szövetkezetnél?
• Annyi történt, hogy vezetőségünk harma-
dik tagja - Kiss Gábor – mandátuma lejárt. Ő
a közgyűléstől ellenszavazat és ellenjelölt nél-
kül újra megerősítést kapott.
• Gondolom, a vezetőség számára a költ-
ségvetés elfogadása volt az egyik sarkala-
tos kérdés. Jól sáfárkodtatok a közösség
pénzével?
• A tagság felé a pénzügyi helyzetről, az elő-
ző év bevételeiről és kiadásairól a szövetkezet
mindenkori vezetése az éves közgyűléseken
számol be. Most is ez történt. A kollégák a
Felügyelő Bizottság ajánlásával elfogadták be-
számolónkat, így a 2008. évet minimális meg-
takarítás mellett lezártuk.
• Annak ellenére volt megtakarítása a
szövetkezetnek, hogy az elmúlt év során
visszaadtatok tagdíjat?
• A tavalyi évben kétszer is történt visszatérí-
tés. Korábban ezeket úgy terveztük be, hogy

az a pozitív mérleget ne befolyásolhassa.
Egész éves gazdálkodásunk felhatalmazott
minket arra, hogy a tervezett pénzt kifizet-
hessük kollégáinknak.
• Hozott olyan döntést, döntéseket a köz-
gyűlés, ami mondjuk a máshol taxizók
számára is érdekes lehet?
• Természetesen elsősorban a tavalyi év el-
számolásáról beszéltünk, de egy pár monda-
tot leszámítva, ez csak apropó volt a jelenlegi
problémák boncolásához, áttekintéséhez. A
diskurzus arról szólt, hogy mi a válasza a
Citynek a hónapok óta erősödő válságra. En-
nek kapcsán szó esett a létszámról, tarifáról, a
tapasztalható tarifacsökkentési tendenciák-
ról. A hozzászólások is e tárgykörben mozog-
tak, mindenki saját vérmérséklete szerint fej-
tette ki véleményét. A tagság akaratának meg-
felelően, a City Taxi Szövetkezet álláspontja
egyelőre egységes. A jelenlegi gazdasági hely-
zetben ugyanakkor nem lehet kőbe vésni
semmit, de reméljük, nem lesz olyan külső
kényszerítő körülmény, melynek hatására
megváltozhat a véleményünk. Természetesen
a konkurencia mozgását – már amennyire rá-
látásunk van – figyeljük. Mindenki érzi, hogy
nagyon veszélyes, ami most az árak tekinteté-
ben zajlik. Ezt már ennek az újságnak a ha-
sábjain jómagam is többször elmondtam. Az
árcsökkentés nagyon rossz lépés, a megrende-
lők és a taxisok felé egyaránt. Az utasaink

Létszámstop és szigorú fegyelem

Közgyűlés a Citynél

Figyelmeztetés mindenkinek!
Ami velem megtörtént, az nagyon tanulságos történet, érdemes minden is-
merõsötökkel megosztani. E hónapban egy nagyon furfangos csalás áldoza-
ta lettem, míg vásároltam a Praktikerben. Egyszerûen csak egy szerszámért
tértem be, ami egy traumatikus élménnyel zárult. Ne legyél naiv, nehogy azt
gondold, hogy ezek a dolgok mindig mással történnek meg, bármikor bárhol
veled is megtörténhet. A következõ történt: Én nyugodtan pakolásztam be
a vásárolt holmit a csomagtartóba, két fiatal lány, kb. 19 -20 körüliek lehet-
tek, odajöttek az autóhoz és elkezdték tisztítani a szélvédõt. Míg ezt csinál-
ták, a hatalmas melleik majd kiestek a pólójukból. Egyszerûen képtelen vol-
tam levenni róluk a szemem. Miután végeztem a bepakolással, borravalót
akartam adni, mire õk nem fogadták el, hanem megkértek, hogy vigyem el
õket a Metróba. Természetesen beleegyeztem. Erre õk gyorsan beültek a
hátsó ülésre. Ahogy elindultunk, vadul egymásnak estek, csókolóztak, ölel-
ték, fogdosták egymást. Egyszer csak az egyik elõre mászott az elsõ ülésre és
orálisan kezdett foglalkozni velem, amíg a másik ellopta a pénztárcámat. Így
lopták el a pénztárcám ebben a hónapban másodikán, negyedikén, kilencedi-
kén, kétszer tizenkettedikén, majd tizennegyedikén, és valószínûleg el fogják
lopni ezen a hétvégén is, miután veszek magamnak egy újabb pénztárcát!
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Három lövés dördült május 15-én pénte-
ken kora reggel a Budapest V. kerületi
Mérleg utcában, amely eltalálta a mun-
kába igyekvő 29 esztendős K. Ernő ké-
ményseprőt. A lövést pedig a 31 éves N.
L. kormányőr adta le, aki parkolási vi-
tába keveredett a 43 éves K. M. taxiso-
főrrel, s mikor utóbbi távozott, fegyvert
rántott az objektumőr, és lőtt.

Napjainkra pontosan tudni lehet a május 
15-i incidens részleteit is, amely jó néhány
napig borzolta a közvéleményt. Ami tény, s
ezt a taxisofőr is elismerte: péntek reggel 7
óra után pár perccel a Mérleg utcai hotel kö-
rül körözött és parkolóhelyet keresett valahol
a bejárat közelében. Nem talált, ám úgy ítél-
te meg, mivel címre és rendelésre jött, annyi
időre megállhat az Önkormányzati Miniszté-
rium oldalán is, amíg beugrik a recepcióra és
megkérdi, hol a kuncsaft. A taxis állítja, csak
várakozási tilalmat jelző táblát látott és nem
megállást tiltót, ezért is vélte úgy, ha 5 percen
belül visszatér autójához, úgy nem követ el
közlekedési szabálysértést sem.

Ugyanezen időben és helyen teljesített szol-

gálatot N. L. egyenruhás objektumőr, aki lát-
va, hogy a taxi megáll és leparkol, a sofőr pe-
dig kipattan belőle, rögvest felszólította, hogy
tiltott helyen áll és azonnal távozzon. K. M. si-
etve a bejárathoz csak annyit közölt a kor-
mányőrrel, egy percen belül jön, és már távo-
zik is. A konfliktushelyzet akkor fokozódott,
amikor a sofőr gépjárművéhez visszatért, be-
ült taxijába és indulni akart, ám az egyenru-
hás megpróbálta elkérni az iratait, hogy felje-
lentse. A taxis kissé bosszús volt az egész mi-
att, és kedve sem volt kora reggel vitatkozni a
„szervvel”. Indult volna, ám a kormányőr az
autó elejéhez állt és nem tágított. Ekkor hát-
ramenetbe kapcsolt, tolatott, majd kikerülve
a kormányőrt, elhúzott mellette. Az egyenru-
hás mindezt úgy élte meg, hogy a taxis el
akarta gázolni. (Később ezt sem a térfigyelő
kamerák képei, sem pedig az egyenruha ron-
gálódása, bepiszkolódása nem igazolta, de ez
még a nyomozás tárgyát képezi.) 

N. L. előkapta szolgálati fegyverét, majd há-
rom célzott lövést adott le a sietősen távozó
fekete taxira, amely az utca végén be is kanya-
rodott.  Valamivel távolabb már maga az érin-
tett szólt az ott várakozó rendőröknek, lövése-

ket hallott a Mérleg utcából. Mint később ál-
lította, nem is sejtette, hogy rá lőtt a kor-
mányőr. Márpedig a lövések eldördültek, és
elég szerencsétlenül csapódtak be mert az
egyik lövedék, az éppen munkahelyére igyek-
vő kéményseprő lábát találta el hátulról. An-
nyi szerencséje még a szerencsétlenségben is
volt K. Ernőnek, hogy a hátulról a vádlijába
csapódott lövedék lágy részt ért és a sípcson-
tot nem roncsolta.

A kormányőrt azonnal leváltották a szolgá-
latból, a helyszínelés ügyész irányításával és
felügyeletével megkezdődött, jó időre megbé-
nítva ezzel a kora reggeli csúcsforgalmat. Mi-
után a taxi vezetője a hírekben hallva meg-
tudta mi is történt valójában, bement az V.
kerületi rendőrkapitányságra és úgymond fel-
adta magát.

A fegyverhasználat parancsnoki vizsgálatát
követően Dobozi József vezérőrnagy – a Köz-
társasági Őrezred parancsnoka – megállapí-
totta: a fegyverhasználat jogszerűtlen és szak-
szerűtlen volt – majd a tiszthelyettest az ügy
vizsgálatának idejére azonnali hatállyal föl-
mentette beosztásából.

Időközben a taxis autóját is tüzetesebben
megvizsgálták szakértők. Találtak egy golyó-
nyomot az autó csomagtartóján hátul balol-
dalt. Ebből arra a következtetésre jutottak,
hogy a kormányőr nem is a kerekekre, hanem
a sofőrre célzott, amely a helyzetét csak sú-
lyosbítja.

K. Ernőt kórházba szállították, szerencsére
sérülése könnyebbnek bizonyult és maradan-
dó károsodást nem szenvedett. A Zóna Taxi
vezetősége – K. M. ehhez a társasághoz tarto-
zik – felajánlotta, hogy egy évig ingyen fuva-
rozza a sérült kéményseprőt, ám a vétlen ál-
dozat ezzel nem kívánt élni. Ami talán ettől is
meglepőbb gesztus: a fuvarozó társaság a ma-
gáról megfeledkezett kormányőr jogi védel-
mét is elvállalta, függetlenül attól, hogy az el-
járásban ki, milyen minőségben vesz részt. Ha
ugyanis a kormányőr fegyverhasználata indo-
kolatlan és jogszerűtlen volt, úgy őt a katonai
bíróság marasztalhatja el. Amennyiben a ta-
xisról bebizonyosodik, hogy az objektumőrt
szándékosan akarta elütni, akkor hivatalos
személy elleni erőszak kísérlete miatt járnak
el vele szemben.

A vizsgálat egyelőre tart. A kormányőr bo-
csánatot kért a lábon lőtt kéményseprőtől,
aki azt elfogadta. Azt is elismerte: túlreagálta
a tilosban parkolást is. Ez persze még nem te-
szi meg nem történtté az eseményeket. Mert
legyen bármilyen feszült is a hangulat az or-
szágban, azért egy tilosban parkolásért még
senkinek sem kell fegyvert rántania és tüzel-
nie. Most célt tévesztettek a lövedékek, de így
is egy vétlen járókelőt találtak el. Ám az is jo-
gosan felmerülhet az állampolgárban: mi van,
ha a kormányőr pontosabban céloz a szabály-
talanul parkoló autósra, és talál is?

k.z.t.
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Jogszerűtlen fegyverhasználat a Mérleg utcában

Lábon lőtt kéményseprő, felfüggesztett kormányőr

esetleg elgondolkozhatnak azon, ha ugyanazt
a szolgáltatást most féláron is lehet gazdasá-
gosan nyújtani, akkor talán eddig megkárosí-
tottuk őket! Ez pedig nagyon rossz üzenet
lenne.  Az át nem gondolt akciókból nem lesz
érezhető fuvarszám-növekedés, annyi törté-
nik mindössze, hogy maguk a kedvezményt
adó taxis vállalkozók szegényednek el, vagy
végleg tönkremennek. Azt az árszínvonalat,
melyet az évek során nagyon lassan elértek,
most, amikor arra a legnagyobb szükség len-
ne, lefelezik. 
• Többen eljönnének jelenlegi cégüktől, de
nincs hova menni. A kapuk többnyire zár-
va vannak. Mi a helyzet a Citynél? Érde-
mes a várólistára felkerülni, vagy remény-
telen?
• Érdemes felkerülni rá, bár jelenleg valóban
nem veszünk fel senkit. Ennek ellenére most
is van élő várólistánk, amit a jövő érdekében
fenn  kívánunk tartani. A recessziónak előbb-
utóbb vége lesz, tehát nem zárkózunk be tel-
jesen. A nyugdíjba menőket, a szakmát váltó-
kat előbb-utóbb pótolni szeretnénk. Most va-
lóban szigorú létszámstopot határoztunk el,
de talán az év végéig a recesszió lecseng és va-
lamiféle visszarendeződés lehetséges. A létszá-
munkban is.
• Ha jól értem a szigorú létszámstop any-
nyit jelent, hogy a jelenleg bármilyen ok-
ból eltávozottak helyére sem vesztek fel új
kollégát? A közgyűlés meghatározott egy
alsó határt, ameddig csökkenteni kell a
Citysek számát?
• A közgyűlés nem határozott meg semmifé-
le alsó határt. Ezt a vezetőség belátására bízta.

Mi pedig ezzel a jogkörünkkel nem élünk visz-
sza. Érezzük és halljuk a kollégák üzenetet.
Most valóban szigorú létszámstop van, ami
azt jelenti, hogy az eltávozó kollégák helyére
nem veszünk fel senkit. Lefogyasztjuk a City
Taxi létszámát, legalább 50 fővel.
• Lazítotok-e a nagyon szigorú követelmé-
nyeken? Hiszen ha kevesebb a fuvar, ki-
sebb a bevétel, akkor azt sem lehet elvárni,
hogy a kocsipark vagy a vezetők öltözete
változatlanul kiemelt színvonalú marad-
jon.
• Nem lazítunk semmin, sőt! Nyugodtan
mondhatom, hogy a közgyűlés sem adott
más utasítást. Ez a válság időszak, ha másra
nem, legalább arra  jó, hogy a fegyelmi hely-
zet tovább szilárduljon. Például azok a kollé-
gák, akik kizárás miatt kerültek ki sorainkból,
nem jöhetnek vissza. Tehát a jelenlegi körül-
mények csak erősítik a fegyelmet, elsősorban
a közösség érdekében. Sem az autók életkorá-
ra, sem az öltözködésre, sem a fegyelmi vétsé-
gekre vonatkozólag nincs lazítás. Mi ebből a
válságból megerősödve szeretnénk kijönni.
Attól, hogy a minőséget vagy a fegyelmet
hagyjuk leromlani, a válság nem lesz rövi-
debb, a kollégák bevétele nem lesz több.
• Úgy látom, hogy a City Taxi Szövetkezet
tagsága elég világosan látja, hogy ezt a
gazdasági válságot nem a szövetkezet veze-
tősége okozta, az csak kezeli a helyzetet.
• Ezért külön köszönet a tagságnak! Vala-
mint azért, hogy az eddigi munkánkat elfo-
gadva az elkövetkező időszakra bizalmat sza-
vazott.
• Köszönöm a tájékoztatást - kó -
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Budapest Főváros Önkormányzata Város-
üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főpol-
gármester-helyettes
Tárgy: Személytaxi-közlekedés a Margit hí-
don
Metál Zoltán elnök
Országos Taxis Szövetség
1119 Budapest, Vahot utca 6.

Tisztelt Elnök Úr!
A Margit híd átépítése során a hídi taxifor-
galommal kapcsolatos levelét köszönettel
megkaptam, és munkatársaim véleményé-
nek kikérése után a következőkről tájékoz-
tatom.

A hídfelújítás alatt a közösség közlekedés
járművei közforgalom elől elzárt munkate-
rületen haladnak majd át, a forgalom kü-
lönleges szabályok figyelembevétele mel-
lett zajlik majd.

A felújítás során az ideiglenes vágányo-
kon a villamosok és autóbuszok legfeljebb
10 km/órás sebességgel közlekedhetnek. A
sebességkorlátozásra az ideiglenes villa-
mospálya műszaki kialakítása és munkavé-
delmi szempontból van szükség. A hídon
való átkelés villamossal és autóbusszal is a

maihoz képest háromszor hosszabb időbe
fog telni. A hídi útpálya teljes hosszában
előzési tilalom lesz érvényben.

A BKV Zrt. járművezetői külön oktatás-
ban részesülnek az ideiglenes hídi forgalom
sajátosságaival kapcsolatban. A taxik közle-
kedéséhez azzal a feltétellel járulunk hozzá,
hogy az ideiglenes pályán érvényes forgal-
mi rend a taxikra is érvényes,. Annak vala-
mennyi rendelkezését kötelesek betartani.
Kérjük, szíveskedjenek felhívni az érintetek
figyelmét az előzési tilalom és a sebesség-
korlátozás szigorú betartására. A forgalmat
időnként munkatársaim ellenőrizni fogják,
és amennyiben tapasztalataink szerint a ta-
xik közlekedése baleseti kockázatot jelent, a
személytaxi-közlekedést korlátozzuk.

Kérem a fentiek szerinti szíves együtt-
működését és tájékoztatásom szíves elfo-
gadását.

Budapest, 2009. március 24.
Üdvözlettel:
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Taxik a Margit hídon

Ezt elintézték
– Miért nem intézi el ezt valaki? Ugye ismerős a kérdés? Szinte nap mint nap hallani a ta-
xisoktól. Ilyenkor szoktunk visszakérdezni, hogy: – mégis, ki? – Hát az a sok érdekképvise-
lő! – hangzik az öntudatos válasz. De ez sem marad újabb kérdés nélkül: – Te melyik ér-
dekképviseletnek vagy a tagja? Általában ezen a ponton vége szakad a párbeszédnek.
Ugyanakkor van olyan tömörülés – nevezetesen az Országos Taxis Szövetség –, mely an-
nak ellenére mozgolódik, hogy a fővárosi taxisok túlnyomó többsége jelenleg nem tarto-
zik tagjai soraiba.

Nézzük a tényeket: a Margit híd felújítását már tavaly bejelentették. Akkor az illetéke-
sek egyértelműen kijelentették azt is, hogy a felújítás teljes ideje alatt azon csak a buszok
mehetnek majd át, a taxik nem. Ez pedig beláthatatlan következményekkel járt volna. A
többi bedugult hídon alig lehet majd haladni, így az amúgy is lecsökkent fuvarszám to-
vábbi esésével kellett volna számolni.

Az Országos Taxis Szövetség vezetése ezt belátva levélben kért segítséget Hagyó Miklós
főpolgármester-helyettestől. És láss csodát! Ő engedélyezte a taxiközlekedést a Margit-hí-
don a felújítás teljes ideje alatt. Mindössze az a szigorú feltétele, hogy ezzel a taxisok ne
éljenek vissza. Ha bármilyen módon zavarják vagy akadályozzák a tömegközlekedést, il-
letve az építkezést, úgy ezt az engedélyt azonnal visszavonják. Ez a feltétel betartható,
nem éri meg eljátszani a nehezen megszerzett bizalmat. Az Országos Taxis Szövetségnek
pedig a fővárosi taxisok nevében ezúton is köszönetet mondunk!

A szerk.

Néhány évvel ezelõtt egy férfi
kalandba bonyolódott egy olasz
nõvel, s a nõ egy éjjel bevallotta
neki, hogy teherbe esett tõle.

Mivel nem akarta, hogy szé-
gyenben maradjon, de elvenni
sem volt ínyére, jókora összeget
adott neki, hogy visszamenjen
Olaszországba és csendben
megszülje a gyereket. Az egyez-
ség része volt az is, hogy ha ott
neveli fel, a gyerek 18 éves ko-
ráig kap majd anyagi segítséget.

A nõ beleegyezett, de azt is
tudni akarta, a férfi hogyan sze-
rez majd tudomást a kicsi szüle-
tésérõl. Hogy minél diszkrétebb
legyen a dolog, a férfi azt kérte,
küldjön neki egy egyszerû ké-
peslapot, s a hátoldalára írja rá:
„Spagetti”.

Akkor majd el is kezdi utalni a
gyerektartást.

Egy napon, úgy 9 hónappal
késõbb épp hazaért kis felesé-
géhez.

„Drágám,” mondta a nõ zava-
rodottan, „ma kaptál egy na-
gyon furcsa képeslapot.”

„Add csak ide, majd késõbb
elmagyarázom” vágta rá.

Az asszony engedelmeske-
dett, s csak azt látta, ahogy fér-
je arca fehérre vált a levelet ol-
vasva, majd hirtelen elvágódott.

A kártyán a következõ állt:
„Spagetti, spagetti, spagetti,

spagetti, spagetti.
Három húsgolyóval, kettõ

anélkül.
Küldj extra szószt.”

* * *
Az öreg barát dicsekszik a

többieknek:
– Képzeljétek! Eddig olyan fe-

ledékeny voltam, hogy a saját
nevemre sem emlékeztem, de
találtam egy jó pszichiátert. Jár-
tam hozzá, és meggyógyultam.

– Hát ez csodálatos! Én is el-
mennék hozzá! Hogy hívják?

– Na... várjál csak. Na. Itt van a
nyelvemen. Te, hogy is hívják
azt a növényt, ami lila és ta-
vasszal nyílik?

– Ibolya?
– Igen! – vágja rá az öreg,

majd hátraszól a feleségének:
– Te, Ibolya, hogy is hívják a

pszichiátert?
* * *

Te egy akkora paraszt vagy,
hogy a házatokban nincs is a
székeken háttámla, hogy min-
denhová le tudj ülni a permete-
zõvel!

Az állatok erdei tornapályát építenek, társadalmi munkában. A nyuszi
talicskázza a sódert, a róka vizet hord, a farkas keveri a betont, a med-
ve döngöli az alapot, a sün támasztja a zsalufákat, amiket a bagoly szö-
gez össze. Egyedül a ló lustálkodik egész nap egy fa alatt. Az állatok fel-
háborodva reklamálnak:

– Ide figyelj, ló! Ez mindnyájunk ügye, te miért nem veszel részt a
munkában? 

– Mert amit ti ezért kaptok, az nekem már rég itt van a lábam között... 
* * *

Ismertem egy olyan csúnya nõt, hogy amikor e-mailben elküldte a
fényképét, felismerte az antivírus...
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Felháborodott kolléga kereste
fel szerkesztőségünket, mert
„lehúzták”, mint egy két éves
nyeretlent. Még akkor sem lett
jobb a hangulata, amikor meg-
tudta, egy kollégát korábban
ugyanolyan módszerrel csaptak
be, mint őt. Legszebb öröm a
káröröm, de ebben az esetben a
taxis szolidaritás erősebb volt,
éppen ezért keresett meg ben-
nünket. Talán példáján mások
is okulnak.

A „forgatókönyv” gyakorlati-
lag megegyezik minden eset-
ben. Este, tehát már sötétben
„inti” le a fiatal pár a taxit. Te-
hát nem telefonos rendelésről
van szó, hogy ne lehessen visz-
szakeresni a szereplőket. Meg-
adják a címet, majd útközben
megcsörren a hölgy mobiltele-
fonja. „Bocsánat, változott a
program! Itt álljon meg, legyen
szíves, kiszállunk!” (Valószínű-
leg a társ csöngeti meg a tele-
font észrevétlenül!)

A fiatal pár kipattan a taxi-
ból, a műszerfalra „hipp-hopp”
letesznek egy húszezrest. A ta-
xis egyik szemével figyeli a mö-
götte feltorlódott kocsisort, a
másik szemével nézi a műszer-
falon lévő pénzt, nehogy lees-
sen. A „harmadik” szemével az
utasokat figyeli, a „negyedik-
kel” a pénztárcájában matat. A
pénzt csak másnap reggel, vilá-
gosban tudja jobban megfi-
gyelni, ha ez egyáltalán eszébe
jut. Minden rendben van, de
valami mégsem stimmel.

Fémszál van, vízjel van, ta-
pintásra egyértelműen igazi
pénz, de… És a lényeget csak a
szakértő magyarázata után ért-

jük meg: egy igazi kétezer fo-
rintosról lemossák a kétezer
forintos címletre emlékeztető
részt. Aztán fénymásolóval
odavarázsolják a húszezres
címletet! Ha jobban megnéz-
zük, mi is észrevesszük a kü-
lönbséget. A fémszálon kétez-
res számokat láthatunk. A
vízjelen pedig nem a húszez-
resen látható Deák Ferenc,
hanem Bethlen Gábor szere-
pel. Nagyon figyeljünk tehát
a húszezres címletekre! Az UV
lámpa önmagában nem ele-
gendő, hiszen ezek a „pénzek”
igaziak! Csak éppen nem hú-
szezret érnek, hanem kétez-
ret. Illetve így már annyit se…  

Juhász Péter

PÉNZHAMISÍTÓK  A TAXIBAN

A ruházati bolt vezetõje visszajön
az ebédszünet után, és látja, hogy az
eladónak be van kötve a keze. Az el-
adó büszkén újságolja:

– Képzelje, eladtam azt a nagyon
ronda öltönyt, ami már két éve itt
porosodott nálunk.

– Arra a rózsaszín förmedvényre
gondol a kék gombokkal?

– Igen.
– Hát ez nagyszerû. Fogadni mer-

tem volna, hogy azt sosem adjuk el.
De miért van bekötve a keze?

– Amikor kikísértem a vevõt, az a

rohadt vakvezetõ kutya megharapta
a kezem. 

* * *
Képzeld, van két ikerlányom! 
– Ez nagyszerû! Hogyan különböz-

teted meg õket?
– Az anyajegyük alapján. A barná-

nak a jobb kezén, a szõkének a bal
kezén van.

* * *
Minél többet iszom, annál inkább

remeg a kezem. Minél inkább remeg
a kezem, annál több italt kilötykö-
lök. 

Minél több italt kilötykölök, annál
kevesebbet iszom.

Tehát: Minél többet iszom, annál
kevesebbet iszom. 

* * *
Székely és a fia sétálnak az úton.

Egyszer csak átmegy elõttük egy
sündisznó, mire a fiú megkérdi:

– Hát ez meg miféle szerzet,
Idesapám?!

Mire az öreg megpiszkálja a lábá-
val a sünit:

– Hát fiam, ez most vagy valami,
vagy megy valahová.

A 20 000-esen amellett, hogy a fémszál
mellé természetesen 20 000-es szám
van írva, a bal oldali, csak a fény felé
tartva látható vízjelen Deák Ferenc arc-
képe szerepel. Az általunk most bemu-
tatott hamisítványon ezzel ellentétben
a vízjelen Bethlen Gábor arca, a fém-
szál mellett pedig a 2000-es szám
szerepel
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Tudod vagy tippelsz?

KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

1. Taxijának utasa arra kéri, hogy hajtson
át a táblával megjelölt övezeten, mert így
rövidebb úton lehet megközelíteni az úti
célját. Teljesítheti-e a kérést?
a) Igen, mert az utas meghatározhatja az õt

szállító taxi útvonalát.
b) Csak akkor, ha az utas nyilatkozatot ad arról, hogy szükség

esetén vállalja a szabálysértésért a felelõsséget.
c) Nem.

2. Balra kíván bekanyarodni. Ennél a jelzésnél
behúzódhat-e útkeresztezõdés közepéig, ha
szembõl érkezõ jármûsor végét még nem látja?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha még a sárga jelzés elõtt biztosan el

lehet hagyni az útkeresztezõdést.
c) Nem.

3. Elõzhet-e a táblával jelzett útkereszte-
zõdésben?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha az elõzést a menetirány sze-

rinti bal oldal igénybevétele nélkül tudja
végrehajtani.

c) Nem.

4. A tábla hatálya alatt megelõzhet-e taxi-
jával egy lovas kocsit?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha az úton az azonos irányú

forgalom részére legalább két forgalmi sáv
áll rendelkezésre.

c) Nem.

5. Mit jelez a tábla?
a) Az úttest mindkét irányból belátható szaka-

szon egy forgalmi sávra szûkül.
b) Az úttest szélessége a megelõzõ útszaka-

széhoz képest számottevõen csökken.
c) A kapaszkodósáv végét.

6. Besorolhat-e a motorkerékpáros a for-
galomirányító fényjelzõ készülékkel sza-
bályozott útkeresztezõdés elõtt a megál-
lás helyét jelzõ vonalak közé, ha útburko-
latra ilyen jelet festettek fel? 
a) Igen.
b) Csak a tilos fényjelzés ideje alatt szabad a

többi jármû elé a motorkerékpárral besorolni.
c) Nem.

7. A tábla felé közeledve az úton megen-
gedett legnagyobb sebességgel közele-
dik. Köteles-e mérsékelni a tempóját még
a jelzés elérése elõtt?
a) Igen, minden esetben.
b) Csak éjszaka és korlátozott látási viszonyok

között.
c) Nem.

8. Milyen sebességgel közlekedhet taxijával fõ- és mel-
lékúton?
a) Lakott területen legfeljebb 50 km/h, lakott területen kívül,

pedig legfeljebb 90 km/h sebességgel.
b) Lakott területen legfeljebb 60 km/h, lakott területen kívül,

pedig legfeljebb 100 km/h sebességgel.
c) Lakott területen legfeljebb 40 km/h, lakott területen kívül,

pedig legfeljebb 80 km/h sebességgel.

9. A személytaxi gumiabroncsa csak addig használható,
amíg a futófelület bordázatának a magassága – a teljes
felületen – eléri ….
a) a 3 mm-t.
b) az 1,6 mm-t.
c) az 1 mm-t.

10. Autópályán melyik forgalmi sávot veheti igénybe
elõzésre, ha az azonos irányú forgalom számára három
forgalmi sáv áll rendelkezésre, és a középsõ sávban
utolér egy másik személygépkocsit?
a) Csak a szélsõ (külsõ) sávot.
b) Csak a belsõ (harmadik) sávon hajtja végre az elõzést.

11. Köteles-e elsõbbséget adni a gyalogosnak, ha olyan
telephelyrõl hajt ki taxijával, ahol a járda fölé kiírták,
hogy „Vigyázat, gépkocsikihajtás!”
a) Igen.
b) Nem.

12. Szabad-e gyér forgalmú, útburkolati jellel nem jelölt
párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten a taxival
folyamatosan a belsõ forgalmi sávban közlekedni?
a) Igen.
b) Csak lakott területen belül.
c) Nem.

13. Az úttest szélén jármûvek várakoznak. Megállhat-e
mellettük taxijával másodikként utasának ki- vagy be-
szállása idejére?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a területet „Várakozási övezet (zóna)” táb-

lával jelölték meg.
c) Nem.

14. A képen látha-
tó forgalmi hely-
zetben köteles-e a
kormánykerékkel
ábrázolt gépkocsi-
val elsõbbséget ad-
ni a villamos részé-
re? 
a) Igen.
b) Nem.

A helyes megoldások a 46. oldalon találhatók.

Virágh Sándor
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Átfogóan módosítaná az egész
magyar adórendszert a napok-
ban Országgyűlés elé került
törvényjavaslat. A válságra hi-
vatkozva ezúttal nem csak ja-
nuár elsején, hanem már év
közben, júliustól és szeptem-
bertől is változnak bizonyos
szabályok a kormány tervei
szerint. 

A taxis vállalkozókat is érin-
tő  legfontosabb várható válto-
zásokat összegeztük. 

Társasági adó
Ez az adófajta a tételesen adózó
vállalkozókat érinti, átalányadó-
zásra nincs hatással. A 2010-re
tervezett módosítások közül az
egyik legjelentősebb a társasági
adókulcs emelése 19 százalékra. E
mellett jelentős strukturális át-
alakítást is végrehajtanak a társa-
sági adó rendszerében. A javaslat
újraszabályozza az adóalap-mó-
dosító tételek nagy részét, és ezek
közül többet teljesen megszün-
tet.

Személyi jövedelemadó
A tervezet elfogadása esetén az
adóalap számításának módja
2010. január 1-jétől gyökeresen
megváltozik, és az összevont adó-
alap részét képezi majd a jövede-
lem után számított foglalkozta-
tói társadalombiztosítási járulék
is (ezt nevezik „szuperbruttósí-
tásnak”). A tervezet szerint 2010.
január 1-jétől a foglalkoztatói
társadalombiztosítási járulék

összesen 27 százalék lesz (jelenleg
29%). Miután az egyéni vállalko-
zók maguk fizetik foglalkoztatói
járulékukat is, két százalék járu-
lékcsökkentést realizálhatnak.
Mindeközben a járulékok és az
egészségügyi hozzájárulás alapja
a bruttó jövedelem marad, taxi-
soknál nagy százalékban a mini-
málbér. A változások következté-
ben 2010-től értelemszerűen vál-
toznak az adóelőleg-megállapítás
és jövedelemigazolás szabályai is. 

A tervezett adótábla szerint a
személyi jövedelemadó alsó adó-
kulcsa 17 százalékra csökken (1%
adócsökkenés), míg az alsó sáv-
határ 5 millió forintra emelkedik,
de ez már a foglalkoztatói járulé-
kokkal emelt bérekre vonatkozik!
Az 5 millió forintot meghaladó
jövedelem esetében pedig a sze-
mélyi jövedelemadó mértéke 32
százalék lesz, azzal, hogy a külön-
adó megszűnik, beépül a szemé-
lyi jövedelemadó kötelezettségek
felső adókulcsába. Mivel taxis
vállalkozó a legritkább esetben
éri el a személyi jövedelemadó
magasabbik kulcsa szerinti jöve-
delmet, elvileg ismét 4 százalék
adócsökkenésről beszélhetünk, a
különadó eltörlése miatt. Szerin-
tem azonban csak óvatosan ör-
vendezzünk egyelőre…

Adókedvezmények 
A tervezet alapján szűkül, ill.
megszűnik az adókedvezmények
jelentős köre. Szigorodnak a ter-
mészetbeni juttatások adózásá-

nak feltételei,  például az üdülési
csekk, a képzés, a helyi utazási
bérlet és a meleg étkezés, a hideg
étkezési utalvány, a csekély érté-
kű ajándék, az önkéntes kölcsö-
nös nyugdíj- és egészségpénztári
valamint a magánnyugdíjpénztá-
ri és a foglalkoztatói nyugdíjszol-
gáltatói intézményi munkáltatói
hozzájárulás. E szigorítások szak-
mánkon belül a társas vállalkozá-
sokat, a tételesen adózó, ill. alkal-
mazottakat foglalkoztató egyéni
vállalkozókat érintik. 

Járulékok
2010. január 1-jétől megszűnik a
munkaadói és a munkavállalói
járulék, helyette munkaerőpiaci
járulékot vezetnek be. A tervezet
szerint a foglalkoztatói társada-
lombiztosítási járulék 27 száza-
lék, amelyből a nyugdíj-biztosí-
tási járulék 24 százalék, az egész-
ségbiztosítási járulék 2 százalék
és a munkaerőpiaci járulék 1 szá-
zalék. Alkalmazottat nem foglal-
koztató egyéni vállalkozók esetén
ez elvileg újabb 1%-nyi járulék-
csökkentést eredményez. A ma-
gánszemély által fizetendő járu-
lékok nem változnak, 9,5 százalék
nyugdíjbiztosítási, és 6 százalék
egészségbiztosítási járulékot kell
továbbra is fizetni. 

Vagyonadó
A javaslat értelmében lakóingat-
lanok, illetve további vagyonele-
mek – nagy teljesítményű sze-
mélygépkocsik, vízi és légi jármű-

vek – után is kell majd adózni.
Bár a taxis vállalkozó biztosan
nem aggódik helikoptere vagy
yachtja adóztatása miatt  (vélhe-
tően nincs neki ilyesmije), a nagy
értékű személygépkocsi esete
kérdéses lehet. Vajon hol húzódik
majd a határ? Belefér a Skoda
Superb, vagy a 211-es Merci? Re-
ménykedjünk! Ingatlanok eseté-
ben az adó alapja a lakóingatlan
forgalmi értéke. Mentes az adó
alól az a lakóingatlan, amelynek
forgalmi értéke a 30 millió forin-
tot nem éri el. 

A javaslat szerint minden adó-
tárgy utáni vagyonadó-kötele-
zettségre egységes eljárási szabá-
lyok vonatkoznak majd. Az adó-
alany az adót önadózással álla-
pítja meg, vallja be és fizeti meg
a székhelye szerint állami adóha-
tósághoz. 

Iparűzési adó
A leglényegesebb változás, hogy a
törvényjavaslat értelmében a he-
lyi iparűzési adóval összefüggő
hatásköröket a 2010. január 1-jé-
től az állami adóhatóság gyako-
rolja. Az adózók az APEH-ba
nyújtanák be az iparűzési adó
bevallásaikat, illetőleg az állami
adóhatósághoz teljesítenék a be-
fizetéseiket. (Még egy pofon az
önkormányzatiságnak…) Az adó-
és adóelőleg-fizetési időpontok
nem változnak, azonban a helyi
iparűzési adóelőleget is önadó-
zással kell teljesíteni az adózók-
nak. Így az adóévben fizetendő
két adóelőleg-részlet meghatáro-
zása és bevallása az adózók fel-
adata lesz.

Mire e lap megjelenik, az adó-
és járuléktörvény módosításai is
minden bizonnyal napvilágot lát-
nak. Júliusi számunkban ezért
részletesen közöljük az elfoga-
dott, hatályos jogszabályokat.
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Fõvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetõ
Szolgáltató
Közhasznú Társaság
1016. Budapest I.
Krisztina krt.99.

K Ö Z L E M É N Y
a 2009. évi díjfizetési idõszakra vonatkozó

taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjról

A 2009. évi díjfizetési idõszakra megállapított
taxiállomás-üzemeltetési,  szolgáltatási díj bruttó
összege (25 000 Ft), az általános forgalmi adó
kulcsának év közbeni emelése (július 1.) ellenére –

n e m v á l t o z i k.

A taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjra
vonatkozó jogszabályok olyan rendszert alakítot-
tak ki, mely szerint egész évben folyamatos annak

befizetése, kinek-kinek az éves mûszaki vizsga
elõtt esedékes. 

A taxis vállalkozók döntõ többsége nem áfa-
visszaigénylõ, tehát számukra a bruttó tarifa  jelen-
ti a költséget. Amennyiben a nettó díjat (20 833 Ft)
változatlanul hagyjuk, az új magasabb kulccsal
(25%) a bruttó összeg emelkedik (26 041 Ft).

Mindez azonban igazságtalan helyzetet idézett
volna elõ, hiszen aszerint diszkriminál, hogy ki
fizet(ett) az elsõ félévben és ki a másodikban.

Fentiek alapján döntöttünk úgy, hogy a bruttó
árban nem érvényesítjük az általános forgalmi adó
kulcsának növelését, így az változatlan marad. Az új
nettó összeg azonban ennek megfelelõen kisebb,
20 000 Ft lesz. Az ebbõl származó kiesõ bevételt
költségmegtakarítással, illetve hatékonyabb
mûködéssel  igyekszünk kompenzálni.

Budapest, 2009. június 5. Héray László
ügyvezetõ igazgató

Várható adótörvény-változások 2009-2010-ben

Hiszek a sárkányokban,
a jó emberekben, és egyéb
fantázia-szülte lényekben. 

* * *
Bizonyos körökben a

kaviár is része a létmini-
mumnak. 

* * *
A házat gyerekbiztossá

tettük, de valahogy mégis
bejutnak... 
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* * *
Kétféle sebtapasz van: Az

egyik nem ragad, a másik
nem jön le. 

* * *
Minél gazdagabb a rokon,

annál ritkábban zavar. 
* * *

Az ígéret szép szó – semmi
más! 

* * *

Szeretném én az operát,

ha nem volna benne az az

éneklés! 

* * *
Olyan világban élünk,

amelyben a limonádé mes-

terséges aromákat tartal-

maz, ellenben a bútorápoló

szerek valódi citromot. 

* * *
Gyorshajtót elkap a rendõr,
elõveszi a jegyzetfüzetet: 

– Neve? 
– Mastapha Toktolobot

Dzleiseshade. 
– No – szól a rendõr, mi-

közben elteszi a tollat –, az-
tán nehogy még egyszer
gyorshajtáson kapjam!

* * *
Hogy hívják? 
– Kovács Gültem. 
– Hogy lett ilyen hülye ne-

ve?
– Amikor hosszú vajúdás

után megszülettem, anyám
rámnézett, majd sóhajtott: –
Legyengültem. 

Apám rábólintott: – Le-
gyen! 
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Az elmúlt években megszokhattuk, hogy ha a
kormány adócsökkentést ígér, akkor abból va-
lami rejtélyes módon mégis mindig több be-
fizetési kötelezettség keletkezik. Az adó- és já-
rulékfajták ma már olyan nagy számúak,
hogy szakemberek is nehezen igazodnak ki
rajtuk. Gyanítom. ez a cél. Nagy csindadrattá-
val, sajtókampánnyal bejelenteni, hogy két
százalékkal csökken valamely adófajta, és ezzel
párhuzamosan csendben bevezetni egy
négyszázalékos újabb adónemet. Van még
olyan vállalkozó, aki ezt nem látja át? Nyilván
van, különben nem fordítanának ekkora ener-
giákat újabb és újabb sarcok bevezetésére. 

Az adóhivatal 139 különféle számlaszámon
szed be adókat, járulékokat, illetékeket. Ha
ebből kivonjuk a helyi jellegű, meg a magán-
nyugdíjpénztárak megkülönböztetésére szol-
gáló számlákat, még mindig marad majdnem
hatvan olyan számla, amelyre a különböző
közterheket kell befizetni. És persze arról nem
beszélve, hogy egy-egy járuléknemen belül a
bevallásban még meg is kell osztani a befize-
tett összeget. A vállalkozó például befizeti a
33,5%-os nyugdíjjárulékát és a 11%-os egész-
ségbiztosítási járulékát. Ez a két összeg a havi
járulékbevallásban – magánnyugdíjpénztári
tagság esetén – a következőképpen jelenik
meg:

• 24% foglalkoztató által fizetendő nyug-
díjbiztosítási járulék

• 1,5% biztosított által fizetendő nyugdíj-
járulék

• 8% magánnyugdíjpénztári tagdíj
• 4,5% foglalkoztató által fizetendő termé-

szetbeni egészségbiztosítási járulék
• 0,5% foglalkoztató által fizetendő pénz-

beni egészségbiztosítási járulék
• 4% biztosított által fizetendő természet-

beni egészségbiztosítási járulék
• 2% biztosított által fizetendő pénzbeni

egészségbiztosítási járulék
Ez még csak a két járulék-csekk. Hol van

még a személyi jövedelemadó, a különadó, az
egészségügyi hozzájárulás, vállalkozói
járulék… gyanítom, a könyvelők továbbra is
meg fognak élni. 

Vajon miért kell ezeket a dolgokat ennyire
túlbonyolítani? Miért nem tudják az általam
befizetett közterheket ott bent a kincstárban
szétosztani, csoportosítani a megfelelő he-
lyekre? Hiszen az államháztartáson belül

szükséghelyzetben úgyis átcsoportosítják a
bevételeket! Nekem senki ne mondja, hogy a
befizetett egészségbiztosítási járulékok az
utolsó fillérig az egészségbiztosításra fordí-
tódnak! Vagy az adókból nem pótolják ki a
nyugdíjakat! Van egy nagy kalap, abba foly-
nak be a pénzek, aztán az okos, erre hivatott
szakemberek majd megmondják, hova meny-
nyit kell juttatni. Minket meg hülyítenek
ezekkel a bonyolult megosztásokkal…

A vállalkozó – aki állítólag a gazdaság mo-
torja – minden tekintetben hátrányban van
az alkalmazottakkal szemben. Nem veheti
igénybe az adójóváírást, tehát neki a mini-
málbér után is adóznia kell. Különadót fizet,
amit a munkabérből élők csak igen magas ke-
reset után kötelesek fizetni. Vállalkozói járulé-
kot fizet, hogy lehetősége legyen munkanél-
küli-segélyre, ha vállalkozása teljesen befucs-
csol. A nyugdíj mellett vállalkozók, akik leg-
nagyobb részben kényszerből, nyugdíjkiegé-
szítés miatt dolgoznak tovább, ahelyett, hogy
negyvenévi munka után jól megérdemelt pi-
henésüket utazgatással töltenék, mint más
országokban élő szerencsésebb társaik, nem
hogy kedvezményeket élveznének, hanem
nyugdíjjárulékot fizetnek! Nyugdíjasként
nyugdíjjárulékot! Micsoda marhaság ez? De
ami még szomorúbb, hogy bevételüktől, jöve-
delmüktől függetlenül ún. „egészségügyi szol-
gáltatási járulék” fizetésére is kötelezettek,
havi 4.500 forint mértékben. Ha most nem a
nagy tekintélyű Országgyűlés által megszava-
zott törvényről lenne szó, akkor bizony kifa-
kadnék: tessék mondani, micsoda aljas rablás
ez? Milyen pluszszolgáltatást kap a nyugdíjas
ezért az összegért az egészségügyben? Nem
kell sorbaállnia (ülnie)? Nem kell hálapénzt
fizetnie? Olcsóbban kapja a gyógyszert?
Nem! Ezért a sarcért nem kap semmit! Persze
mondhatná a törvényalkotó, hogy miután
egészségbiztosítási járulékról van szó, a nyug-
díj melletti vállalkozó a nagyobb biztosítási
kockázat okán fizet. Mondja is! Csak az a szo-
morú helyzet, hogy nincs igaza! Az a nyugdí-
jas ugyanis, aki akár kényszerből, akár szak-
mája szeretete okán tovább dolgozik, valószí-
nűleg mind testileg, mind mentálisan egész-
ségesebb, mint az átlag. Ő nem engedheti
meg magának, hogy elgyengüljön, ő nem saj-
nálhatja magát, hiszen dolgoznia kell! 

Vagy ott van a főállású vállalkozók számára
néhány éve bevezetett egészségügyi hozzájá-
rulás kérdése. Jó, mondhatnád, hogy mit lo-
vagolok itt havi 1950 forinton, de nézzünk a
dolgok mögé: milyen többletet kapott ezért a
dolgozó a régebbi állapothoz képest? Mi az,
amit most, hogy fizeti ezt a hozzájárulást,
megkap, régebben pedig nem kapott meg?
Nem lehet könnyű a válasz! Mármint a konk-
rét válasz, mert politikusi mellébeszéléssel
nyilván ezt is meg lehet magyarázni…

Különadó: az még talán érthető, hogy a
„túl sokat kereső” magánszemélyeket egy bi-
zonyos jövedelem felett megsarcolják ezzel a
négyszázalékos adóval: fizessenek a gazdagok
(bár lehetett volna egy harmadik személyijö-
vedelemadó-kulcsot is kitalálni, csak az politi-
kailag nyilván nem vállalható…). De mit keres
a különadó-kötelezettség az átlag bérjövedel-
met sem elérő vállalkozóknál? Őnekik mit
kell kompenzálniuk ezzel? 

Szerintem ül a pénzügyi kormányzatban
egy matekból felmentett, ám humán végzett-
ségű ember, akinek nem kell számokkal fog-
lalkoznia, viszont fontos feladata, hogy új és
új megnevezéseket találjon ki az újabb és
újabb sarcoknak. Az évekig remekül megfelelt
nevű tb-járulék, vagyis társadalombiztosítási
járulék helytt most van egy rakás más megne-
vezés. Fentebb a felsorolásban már leírtam,
most nem ismétlem meg. Mindenesetre egy
név helyett született közel tíz. Munkaadói- és
munkavállalói járulék helyett lett munkaerő-
piaci járulék. Jó, mi? Nagy agymunka lehe-
tett! Szakképzési járulék, rehabilitációs járu-
lék, nemzeti kulturális járulék, mittudomén…
Egyre csak szaporodnak a megnevezések, egy-
re nagyobb a dzsungel, egyre nehezebb eliga-
zodni. Az egyszerű vállalkozó sokszor azt sem
tudja, hogy egyáltalán melyek azok az adó- és
járuléknemek, amit neki bevallania és fizetnie
kell. Biztos, hogy szükséges ez a bürokrácia?
Biztos, hogy agyon kell bonyolítani az életün-
ket? 

Persze nyilvánvaló ellenérv az egyszerűsí-
tésre, hogy nagyon hülyén hangzana az a kor-
mányzati kommunikáció, miszerint minden
megkeresett 100 forintból 80-85 forintot fi-
zessünk be a közösbe. Még mit nem! –
mondja az egyszerű vállalkozó, és közben
nem veszi észre –, vagy csak nem akarja észre-
venni – hogy ilyen-olyan adók, járulékok és il-
letékek formájában bizony befizeti ezt az ösz-
szeget, néha még többet is… 

Sarcok
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Kegyetlen viccek

– Õ Ted bácsikám. Nem volt ki
mind a 4 kereke. Azt állította ma-
gáról, hogy elrabolták a földön-
kívüliek. A földönkívüliek persze
tagadták az egészet....

* * *
Két hulla sétál a temetõben, az

egyik sírkövet cipel a hátán.
Megkérdezi a másik:
– Minek cipeled azt a sírkövet?
– Manapság az ember nem sétál-

hat az iratai nélkül..

* * *
– Néni kérem, leülhetek a zsákjára?
– Persze, fiam, csak a tojásokra

vigyázzon!
– Tojások vannak benne?
– Nem, szögesdrót!

* * *
A messzi tajgán egy szõrmebun-

dás ember vadászni tanítja a fiát.
– Látod, ott a medve – és puff le-

lövi. – A húsáért vadásszuk. De
nézz csak oda! Ott egy geológus –
és puff, azt is lelövi. – Azt meg a ci-
garettájáért.

* * *
Hogyan lehet puszta kézzel kro-

kodilt fogni?
– Megvárod, amíg bekapja a ke-

zed, aztán kifordítod.
* * *

– Mit mondott, doktor úr? Da-
rázsderékpók?

– Méhnyakrák kedves, méh-
nyakrák.

* * *
– Hogyan elõzhetjük meg a rá-

kot?
– Szívinfarktussal.

Új beteg érkezik a kórterembe.
Kellemetlenül érinti, mikor már
elsõ nap a bal oldali ágyszom-
szédja elpatkol. Mikor még
ugyanaznap a jobb oldali szom-
szédját is letakarja a nõvérke,
felháborodottan fakad ki:

– Igazán fenntarthatnának egy
külön kórtermet haldoklóknak.

– Röhögni fog. EZ AZ!
* * *

Székely és a fia elmennek fát
vágni, a gyerek azonban megun-
ja apja folytonos okoskodását és
kötekedését, majd belevágja a
fejszét az apja hátába. Az öreg
összeesik, vergõdik, majd utolsó
erejét is összeszedve megkérde-
zi fiát: – Fiam, ez direkt vót, vagy
csak úgy viccbõ?

– Ez direkt volt, édesapám –
mondja a gyerek.

– Akkor jóvan, me viccnek
eléggé durva lett vóna.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2009.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JJÚÚNNIIUUSS

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 hó-
napban érvényes 7866* Ft 23 953 Ft 18 233 Ft 1950 Ft 2860 Ft
minimálbér (Az APEH magánnyugdíj-

71 500 Ft pénztári számlájára

fizetendõ minimum

8%, azaz 5720 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 3576* Ft 17 160 Ft összeg: 1950 Ft össz.: 2860 Ft

*Az egészségbiztosítási alapra fizetendõ 11%-os mértékû járulék négy
részletbõl tevõdik össze. E részletek közül kettõ minimálbér alkalmazá-
sa esetén 50 fillérre végzõdik, ami felfelé kerekítendõ. Így fordulhat

elõ, hogy a 71 500 forintos minimálbér 11%-a (és az elszámolható
5%) eredménye 1-1 forinttal több, mint a teljes összeg számításánál
mutatkozó eredmény.

Személyi jövedelemadó Magánszemélyek különadója
Adók alapja: Adóalap 18%-a Adóalap 4%-a

(alapja fõállású átalányadósoknál a tárgynegyedévi (alapja fõállású átalányadósoknál a tárgynegyedévi
bevétel  20%-a, nyugdíj mellettieknél 25%-a. bevétel 20%-a, nyugdíj mellettieknél 25%-a.
Tételes adózók esetén a számítás bonyolultsága Tételes adózók esetén a számítás bonyolultsága
miatt javasoljuk könyvelõ igénybevételét.) miatt javasoljuk könyvelõ igénybevételét.) 

Befizetési számlák elnevezése APEH Személyi jövedelemadó APEH Magánszemélyek különadója
Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-01076105
Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e. 
A második negyedévre – mivel július 12-e vasárnapra esik – július 13-a.

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK

Az adózás rendjérõl szóló törvény értelmében az egyéni vál-
lalkozó negyedévenként, a negyedévet követõ hó 12-ik
napjáig adóelõleget köteles fizetni a személyi jövedelem-
adó és a különadó adónemben. A személyi jövedelemadó

elõleget abban a negyedévben kell fizetni elõször, amikor
összege meghaladta a 10 000 forintot. A további negyed-
években már összegtõl függetlenül fizetni kell. A különadó-
ra nem vonatkozik ilyen korlát. 

Mindenre tudok magyarázatot talál-
ni, legfeljebb nem stimmel.

* * *
A bánatomat italba akartam fojtani,

de tud úszni az a bestia.

* * *
A sportot sose késõ elkezdeni, úgy-

hogy én még várok.

* * *
Csak az a nõ foglalt, akin fekszenek.

* * *
Én már nem hiszek semmiben! A

múltkor is bementem egy ajtón, amire
az volt írva, hogy NÕK, de csak budi
volt.
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Olvastam a Taxisok Világában, hogy egy kol-
léga nem hagyta magát egy közlekedési bír-
ságnál, és méltányossági okból mentességet
kért a pénzbüntetés alól.

Hasonló helyzetbe kerültem én is. Telefo-
nos rendelésre igyekeztem, ahol fel kellett
mennem az utasok böröndjeiért. 11 órakor
mentem a kedves utasokért. 11 óra 3 perc-
kor már le volt bilincselve az autóm. Én 11
óra 8 perckor érkeztem vissza a taxihoz.
Ami dühített, a kerékbilincselő autó épp-

úgy ott állt a járdán a taxim mellett, mint
én. Milyen erkölcsi alapon bilincsel meg
ezután? Természetesen a „kerékleszerelési”
költséget ki kellett fizetnem, hiszen a
KRESZ szabályait megszegtem, de a bünte-
tést nem voltam hajlandó kifizetni! És lás-
sátok a csodát: a rendőrhatóság belátta,
megértette mérgelődésemet, és eltekintet-
tek a bírságtól. Javaslom, ti se hagyjátok
magatokat!

Név és cím a szerkesztőségben

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
(Kivéve az orvos által igazolt átalányadós bevétel, akkor

keresõképtelenség idõszakát.) 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

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. 

Ne hagyjuk magunkat!

Rendõrök beszólásai:
• Vegye le a kezét az autóról, mert kü-
lönben olyat teszek, hogy a születési
anyakönyvi kivonata érvénytelen lesz.

*
• Ha fut, azzal csak annyit ér el, hogy
fáradtan megy elõzetesbe.

*
• Csak akkor próbálja meg, ha tud
gyorsabban futni, mint 400 méter má-
sodpercenként. Ugyanis ennyi a fegy-
verembõl kilõhetõ 9 mm-es lövedék át-
lagsebessége. 

*
• Szóval nem tudja, mennyivel ment?
Akkor azt írhatok a feljelentésbe, amit
csak akarok?

*
• Persze hogy beszélhet az ügyeletes
tiszttel, de nem hinném, hogy az sokat
segítene. Ja, tényleg... említettem már,
hogy én vagyok az ügyeletes tiszt?

*
• Figyelmeztetés? Azt akarja, hogy fi-
gyelmeztessem? Jó, figyelmeztetem,
hogy ne csináljon ilyet még egyszer,
mert akkor megint fel fogom jelenteni,
úgy mint most.

*
• A következõ kérdésre adott válasza
alapján fogom eldönteni, hogy
részeg-e vagy sem. Miki egér macska
volt vagy kutya?

*
• Nyugi, a bilincs csak azért szoros,
mert új. Ha viseli egy darabig, kitágul.

*
• Igen, meg van szabva, hogy meny-
nyit kell bírságolnunk naponta. Még
két feljelentés, és kapok egy kenyérpi-
rítót.

*
• Istenben bízunk, a többieket meg-
nézzük a nyilvántartásban.

*
• Két pontosan mekkora sört?

*
• Nem, uram, már nincs megszabva,
hogy mennyit kell bírságolnunk. Régen
meg volt, de ma már annyit bírságol-
hatunk, amennyit csak akarunk.

*
• Örömmel hallom, hogy a fõkapitány
úr az ön személyes jó barátja. Legalább
lesz, aki leteszi magáért az óvadékot.

*
• Szóval azt hallotta, hogy a szép nõ-
ket nem bírságoljuk meg? Hát ez így
is van... 10 000 Ft lesz...

– Apu, veszel nekem egy hightech,
3G-s, usb-s, bluetooth-os, 12 megás
hard disc-kel és integrált fotókamerá-
val felszerelt mobiltelefont, amivel
mp3-at, pdf-et és java utilities-t lehet
letölteni?

– Édes fiam, nem tudnál te is csak
drogozni, mint mindenki más?
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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

Nyitva tartás: Hétfõ, kedd 9–17, szerda, csütörtök: 10–17, péntek 9–14-ig

Idõszak Százalék

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. – 2009.01.19. 10.00%

2009.01.20-tól 9,50%

Üzemanyagárak, 2009 (Ft/liter) A JEGYBANKI ALAPKAMAT
ALAKULÁSA

Az adó- és járulékbevallások utólagos mó-
dosítása (önrevízió) következtében fenn-
álló különbözet után a jegybanki alapka-
matnak megfelelõ pótlékot kell fizetni.

Határidõn túli adó- és járulékfizetés ese-
tén az adóhatóság késedelmi pótlékként a
mindenkori jegybanki alapkamat kétsze-
resét számítja fel.

w
w

w
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Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 249.00 278.00 176.00
Február 229.00 243.00 159.00
Március 245.00 254.00 155.00
Április 253.00 254.00 157.00
Május 267.00 262.00 157.00
Június 269.00 260.00 256.00

A személyi jövedelemadóról szóló –
többször módosított – 1995. évi CXVII.
törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt,
hogy havonta tegye közzé a tárgyhó-
napban a fogyasztási norma szerinti
üzemanyagköltség-elszámolással kap-

csolatosan alkalmazható üzemanyag-
árat. Ha a személyi jövedelemadó tör-
vény hatálya alá tartozó magánszemély
az üzemanyagköltséget a közleményben
szereplõ árak szerint számolja el, nem
szükséges az üzemanyagról számlát be-
szerezni. forrás: www.apeh.hu
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Előző lapszámunkban kiterjedt körké-
pet adtunk közelebbi és távolabbi turis-
ta célpontként szóba jöhető országok
legfontosabb szabályaiból, hogy kiutazó
honfitársainkat ne érje oly sok meglepe-
tés. Összeállításunkból kihagytuk Ro-
mániát, ám azóta többen ezt szóvá tet-
ték, így most pótoljuk mulasztásunkat.
Bízunk benne, hasznos információkkal
tudunk olvasóinknak szolgálni.

Kezdjük a határátlépéssel, amely ma már,
hogy Románia is az unió tagállama, közel
sem oly élmény, mint annak előtte. Az út-
használat jogszerűségét igazoló matricát cél-
szerű még a határon innen beszerezni, mert a
határon túl nem mindig kapni a benzinkuta-
kon és a postákon sem, márpedig, ha a rend
őrei ezt ellenőrzik és nem találják, akár 300
eurós bírságot is képesek kiróni. Az útszéli
bódékban árusító hölgyektől nem „életbizto-
sítás” a matricát beszerezni, ugyanis előfor-
dul, hogy elfelejtik azt a nyilvántartási rend-
szerbe bevinni és akkor a tisztelt autós hop-
pon maradhat a kontroll során. A RoVinietat
– románul ez a hivatalos neve – nem kell a
szélvédőre kiragasztani, de ha kérik, akkor

ezt, és a vásárláskor kapott igazolószelvényt is
célszerű felmutatni.

Az úthasználati díj 3,5 tonnáig: 7 napos
matrica 3 euró, 30 napos matrica 7 euró, míg
az 1 éves 28 euró. 3,5-7 tonna között: 1 napos
matrica 4 euró, 7 napos 20, 30 napos 52, míg
az 1 éves matrica 320 euró.

A romániai közutakon a megengedett leg-
nagyobb sebesség lakott területen belül 50
km/óra, lakott területen kívül 90 km/óra, eu-
rópai utakon, az E jelzésű főközlekedési uta-
kon 100 km/óra, míg autópályán 130
km/óra. Azon személygépkocsi-vezetők, akik
a jogosítványt egy éven belül szerezték meg, a
mindenkori maximális sebességhatároknál
20 km/órával kevesebbel haladhatnak. Az út-
viszonyok nem számítanak a legtökéletesebb-
nek, de az európai és országos szintű utakat
az utóbbi években felújították, így gond nél-
kül lehet rajtuk közlekedni. Rossz minőségű
utakkal egyes helységekben találkozhatunk,
ahol a kátyúzásra már nem maradt pénz.

A rendőrség sűrűn használja a sebességmé-
rő készülékeit, és gyakran végez közúti ellen-
őrzéseket. Az esetleges sebességtúllépésért
akár 100 eurónak megfelelő összeget is elkér-
nek. (Romániában a sebességmérő jelzőké-
szülék használata engedélyezett, de a mérő-
műszer zavarása tiltott!) A szabálysértési bír-
ság rendezésének kétféle módja létezik: a
rendőrnek a helyszínen kifizeti a vétkes az
összeget, minden esetben nyugta ellenében,
vagy a polgármesteri hivatalok bármelyiké-
ben megteheti ezt. Utóbbi esetben, ha ez 48
órán belül megtörténik, úgy csak a büntetés
felét kell leróni.

A román rendőröknek nem kell az intézke-
dés megkezdésekor bemutatkozniuk, sőt, azt
sem kell közölni az intézkedés alá vont sze-
méllyel, miért történt a megállításuk. Ezt a
román parlament hagyta jóvá idén tavasszal.
Amennyiben ezt külön kéri az ellenőrzés alá
vont személy, úgy a nevét és azonosítóját a
rendőr megmondja.
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Külföldiek jogosítványát is bevonják Romániában

A rendőr nem köszön,

Májusi számunkban részletes tá-
jékoztatást adtunk a környező
országokba autózók számára
azokról a szabályokról, melyek el-
térnek a hazai gyakorlattól. Így
többek között a Németország
több tucat városában már alkal-
mazott „UMWELT ZONE” táblák
után megkövetelt behajtási mat-
ricákról. Ezeket háromféle – pi-
ros, sárga és zöld – színben adják
ki az erre kijelölt irodákban. Na-
gyon fontos, hogy a jelzést a zó-
nákba történő behajtás ELŐTT
kell a szélvédő jobb sarkába be-
lülről felragasztani. Aki erről
megfeledkezik, megbüntetik. A
matricát még utazás előtt Ma-
gyarországon is lehet igényelni,
6000 Ft-os térítési díj ellenében.
Ehhez a forgalmi engedélyt és a
környezetvédelmi igazolólap má-

solatát előbb Németországba kell
küldeni e-mail-ben, majd az on-
nan visszaküldött engedély alap-
ján elkészítik a matricát. Ezt pél-
dául a TÜV-SÜD újpesti irodáján
keresztül akár egy-két nap alatt is
el lehet intézni (www.tuv-ba
yern.hu/tplweb/download/fino
mpor.pdf). A megváltott jelzés a
gépkocsin a továbbiakban érvé-
nyes, azt nem kell megújítani. Az
ilyen zónákkal rendelkező váro-
sokban figyelni kell az előbb em-
lített közúti táblát az alatta lévő
kiegészítő színekkel. Ugyanis van
ahová a piros, sárga és zöld mat-
ricával is be lehet hajtani, van
ahová csak a zölddel. Matrica
nélkül viszont egyáltalán nem.
A rendszer logikus és a
károsanyag kibocsátás csökkenté-
sét szolgálja. El-

lentétben a hazai idióta próbál-
kozással, mely szerint egyik nap a
páros, a másikon meg a páratlan
nem közlekedhet. Függetlenül at-
tól, hogy mi jön ki a kipufogón.
Így a hazai jól fizetett „szakembe-
reknek” sikerült a hibrid autókat
és a gázzal üzemelőket egyaránt
kizárni abból a városból, ahol a
korszerűtlen buszok elképesztő
mennyiségű káros anyagot bo-
csátanak a levegőbe. Bocsánat, a
tisztán gázüzemű autó a kivéte-
lek között szerepelt, ám ilyen
nincs Magyarországon forgalom-
ban, csak „vegyes” üzemű. Ez vi-
szont a nagyokos rendeletalkotók
figyelmét elkerülte. Azóta válto-
zott a helyzet: nincs szmogri-
adó…  

Van, amit viszont a németek
tanultak el
tőlünk. A
parkolással
összefüggő
csalásokra
gondolok .
Amikor az

ellenőr olyan autót is megbün-
tet, amelyikben láthatóan ott a
műszerfalon a kifizetett parko-
lást igazoló cédula. Nem számít,
a másik szélvédő alá kerül a befi-
zetésre felszólító csekk. Felhábo-
rodott olvasónk fényképet is ho-
zott arról, hogy a festői kisváros-
ban – Starnbergben – úgy tűnik
a külföldi autós a fejőstehén sze-
repét tölti be. Mert szinte bizto-
san nem reklamál az őt ért sére-
lemért. Így járt olvasónk is, aki
érvényes és jól látható helyre ki-
tett parkolócédulája ellenére,
büntetést talált ablaktörlője
alatt. Elismerve, hogy ez eddig
nem volt szokás a precíz néme-
teknél, mi csak egyet tehetünk:
javasoljuk, aki teheti, kerülje
Starnberg városát. Van máshol is
látnivaló a környéken bőven,
nem érdemes elrontani egy ki-
rándulást. Ugyanis valószínűsít-
hető, hogy ha ebben a kérdésben
ilyen inkorrektek, máshol is meg-
nyilvánulhat a hatóság packázása
a magyar vendéggel.

Bár ha arra gondolok, mit
érezhet az, aki onnan jön Buda-
pestre és a parkolástól a közleke-
désig ki van téve ennél komo-

lyabb atrocitásoknak is,
hát bizony belepirulok a
hazai hivatalos emberek
helyett. Mert ők ezt sajnos
nem tehetik, az arcukon
lévő igen vastag bőr
miatt…   - B -

Már a németek is?!

piros   sárga   zöld

piros sárga zöld
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A láthatósági mellény használata és gépjár-
műben tartása csak a 3,5 tonnát meghaladó
járművek esetében kötelező, de a személygép-
kocsival közlekedők számára is ajánlott. A
tompított fényszóró használata kötelező,
mint ahogyan biztonsági gyermekülés is. Ve-
zetés közben csak kihangosító berendezéssel
szabad telefonálni, és ami a hazai előírásoktól
eltérő, kötelező a személygépkocsiban is a
poroltó, vagyis a tűzoltó készülék. A gumi-
profil mélységének minimálisan 1,5 millimé-
ternek kell lennie. A közlekedési lámpák pi-
rosról azonnal zöldre váltanak, ezért több he-
lyen is másodpercjelzővel egészítik ki a jelző-
berendezést, hogy a sofőr fel tudjon készülni
az indulásra. 

A román kormány sürgősségi rendeletben
részletezte azokat a szabálysértési eseteket,
amelyek elkövetésekor a közlekedésrendészet
időlegesen – 1-3 hónapra – felfüggesztheti a
külföldi autóvezetők vezetési jogát Romániá-
ban. A korlátozás csak az ország területére ér-
vényes. A külföldi állampolgár jogosítványát a
közlekedésrendészet visszatartja, és az elköve-
tett szabálysértés megnevezésével továbbítja
a magyar külképviselethez, ahonnan tulajdo-
nosa visszakaphatja azt. A magyar jogosítvá-
nyokat a nagykövetség a központi járműnyil-
vántartásnak továbbítja, onnan kerülnek el a
tulajdonos állandó lakóhelye szerinti ok-
mányirodához, ahol a dokumentum értesítés
nyomán átvehető.

A hivatkozott kormányrendelet a vezetési jog
30 napos felfüggesztésével szankcionálja a követ-
kező szabálysértéseket:
• gépkocsi oszlop előzése piros jelzésnél vagy

vasúti átjáróban;

• elsőbbség meg nem
adása gyalogosnak gya-
logátkelőhelyen;

• elsőbbség meg nem
adása járműnek;
• közlekedési lámpa piros

jelzésének figyelmen kí-
vül hagyása;

• szabálytalan előzés;
• rendőri jelzés figyelmen kívül hagyása;

A vezetési jog 60 napos felfüggesztése a kö-
vetkező esetekben történik:

1. elsőbbség meg nem adása, előzés piros
jelzésnél, ha ennek nyomán anyagi kárral já-
ró baleset keletkezik;

2. az adott útszakaszon időlegesen alkal-
mazott közlekedési tiltás figyelmen kívül ha-
gyása;

3. áttérés a menetirány szerinti túloldalra,
kivéve a szabályos előzés eseteit.

A vezetési jog 90 napos felfüggesztésével súj-
tandók az alábbi esetek:

1. ittas vezetés (ha nem esik a vétség kate-
góriába, ami a törvény erejénél fogva súlyo-
sabb megítélésű);

2. a fékrendszer vagy az irányjelző beren-
dezés meghibásodása, ha azt a közlekedés-
rendészet és az útfelügyelet együttesen meg-
állapítja;

3. áthaladás vasúti átjárón a sorompó
vagy félsorompó leengedésekor és piros jel-
zésnél;

4. a megengedett sebesség 50 km/h-val

történő túllépése, ha azt rendszeresített el-
lenőrző eszközökkel bemérik.

A fentiekben részletezett esetek észlelése-
kor, megállapításakor közlekedési rendőr in-
tézkedhet az autóvezető jogosítványának a
visszatartásáról, azzal a céllal, hogy az érintett
személy vezetési jogát Románia területén fel-
függesszék. Javaslatot tesz a Megyei Közleke-
désrendészet vezetőjének a vezetési jog felfüg-
gesztésére. Más rendőri részlegek (pl. közren-
di rendőrség) tagjai csak abban az esetben
járhatnak el közlekedési ügyekben, ha beoszt-
ják őket közlekedési rendőri szolgálatra. Az
intézkedő rendőrnek szabályos öltözékkel kell
rendelkeznie: egyenruha, „Politia” (rendőr-
ség) feliratú fényvisszaverő mellény, fehér csí-
kos tányérsapka. Önkormányzati rendőrök-
nek (politia comunitara, politia rurala) nincs
joguk járművek megállítására és közlekedési
bírság kiszabására.

Az eljárás menete:
1. a közlekedési rendőr köteles az esetről

jegyzőkönyvet felvenni; ebben rögzíti a szank-
cióval járó pénzbüntetés mértékét; a jegyző-
könyvet az intézkedés alá vont gépkocsiveze-
tőnek alá kell írnia;

2. amennyiben az autós megtagadja a jegy-
zőkönyv aláírását, abból nem kaphat másola-
tot, ami nélkül viszont nem támadhatja meg
bíróságon a rendőri intézkedést;

3. a jogosítvány visszatartásáról az autós 15
napra szóló igazolást (dovada) kap, hogy ez-
alatt – az igazolás birtokában és fedezetével –
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ISMÉTLÉS A TUDÁS ANYJA…
Elõzõ – áprilisi – számunkban már megjelent, hogy május 1-jétõl megváltozik a rendõrség által kiszabott bírságok számítási
módja. A százalékhoz kötött büntetési tételek nagysága a következõkben konkrét számokhoz kötõdik. Ezt tartalmazza az
alábbi összefoglaló is: 

Bírság (Ft) 30 000 45 000 60 000 90 000 130 000 200 000 300 000
Megengedett  Sebesség (km/h)
sebesség

15 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 -
20 35 - 45 45 - 55 55 - 65 65 - 75 75 - 85 85 - 95 95 -
30 45 - 55 55 - 65 65 - 75 75 - 85 85 - 95 95 - 105 105 -
40 55 - 65 65 - 75 75 - 85 85 - 95 95 - 105 105 - 115 115 - 
50 65 - 75 75 - 85 85 - 95 95 - 105 105 - 115 115 - 125 125 - 
60 75 - 90 90 - 105 105 - 120 120 - 135 135 - 150 150 - 165 165 - 
70 85 - 100 100 - 115 115 - 130 130 - 145 145 - 160 160 - 175 175 - 
80 95 - 110 110 - 125 125 - 140 140 - 155 155 - 170 170 - 185 185 - 
90 105 - 120 120 - 135 135 - 150 150 - 165 165 - 180 180 - 195 195 - 
100 115 - 130 130 - 145 145 - 160 160 - 175 175 - 190 190 - 205 205 -
110 130 - 145 145 - 160 160 - 175 175 - 190 190 - 205 205 - 220 220 - 
120 140 - 155 155 - 170 170 - 185 185 - 200 200 - 215 215 - 230 230 - 
130 150 - 165 165 - 180 180 - 195 195 - 210 210 - 225 225 - 240 240 - 

és nem tiszteleg

Nagyapó állandóan a régi szép idõ-
ket emlegette, különösen azért, mert
olcsóbb volt az élet. Igy sóhajtozott:

– Amikor kisgyerek voltam, anyám
elküldött a boltba, és két vekni ke-
nyeret, 6 almát, egy szál kolbászt, két

liter tejet és még újságot is tudtam
hozni, pedig összesen 100 forint volt
nálam!

Majd kis tûnõdés után hozzátette: –
Ez ma már lehetetlen, azok a rohadt
kamerák mindenütt ott vannak…
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elhagyhassa az országot, ill. hazatérjen. (Fi-
gyelem: az igazolás Románia területén érvé-
nyes!);

4. amennyiben a szabálysértési intézkedés
alá vont személy nem ért egyet a rendőr mi-
nősítésével, a jegyzőkönyv másolatának be-
mutatása mellett 15 napon belül megtámad-
hatja azt a legközelebbi területi bíróságon;
kérnie kell a bírósági iktatás számát;

5. a bírósági iktató számmal visszatérhet a
jogosítványt visszatartó Megyei Közlekedés-
rendészethez, ahol kötelesek visszaadni tulaj-
donosának a vezetői engedélyt. Amennyiben
később a bíróság nem ad igazat az autósnak,
a közlekedésrendészet kezdeményezheti, hogy
a megállapított időre visszatarthassa a jogo-
sítványt;

6. a külföldi autós 1 nappal azt megelőző-
en, hogy elhagyja Románia területét közjegy-
zői nyilatkozat leadása mellett, visszakérheti
jogosítványát. A közjegyző előtt saját felelős-
ségére nyilatkoznia kell arról, hogy 1 nap alatt
elhagyja az országot, továbbá Románia terü-
letén a felfüggesztés ideje alatt nem fog jár-
művet vezetni, külföldön viszont szüksége
van a jogosítványára. A jogosítvány visszaadá-
sát nem az intézkedő rendőrnél kell kérni, ha-
nem a területileg illetékes megyei közlekedés-
rendészet vezetőjénél. Amennyiben a felfüg-
gesztés ideje alatt az autós mégis vezet Romá-
niában, és hasonló súlyú szabálysértés elköve-
tése nyomán ismét fennakad ellenőrzésen, a
minősített eset már bűncselekménynek fog
minősülni, ami bírósági eljárást von maga
után;

7. a visszatartott jogosítványokat a megyei
közlekedésrendészeti felügyeletekre küldik, és
ott tartják 15 napig, amíg a rendőri intézke-
dés bírósági úton megtámadható. Jó tudni: A
megyei közlekedésrendészeteken állandó
ügyelet van, azaz az ügyeletes tiszt hétvégeken
és ünnepnapokon is felkereshető. Címek az
interneten elérhetőek. Közjegyzők általában
csak munkanapokon elérhetőek, így hétvégi
rendőri intézkedés esetén a közjegyzői nyilat-
kozatra meg kell várni a következő munkana-
pot, vagy utólag vissza kell térni Romániába;

8. a 15 nap elteltével a jogosítványokat Bu-
karestbe, a Román Országos Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Igazgatóságára to-
vábbítják, ahonnan eljuttatják azt az érintett
autós állampolgársága szerinti nagykövetség-
re;

9. a bukaresti magyar nagykövetség a Köz-
igazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Hivatalába továbbítja a magyar vezetői enge-
délyeket, ahol a Közlekedési Igazgatási és
Nyilvántartási Főosztály feldolgozza azokat,
majd a jogosítványokat az állandó lakóhely
szerinti okmányirodához továbbítja a tulaj-
donosnak történő átadásra (a vezetői enge-
dély nem jut el az okmányirodához, ha az
érintett személy nem rendelkezik állandó ma-
gyarországi lakcímmel);

10. létezik egy olyan gyakorlati lehetőség is,
hogy a jogosítványt a vezetési jog felfüggesz-
tésének idejére az intézkedést foganatosító
közlekedésrendészeti egységnél tartják, ha az
ügyfél azt kéri, hogy a tiltás lejártát követően
ugyanott személyesen vehesse át vezetői en-

gedélyét. Ebben az esetben csak a szabálysér-
tés tényét ismertetik az adott állam bukaresti
nagykövetségével, annak továbbítását kérve a
hazai illetékesekhez.

Természetesen abban bízunk, hogy ez az el-
járás senkit nem fog érinteni, mégis, ha bekö-
vetkezik a baj, nem árt tudni, milyen lehető-
ségek közül választhat a gépjárművezető. Sze-
mélyes véleményem, ha nincs tervben, hogy
rövid időn belül visszatérjünk szomszédunk-
hoz, akkor ígérjük becsületszóra, hogy egy na-
pon belül elhagyjuk az országot és a kitiltás
ideje alatt arra sem nézünk. A legrosszabb
esetben 90 napot valahogy csak kibírunk nél-
külük.

Közúti baleset esetén, ha valamelyik jármű
megsérült, függetlenül attól, hogy történt-e
személyi sérülés vagy sem, a rendőrséget érte-
síteni kell, és tőlük igazolást („Constatare”-t)
kell kérni. E nélkül az autó nem léphet ki az
országból, és nem javítható. Személyi sérülés
nélküli kisebb baleseteket követően a rendőr-
ség nem mindig jelenik meg a helyszínen,
ilyenkor a mozgásképes járművel a rendőr-
ségre kell menni, ahol azt szemlézik és kiállít-
ják az igazolást. Jó tanács: azon estekben,
amikor a román fél a baleset előidézője, cél-
szerű annak biztosítóját felkeresni, és a szem-
lét ott elvégeztetni a saját járműre vonatkozó-
an. Ennek elmulasztása esetén a román bizto-
sítók nem biztos, hogy fizetnek, arra hivat-
kozva, hogy nincs módjuk a szemlét megej-
teni.

Lehet, hogy a vámelőírásokat célszerű lett
volna a cikk elején megemlíteni, talán itt sem
érdemtelen a legfontosabb szabályokra felhív-
ni a figyelmet:

Románia EU-tagsága révén, a határállo-
másokon vámellenőrzés nincs. Ugyanakkor a
romániai beutazáskor figyelemben kell venni,
hogy itt is érvényes a legtöbb, a Magyaror-
szágra való beutazáskor érvényes vámelőírás.
A beutazáskor legfeljebb 10 000 USD értékű
valutát lehet készpénzben bevinni; ezt az ösz-
szeget be kell jelenteni, ugyanis csak a beho-
zott értéknek megfelelő összeget lehet kivinni
az országból. A 10 000 USD meghaladó ösz-
szegeket csak banki átutalás révén lehet Ro-
mániába bejuttatni.

A nagy értékű ékszereket vagy elektronikai
cikkeket is be kell jelenteni a beutazásnál; ki-
utazásnál ugyanis a román hatóságok kérhe-
tik ezek beszerzési számláját. Szigorú előírá-
sok szabályozzák a lőfegyverek, régiségek és
gyógyszerek bevitelét, illetve kihozatalát. Ezen
előírások be nem tartása az említett cikkek el-
kobozásához és büntetéshez vezethetnek. Ép-
pen ezért az érvényben lévő pontos szabá-
lyokról érdemes indulás előtt érdeklődni a ro-
mán nagykövetségen.

Kovács Zoltán Tamás
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Egyre népszerűbb

Citys teniszverseny
Idén is megrendezésre került a most már akár
hagyományosnak is mondható City Taxi te-
niszverseny a BKV sportpályán. Az esemény fej-
lődését mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
az eddig megszokott jelentkezőkön kívül ezút-
tal rengeteg új „arccal” is találkozhattunk. Ők
igyekeztek megtörni a „spillerek” évek óta tar-
tó hegemóniáját. Többé-kevésbé sikerrel ez si-
került is. A helyszínen finom bográcsgulyással
és jófajta sörrel próbálták a versenyzők pótolni
a kalóriaveszteséget. Egy-két résztvevőn mintha
mutatkoztak volna az „erőspista” hatásai, de a
szurkolók büntetlenül élvezhették a nagyszerű
ízeket. A modern világ hívó szavát követve sike-
rült a rendezvénynek megnyerni két nagyhírű

Havi aforizma
A gondolkodás a lehetõ legke-
ményebb munka, valószínûleg
ezért gyakorolják olyan kevesen.  

Henry Ford

Egy pasi minden este kukkolja a
szomszéd lányt az ablakon át, ahogy
az vetkõzik a szobájában. Egyik nap
aztán csörög a telefon: 

– Helló! Én vagyok a szomszéd lány,
akivel szemben lakik. Nem találom a
rózsaszín bugyimat, nem látta véletle-
nül, hogy hová tettem? 

* * *
– Mi a közös vonásuk a politikusok-

nak és a pelenkának?
– ???
– Mindkettõt gyakran kell cserélni.

Legtöbbször ugyanabból az okból…
* * *

Aki az életet tréfának tartja, az gon-
doljon a poénra is.

* * *
Egy férfi fegyverrel a kezében be-

ront egy bankba és az összes kész-
pénzt követeli, amit a rémült pénztá-
rosnõ át is ad neki. Miután megszerez-
te a pénzt, körülnéz és megkérdezi a
mellette álló férfit:

– Látott maga engem itt bankot ra-
bolni?

– Igen, uram, láttam.
Erre a bankrabló szó nélkül lelövi.

Majd a mögötte álló férfihoz fordul:
– És maga látta, ahogy kiraboltam

ezt a bankot?
– Én nem, de a feleségem igen... 

* * *
Lincoln a kandalló fénye mellett ta-

nult. Mozart gyertyafénynél kompo-
nált. Galilei olajmécses világa mellett
jegyezte le felfedezéseit. 

Egyikõjüknek sem jutott eszébe,
hogy nappal dolgozzanak? 

* * *
Floridában nemrég készítettek egy

hivatalos felmérést. Arról kérdezték a
lakosságot, hogy komoly társadalmi
problémának tartják-e az illegális be-
vándorlást.

29% azt válaszolta, hogy: „Igen, ko-
moly problémának tartom.”

71% azt válaszolta, hogy: „No es un
problema serio.” 
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Arcképes igazolvány a taxisoknak
1999 júniusában vezették be az arcképes
taxivezetői igazolványt. Eredeti célja szerint
a taxis szakma megtisztítása lett volna a fel-
adata, ugyanis ha szakmai vagy etikai okból
ezt az igazolványt időlegesen vagy véglege-
sen visszavonja a kiállító hatóság, akkor tu-
lajdonosa sem vállalkozóként, sem alkalma-
zottként nem taxizhatna tovább. A jó kezde-
ményezés azonban – mint sok más  ebben a
szakmában – célját elvesztve mára csak egy
felesleges bürokratikus nyűggé vált. 

Ellenőriztek a fogyasztóvédők
Rendszeres és átfogó ellenőrzés helyett el-
lenőrzési kampányokkal próbálkozik a ható-
ság, ami gyakorlatilag senkinek sem jó, rá-
adásul még haszontalan is, hiszen célját
nem éri el. Az ellenőrzés hírére azok, akiknek
valami takargatnivalójuk van, egyszerűen le-
állnak néhány órára, így megúszva a
felelősségrevonást, akiknek viszont rendben
vannak a dolgaik, hosszú percekig, nemrit-
kán félóráig is kiesnek a munkából a felesle-
ges vegzálás nyomán. Így van ez napjaink-
ban, és így volt tíz évvel ezelőtt is, amikor a
fogyasztóvédelem a társhatóságok bevoná-
sával országos, átfogó ellenőrzést végzett. A
következő szabálytalanságokat állapították
meg: 
• A 157 megvizsgált taxisból 1 fő nem ren-

delkezett taxiengedéllyel (állítólag elvesz-
tette)

• A panaszfórumokról tájékoztató matrica
13 esetben hiányzott

• A tarifák megnevezése több esetben hi-
ányzott, ill. megtévesztő volt

• Nem adott nyugtát 12 fő
• Egy esetben éjszakai tarifát alkalmaztak

nappali helyett
Hát ilyen „hatalmas” hibákat követtek el a

taxisok. Gyanítom, azóta azért rosszabb a
helyzet. Amit persze nagymértékben javítani
lehetne állandó, következetes, átfogó ellen-
őrzésekkel, szigorú, visszatartó erejű bünte-
tési tételekkel, oktatással, felvilágosítással,
tanítással. Persze, csak akkor, ha lenne erre
bármilyen halvány szándék is ebben a poli-
tikai sárdobálós dágványban, amiben jelen-
leg tapicskolunk…

Újabb taxiállomás-rendezési tervezet 
a fővárosban

Nem kívánok sok időt vesztegetni a témára:
mint azóta többszörösen kiderült, átlátha-
tatlan, végrehajthatatlan, bürokratikus sza-
bályozás született, amelynek egyetlen terüle-
te működik zökkenőmentesen: a díjak
beszedése…

Vélemények a drosztrendeletről
A taxitársaságok, az érdekképviseletek és a
„mezei” taxisok is véleményt nyilvánítottak
a taxiállomásokat szabályozni kívánó rende-
let tervezetéről. Talán nem meglepő, hogy a
vélemények nagy része nem támogató, ha-
nem kritikus, sok esetben egyenesen lesújtó
volt:
• „kétségeink vannak abban a tekintetben,

hogy kötelezhető-e közterület használati
díj fizetésére az a vállalkozó, aki esetleg
nem kívánja igénybe venni a taxiállomá-
sok szolgáltatásait” (azóta már tudjuk:
kötelezhető!)

• „Teljesen felesleges egy újabb engedélyt
kreálni, hiszen a fővárosra érvényes taxi-
engedély már biztosítja, hogy a taxisnak
taxiállomás-használati jogosultsága van.”

• „Miért kell kérelmet beadni egy olyan en-
gedély iránt, amely a vállalkozás feltétele?
Ha kérelmet kell beadni, azt nyilván el is
lehet utasítani. Milyen indokkal?”

• „A panasziroda fenntartása teljesen feles-
leges és elhibázott elképzelés. Az utasok
panasza nem a taxiállomásokkal, hanem a
taxiszolgáltatással áll kapcsolatban… nem
említi a tervezet ugyanakkor azt, hová for-
dulhat panaszával az a taxis, akit a taxiál-
lomásról elzavarnak, nem engednek beáll-
ni, annak ellenére, hogy a megállapított
díjat fizeti.”

• És végül: „A javasolt szabályozás teljesen
életszerűtlen, nem megvalósítható, elfo-
gadását maximálisan ellenezzük!”

Fővárosi taxitarifák 1999 júniusában
Ebben az időben tíz taxitársaság működött
Budapesten. Az összehasonlítás érdekében
minden társaság esetén a legmagasabb helyi
nappali tarifát vettük figyelembe, ez  leg-
többször „utcai”, „hotel”, vagy „vendéglátó”
megnevezéssel szerepelt a tarifatáblákon. 

Na most akkor számoljunk egy kicsit. Abban
az időben, amikor a társaságok a fenti tari-
fákat alkalmazták, egy liter 95-ös benzin 169
forintba került. Ma közel van a 300-hoz. Au-
tót vehettél jó esetben egymillió környékén.
Ma kétmillió alatt nemigen. Abban az idő-
ben még azért előfordult néhány integető
utas. Ma már telefonon rendelő is alig.  Va-
jon milyen rafinált és varázslatos közgazda-
sági számítások alapján éri meg ma, 2009-
ben, 164–180 forintos kilométerdíjjal szállí-
tani az utasokat…?

Erről írt a Taxisok Világa 10 évvel ezelőtt, 1999 júniusában

10 éve történt

(Alapdíj-kilométerdíj-percdíj)
• Budapest Taxi: 99-179-44
• Budataxi: 150-159-39
• City Taxi 100-169-39
• Euro Taxi 100-120-30
• Főnix Taxi 50-200-50
• Főtaxi 100-160-35
• 6x6 Volán Taxi 100-159-38
• Rádiótaxi 116-150-30
• Taxi 2000 100-149-30
• Tele5 Taxi 100-159-39

támogatót is. A VINCOTTE és a Fehér Sport Te-
niszcentrum jóvoltából pedig igényes ajándé-
kok is jutottak a győzteseknek. A majdnem sö-
tétedésig tartó esemény végén a szervezők jog-
gal gyűjtötték be a gratulációkat és bizonyosod-
tak meg arról, hogy jövőre is érdemes lesz ös-
szehívni a Citys teniszezőket egy kellemes játék-
ra. 

Díjazottak: 
Egyéni:
I. Kaproncai Géza (287)
II. Kasler László (613)
Páros:
I.  Gönci Károly (734)
Kupás Ferenc (478)
II. Hajduska Tibor (861)
Kovács Zoltán (331)
III. Bauer Zoltán (50)
Képes László (547)

Szeretem az
extrém sporto-
kat, mert közben
rengeteg új bará-
tot ismerek meg:
mentõsöket, bale-
setiseket, gyógy-
tornászokat és
kedves embereket,
akik kihívták a men-
tõket!!!

* * *
A biztonsági öv le-

het, hogy korlátoz a
mozgásban, de még
mindig nem annyi-
ra, mint a tolószék.
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Ülök a vízparton, és egykedvűen meren-
gek. A gazdasági válság, a különböző újon-
nan bevezetett adónemek – mind minket
sújtanak. Eszembe jut az 1973-as év, akkor
az olajár robbant, meg a cserearány rom-
lott. Politikusaink akkor is, most is azt sü-
ketelték, hogy nincs így… egyszóval a hely-
zet pocsék. Folyamatosan nyomás alatt
tartanak, rossz a hangulatunk. Szinte nincs
is olyan magyar család, amelyben ne lenne
legalább egy munkanélküli. Mégis azt
mondom, fel a fejjel, van kiút! Jó gyógyszer
például a nosztalgia, ez enyhíti a fájdal-
mat, legalábbis átmenetileg. 

Estéitek hangulatos eltöltésére javaslom
például a bográcsozást. Itt a gyönyörű ta-
vasz, jön a még szebb nyár, tehát ennek a
ragyogó időtöltésnek pont itt az ideje! És
hogy jön ide Alfonzó?

A taxizással eltöltött harmincegy év na-
gyon hosszú idő. Ezalatt sok közismert em-
berrel találkoztam, és büszkén mondha-
tom, talán kedveltek is engem. Gyakran
beszélgettünk hétköznapi dolgokról, érde-
kes volt őket a színpadon kívül is megis-
merni. Kiemelkedő élmény marad a szá-
momra Alfonzó művész úr. Utazásaink al-
kalmával sokszor szóba került a sport, a
nők, és nem utolsósorban a gasztronómiai
élvezetek. Világlátott emberként, nagy élet-
művészként is közismert volt. Egyik utazá-
sunk alkalmával elmesélte nekem az
Alfonzó-pörkölt történetét. Mivel ő sza-
kácsként is dolgozott, nevezetes volt pince-
pörköltjéről. Valamikor a 60-as évek elején
140 adagot adtak el belőle a Béke szálló-
ban. Az étel nagyon érdekes főzési techni-
kája, fűszerezése és tálalása miatt. Különö-
sen a tálalása felejthetetlen a számomra,
még mindig szép érzéseket vált ki belőlem. 

Javaslom, hogy a főzés megkezdése előtt
egy-két pohár száraz kékfrankossal lazítsuk
fel gátlásainkat, aztán nézzük a konkrét fel-
adatot és a hozzávalókat.

Szükségünk van egy legalább 18 literes
bográcsra kihajtható bitóval, valamint vas-
tag parazsú, nyugodt tűzre, melyet később
egy-egy szál akác hozzáadásával könnyen
tudunk kezelni.

Mivel különféle húsokat használunk, és
ezeknek más-más a puhulási idejük, a tűz-
nek különös jelentősége van, nagyon oda
kell rá figyelni!

Hozzávalók:

1,5 kg marhalábszár,
1 kg marhanyak,
1 db hátsó csülök (kb. 2 kg),
1,5 kg sertéslapocka,
1 db marha velős csont (0,5-1 kg),
0,5 kg kolozsvári szalonna,
0,3 kg füstölt, nyers sertéstarja vagy
comb,
10 fej közepes vöröshagyma,
2 fej fokhagyma,
1 csomag szerecsendió,
1 csomag egész bors (őrölve),
10 dkg kalocsai házi nemes paprika,
1 szál zöld rozmaring,
0,5 kg paradicsom,
2 db erős hegyes paprika,
1 csomag kömény,
2 szál zellerzöld,
0,5 l száraz vörösbor,
0,2 dl konyak,
20dkg füstölt trappista sajt,
3 csomag petrezselyemzöld (apróra
vágva),
5 l csontleves,
5 dkg extra erős kalocsai paprika,
0,5 kg sertés házi zsír,
0,3 l napraforgóolaj,
1 üveg Erős Pista,
3 db babérlevél,
24 főre nokedli, savanyúság,
só, ízlés szerint,
valamint a szakács üzemanyagára (há-
zi pálinka, sör, bor, ásványvíz).

Ha nagyon igényesek vagyunk, a húso-
kat legalább két nappal hamarabb tisztítva,
összevágva, enyhén borsos, fokhagymás,
vöröshagymás, olajos pácba tesszük, faj-
tánként elkülönítve és naponta kétszer át-
forgatjuk. Felhasználásig a hűtőszekrény
leghidegebb pontján tároljuk. Ínyencek egy
kis mustárt is tehetnek hozzá.

Pálinkafőző honfitársaink anyagi helyze-
tének erősítésére időnként fogyasszunk el
egy-egy stampedli házi rettenetest, és kez-
dődjön a főzés!

Első lépésként tegyük fel a kolozsvári
szalonnát és süssük ki. Amikor már ropo-
gós, szedjük ki egy tányérba.

Adjuk a sertészsírt ízlés szerint a kisült
szalonnazsírhoz, és hevítsük. A forró zsírra
dobjuk rá az összevágott hagymát és a fok-
hagyma 2/3-át. Pirítsuk aranysárgára, ki-
csit erősítsük a tüzet és öntsünk rá 2-3 dl
vizet. Ezzel szétrobbantjuk a hagymát.

Szórjuk meg köménnyel, várjuk meg,

amíg „megpattan”, tegyük bele az összevá-
gott paradicsomot és paprikát, majd – pár
perc múlva – a velős csontokat és a marha-
lábszárat. A húst lassú tűzön szürkére pör-
köljük. Amikor levet engedett, annyi csont-
levet öntsünk hozzá, hogy ellepje a húst.

Ez utóbbi műveletet többször ismétel-
jük, miközben a bográcsot folyamatosan
rázogatjuk. Körülbelül 1 óra elteltével ad-
juk hozzá a marhanyakat. Az ajánlott idő
nem szentírás, kóstolni muszáj!

A marhanyakat is pároljuk kb. 1/2 órát,
majd tegyük hozzá a csülköt és a füstölt
húst. Újra öntsük fel csontlével, főzzük kb.
40 percig, majd tegyük bele a sertéslapoc-
kát, a babérlevelet és a felsorolt fűszerekből
egy keveset. Ismét öntsük fel úgy, hogy 3
ujjnyival ellepje a húst. Lassú tűzön, rázo-
gatva főzzük és kezdjük meg a kalocsai ne-
mes paprika „elnyeletését”. Ekkor, kb. 1/2
órára tegyük bele a zellerzöldet. Ilyenkor a
segéderők megkezdhetik a füstöltsajtos
nokedli elkészítését.

Ezután már gyakran kóstolunk, és még
gyakrabban koccintunk!

A pörkölt teljes főzési ideje kb. 3-3,5 óra,
az utolsó fél órában adjuk hozzá a vörös-
bort és a konyakot. A zöld zellert kidobjuk,
és készre fűszerezzük az ételt. A készre fő-
zés lényege, hogy a lassú főzés során csök-
kenjen a lé mennyisége, ezáltal összeérnek
az ízek. A vörösbort és konyakot ki kell gő-
zöltetni, úgy, hogy csak a pikáns fanyarság
maradjon, semmiképpen sem lehet sava-
nyú! Az erősséget is ekkor állítsátok be – a
társaság igényei szerint. Addig rotyogtassá-
tok, míg a lé éppen elfedi a húst. 

A kóstolásba vonjátok be a társaságot is,
így lesz közös az élmény!

E csodálatos pörkölt elkészülte után jö-
het az est fénypontja, a tálalás. Hófehér tá-
nyérra körkörösen salátaleveleket teszünk,
úgy, hogy lelógjon a tányér széléről. A no-
kedlit szintén körkörösen rakjuk a tányér-
ra, úgy, hogy középen egy „kráter” marad-
jon, ide szedjük a pörköltet, és az egészet
megszórjuk frissen vágott petrezselyem-
mel.

Esztétikailag is kifogástalan! Piros, fehér,
zöld – mint egy kokárda!

Gyönyörű, mámoros este, remek ma-
gyaros ízek, szép nők, emlékek – mind hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy megfeledkezzünk a
jelen problémáiról. Én már többször készí-
tettem el az ételt sikerrel, nektek is ezt kí-
vánom.

Jó étvágyat! City 231
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Emlékezem a Művész Úrra

Alfonzó-pörkölt

K Ü L D J  E G Y  R E C E P T E T !
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Bányai Elemér utca
Bányai Elemér (1875-1915) Író, újságíró. Az
I. világháborúban hősi halált halt.
Bányai Júlia utca
Bányai Júlia (1824-1883) A szabadságharc
katonája, századosi rendfokozatban. 
Bárczi Géza utca
Bárczi Géza (1894-1975) Állami és Kos-
suth-díjas nyelvész, egyetemi tanár. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
Bárczy István utca
Bárczy István (1866-1943) Jogász, politi-
kus, országgyűlési képviselő. A főrendiház
tagja, miniszter. Budapest Polgármestere,
majd főpolgármestere.
Bárdos Artúr utca
Bárdos Artúr (1882-1974) Színigazgató,
színműíró, rendező. Három évtizeden ke-
resztül a Belvárosi Színház igazgatója.
Báróczy utca
Báróczy Sándor (1735-1809) Író, műfordí-
tó, a magyar nemesi testőrség ezredese.
Baross tér, Baross utca
Baross Gábor (1848-1892) Jogász, várme-
gyei tisztviselő, országgyűlési képviselő,
közlekedésügyi államtitkát, majd közleke-

dési miniszter. Nevéhez fűződik az állam-
vasutak, a posta és az iparoktatás reformja.
Bársony István utca
Bársony István (1855-1928) Író, újságíró, a
Petőfi Társaság, a Kisfaludy Társaság tagja.
Több újság szerkesztője, főszerkesztője.
Barta Lajos utca
Barta Lajos (1878-1964) Kossuth-díjas író
Bartók Lajos utca
Bartók Lajos (1851-1902) Költő, újságíró, a
Kisfaludy Társaság tagja.
Bátori László utca
Bátori László (?-1484) Pálos szerzetes, az
egyik első bibliafordító. Boldoggá avatták.
Batsányi János utca
Batsányi (Bacsányi) János (1763-1845) Köl-
tő, a magyar jakobinus mozgalom résztve-

vője, a Magyar Tudományos Akadémia le-
velező tagja.
Bebo Károly utca
Bebo (Bebó) Károly (1712-1779) szobrász,
a Zichy család szobrásza, építési felügyelő-
je, az óbudai Zichy-kastély tervezője.
Beck Ö. Fülöp utca
Beck Ötvös Fülöp ((1873-1945) Szobrász-
művész, éremművész.
Beller Imre utca
Beller Imre (1845-1895) Római katolikus
plébános Rákospalotán, új templomot épí-
tett.
Bél Mátyás utca
Bél Mátyás (1684-1749) A XVIII. Század
legnagyobb – latinul író – magyar tudósa,
korának európai hírű polihisztora.

Juhász Péter

31

Ki kicsoda a budapesti utcanévtáblákon?

Az afrikai vadász meséli az unokájának:
– Emlékszem, egyszer puska nélkül egy szál késsel a kezemben nyolc fel-

bõszült, éhes oroszlánnal kellett szembeszállnom. Az életem volt a tét.
– De nagyapó, pár éve még csak hármat mondtál!
– Mert akkor még túl kicsi voltál ahhoz, hogy megtudd a véres igazságot. 
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Mottó: „Ma bort iszom – holnap nem
lesz.”

(Etruszk közmondás)

Az idő tájt, amikor három deci jó minőségű
szekszárdi kadarka három forint nyolcvan fil-
lérbe került, működött egy igen jó hírű kultu-
rális intézmény a József utca–Nagyfuvaros ut-
ca és a Mátyás tér találkozásánál. A 0149. sz.
Italbolt. A számban ugyan nem vagyok egé-
szen biztos, abban azonban igen, hogy a jám-
bor józsefvárosi nép ezt is, mint minden
ilyesféle roppant kedélyes helyet az akkori
zsarnoki rendszerrel való dacos és kérlelhetet-
len szembenállásának jeleként átkeresztelt,
egyszerűen csak kocsmának vagy talponálló-
nak nevezte. Merthogy itten leülni nem lehe-
tett, nem volt hová. Talpon állva köllött a kis
kerek állópultoknál könyökülve „fogyaszta-
ni”. A törzsgárdatagoktul külön elismerő ne-
vet is kapott, ez volt a „Csirizes”, mert kellő
mennyiség elfogyasztása után az ember úgy
érezte, odatapad a lába a padlóhoz. A Csirizes
nem tévesztendő össze a Rákóczi téri „Köpkö-
dő”-vel, mert az szellemiségében és kultúrájá-
ban összehasonlíthatatlanul hátrányosabb
helyzetű volt.

Belépünk a szentélybe: a bejárattal szem-
ben a hosszú kiszolgálópult, azzal átellenben
a kassza, ott blokkot kapunk, blokkal me-
gyünk a csaposhoz, majd helyet keresünk.
Nem könnyű, de megéri. „Fogyasztópultunk”
alsó kerek lapján ihatta a gyerek a málnaször-
pöt vagy a Bambit (az ideszoktatás lehető leg-
emberbarátibb módszereként), fölötte hör-
pinthette a magáét az atya.

Egy ugrásnyira a Dankó utca, így hát min-
dig akadt alkalmi muzsikus az amúgy sem

görcsös hangulatot oldandó. Kezdetét vette
az etnikai összeborulás.

Ha akkor én, a takonypóc ott helyben meg-
kérdezem atyai pártfogómat: „Béla bátyám,
tudja-e, mi az a rasszizmus?”, így válaszolt
volna: „Tudja a rossebb! Meglehet, valami ká-
romkodás-féle. Korán kezded, te gyerek, ha
mégegyszer kiejted a szájadon, bemondalak
az anyádnak!”

A hónap második napján délután, műszak
végén megtelt ez az áldott emlékezetű hely.
De semmi lökdösődés, tülekedés, kiváltságos
pulthoz nyomulás, mindenki türelmesen várt
a sorára, mindenki megkapta a magáét. Idő-
vel aztán kigyütt az emberbül az őszinte – már
persze, amíg meg nem bicsaklott a nyelv.
Mindezért hát ez a hely volt és marad szá-
momra a valódi demokrácia helyszíne, ez ne-
kem a minta, az etalon, és ezért nem böcsü-
löm sokra a mai annak hazudottat, a „politi-
kai pulthoz” tülekedést, egymás kikönyöklé-
sit.

Akkoriban és ott mindenki egyet akart – a
szomját oltani. Ez a bizonyítéka annak, hogy
van ám népünkben egyetakarás, csak meg
köll azt találni. No meg hát a józsefvárosi fér-
fiember olyan volt, akár az etruszk (utalunk a
mottóra): ma bort iszik, mert holnap tán
már nem lesz – vagyis fizetésnapon köll sür-
getősen inni, később már erre nincs mód
(pénz), a hónap végin mán csak azok tértek
be ide, akiket a hazalátogató amerikai nagy-
bácsijuk meghívott.

„Na ja, ha kend a demokrácia etalonjának
egy valahai lepunnyadt józsefvárosi csehót
tartja, magára vessen, úgy is fogja végezni”  –
mondhatják, és meglehet, hogy igazuk van.

Merthogy – teszem azt – egy demokratikus
parlament ugyebár mégsem vethető össze a
kocsmával. Nem bizony! Ne böcsméreljük a
kocsmát holmi illetlen összehasonlítgatással!

Most pedig innét a mélybül éteri magassá-
gokba emelkedünk, merthogy a továbbiak-
ban a kultúrpiálásrul lesz szó.

Kérem is kendteket, tessenek csak vigyázni,
mert akkora lángeszek írták az alábbi idézete-
ket, hogy félő: megpörkölödünk olvasásuk
közben.

Itt van ni mindjárt a gigászi koponya, a
Voltaire, aki úgy vélte, hogy: „Az emberiség
három legnagyobb ajándéka : az irodalom, a
bor és a szerelem.” Hát ő már csak tudta, gya-
korolta is mind a hármat.

Mária Terézia egy alkalommal tokaji asszút
küldött a jámbor életű  XIV. Benedek pápá-
nak. A tokaji annyira ízlett Őszentségének,
hogy ímigy köszönte meg: „Áldott legyen a
föld, mely téged termett, áldott legyen az asz-
szony, ki téged küldött, áldott vagyok én, ki
téged iszlak!” 

Az alkoholizmussal még rosszindulattal
sem vádolható Szent Ágoston cirka ezerhat-
száz évvel ezelőtt intelmeiben többek közt ezt
írta: „Sok esetben azonban szükséges az em-
bernek a bor. A gyenge gyomrot erősíti, az el-
fogyott erőt újjáteremti, a hideglelősnek me-
leget ad, ha sebre cseppented, begyógyítja, el-
űzi a búskomorságot, messze kerget a lélekből
minden fáradtságot, vígságot hoz.”... Na ugye.

A magyar irodalomban, jelesül a költészet-
ben igen nagy hagyománya van a jó bor dicsé-
retének. Különösen a nemzeti felbuzdulások
időszakában írtak költőink mintegy kötelező
penzumként a magyar bor felsőbbren-
dűségérül, szembeállítva azt az idegenországi
nyiszlettek „serivásával”. (Óh, te drága Kőbá-
nyai Világos, ugyan hol bújdokolsz?)

A mi XX. század előtti történelmünk bővel-
kedik az ilyen-olyan összeesküvésekben. „Itt
valahol, ott valahol négy-öt magyar összeha-
jol” – írta Ady Endre... Az akármiféle zsarno-
kok elleni összeesküvés úgyszólván elképzel-
hetetlen volt borozgatás nélkül, a bort nem
ivók ügye eleve veszve volt.

Vörösmarty Mihály, minden magyar költő
papája csudamód képes volt megverselni
mindent, ami csak él, mozog, lélegzik, gondo-
latot, eszmét támaszt. Nem is maradt ki köl-
tői repertoárjábul a magyar elmeserkentő, a
bor. Az egyik legismertebb operánkban, Erkel
Hunyadi Lászlójában tőle való a híres bordal.
Idetesszük, dallamát bizonyára sokan
ösmerik, tessenek csak dúdolgatni, és meglát-
ják, nyomban belénk lopódzik az a fránya
nagy magyar lelkiség. Írta még 1843 augusz-
tusában, és nem véletlenül adta neki ezt a cí-
met, ni:
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

Elkészítik a világ legnagyobb szá-
mítógépét, ami már mindent tud. Az
átadási ceremóniára újságírókat is
meghívnak, akik tesztelhetik a gép
tudását. 

Az egyik elhatározza, hogy meg-
tréfálja a gépet:

– Hol van az apám? – írja be a bil-
lentyûzeten.

A számítógép néhány másodperc
után nyomtatja is a választ:

– Floridában horgászik.
– Ez egy buta gép – mondja az új-

ságíró a többieknek. – Megette ezt a
beugrató kérdést, apám ugyanis már
meghalt.

Az egyik programozó mondja ne-
ki, hogy a gép talán félreértette a
kérdést, próbálja meg másként meg-
fogalmazni.

– Hol van anyám férje? – teszi fel a
kérdést a trükkös újságíró.

Ismét néhány másodperc gondol-
kodás, majd jön is a válasz: 

– Anyád férje 3 éve meghalt, apád
meg még mindig Floridában horgá-
szik.

* * *
Áronkát kérdi a tanító néni:
– Mi az apukád, Áronka?
– Beteg.
– Azt kérdeztem, hogy mit csinál?
– Köhög.
– Jó, de mivel foglalkozik?
– Borogatja magát.
– És mit csinál akkor, ha nem be-

teg, nem köhög, nem borogatja ma-
gát?

– Akkor egészséges. 
* * *

Az anyós felhívja orvos vejét. 
– Fiam, kificamodott a bokám,

most mit csináljak? 
– Sántítson mama, sántítson!
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Keserűnek keserű a vers,  hát édes Istenem,
olyan, mint maga a költő, költészetünk drága
legborúlátóbbja. De nem állt távol tőle az iró-
nia sem. A Fóti dal című hosszabb versébül
végezetül csak egy strófányit közlünk, azt,
amit megkülönböztetett tisztelettel ajánlunk
a mai politikai szájhősködőknek:

Tanúsíthatom: éppen így vélekedtek akkori-
ban pultra könyökülve a józsefvárosi talpon-
állóban is. No persze, ennél kevésbé fennkölt
stílusban.

33

KESERŰ POHÁR

Ha férfi lelkedet
Egy hölgyre föltevéd,
S az üdvösségedet
Könnyelműn tépi szét;
Hazug szemében hord mosolyt
És átkozott könyűt,
S míg az szívedbe vágyat olt,
Ez égő sebet üt;
Gondold meg és igyál:
Örökké a világ sem áll;
Eloszlik, mint a buborék,
S marad, mint volt, a puszta lég.

Ha, mint tenlelkeden,
Függél barátodon,
És nála titkaid:
Becsűlet és a hon,
S ő síma orgyilkos kezét
Befúrja szívedig,
Míg végre sorsod árulás
Által megdöntetik;
Gondold meg... stb.

Ha szent gondok között
Fáradtál honodért,
Vagy vészterhes csatán
Ontottál érte vért,
S az elcsábúltan megveti
Hű buzgóságodat,
S lesz aljas-, gyáva- és buták
Kezében áldozat;
Gondold meg... stb.

Ha fájó kebleden
A gondok férge rág,
S elhagytak hitlenűl
Szerencse és világ,
S az esdett hír, kéj s örömed
Mind megmérgezve van,
S remélni biztosabbakat
Késő vagy hasztalan;
Gondold meg... stb.

S ha bánat és a bor
Agyadban frígyre lép,
S lassanként földerűl
Az életpuszta kép,
Gondolj merészet és nagyot,
És tedd rá éltedet:
Nincs veszve bármi sors alatt
Ki el nem csüggedett.
Gondold meg és igyál:
Örökké a világ sem áll;
De amig áll, és amig él,
Ront, vagy javít, de nem henyél.

Bort megissza magyar ember,
Jól teszi,
Okkal-móddal meg nem árthat
A szeszi.
Nagyot iszik a hazáért
S felsivít:
Csakhogy egyszer  tenne is már
Valamit.

Külföldi tapasztalattal, nagy gyakorlat-
tal, szakma- és beszédorientált angolta-
nítást vállalok, kezdőtől bármilyen szin-
tű nyelvvizsgáig. 

Taxisoknak nagyon kedvező áron, a
City taxi munkatársainak, családtagjai-
nak extra kedvezménnyel. Rugalmas
időbeosztással, munkanapokon és hét-
végén is.

HHHH íííívvvvdddd    bbbb iiii zzzzaaaalllloooommmmmmmmaaaallll     IIII lllldddd iiii kkkkóóóó tttt
a 061/788-7991, 0670/371-4240-es

tel.számon, vagy hagyhatsz üzenetet a
vermesi@citromail.hu e-mai címen is.

Egzotikus családi programot ajánlunk: júli-
us 12-én, vasárnap kerül megrendezésre a
16. Szekérfesztivál. Indulás 11-kor a Hősök
teréről, érkezés kb. 14 órakor a Vörösmar-
ty térre, ahol egész nap programok várják

az érdeklődőket. Lesz keleti kirakodóvásár,
színpadi program zenével, transzcendentá-
lis esküvő, és megkóstolhatók vegetáriánus
finomságok is.  

Aki viszont e szép napon is dolgozni
kényszerü l ,
s z á m í t s o n
némi  forga-
lomkorláto-
zásra a szekér
ú t v o n a l á n
(Hősök tere –
Andrássy út –
József Attila
utca – Roose-
velt tér - Vö-
r ö s m a r t y
tér).

Kulturális ajánlat

RATHA-YATRA 
INDIAI SZEKÉRKARNEVÁL
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A cím így önmagában nem túl sok érdekes-
séget rejt. Egy gyorsétterem nyílt a Ferenc
körúton, az Üllői út sarkához közel, na és,
van ilyenből éppen elég. A hír attól válhat
érdekessé, hogy ugyanaz a Sanyi üzemelte-
ti, akit az éjszakás taxisok legutóbb a Cali-
gula-bár üzemeltetőjeként ismertek meg.
Mint arról már egy alkalommal írtunk, ő
régebben taxizott is egy ideig, majd külön-
féle éjszakai szórakozóhelyeken került jó
üzleti kapcsolatba az oda, vagy onnan fu-
varozó egykori kollégáival. Tekintettel arra,
hogy minden – e helyen nem részletezett,
ám elvárt és megszokott – járandóságot
pontosan és korrekt módon rendezett, a
taxisok körében népszerű is volt minden
általa vezetett hely. Ez alkalommal viszont
nem csak minket lepett meg döntésével.
Ugyanis az éjszakát otthagyva egy speciális
kínálattal üzemelő gyorsbüfét nyitott a Fe-

renc körút 44-ben. Ahogy elmondta, bele-
unt a különféle piszkálódásokba, vegzálá-
sokba, támadásokba, így szakított az éjsza-
kával. Ám igyekezett olyan új területen el-
helyezkedni, ahol korábban már jól kiépí-
tett taxis-kapcsolatait is hasznosítani tud-
ja. Így jött az ötlet: olyan 24 órában – va-
gyis éjjel-nappal – üzemelő éttermet nyit,
ahol reggelizni, ebédelni és vacsorázni is le-
het. Ahol mód van egy kis beszélgetés mel-
lett akár egy kávé vagy üdítő elfogyasztásá-
ra is. – Kínálatunkban kizárólag a tradicio-
nálisan magyaros ételek szerepelnek. A mint-
egy 50-féle levest, készételt, illetve frissensül-
tet is e szempont szerint válogatjuk össze –
mondta el lapunknak Sanyi. A Flekken-ben
nincs felszolgálás, az étterem önkiszolgáló.
Így viszont könnyebb a választás is, hiszen
a pénztár felé tartva abból kér tálcájára az
éhes vendég, amihez éppen kedve támad.
Megtudtuk, elfogadják a melegétel-utalvá-
nyokat is. Van napi menü, és lehet kisada-
got is kérni. Nem ciki, van, akinek a pénz-
tárcája, van, akinek az egészsége nem enge-
di a komolyabb mennyiséget. Mindegy, itt
a vendég dönt. A sokat tudó új kávégép is
félig önkiszolgáló, fizetni viszont a kasszá-
nál kell.  

Jó hír a korán kelőknek (vagy a későn
fekvőknek) itt lehet reggelizni is. Készíte-
nek rántottát, ha kell hagymával, szalon-
nával vagy kolbásszal, tükörtojást sonká-
val, de főznek debrecenit vagy kolbászt
mustárral, tormával. Nem gond, ha vala-
ki bundáskenyeret rendel teával, tejeská-
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Taxisoknak kedvezményekkel

FLEKKEN gyorsétterem a körúton

– Mindjárt kezdõdik a vámvizsgálat.
Úgy izgulok.

– Higgye el, fölösleges. Elárulom ma-
gának, én például fegyvercsempész va-
gyok. Most is elrejtettem a bõrönd-
ben négy pisztolyt. Ha ezek ezt nem ve-
szik észre, magának semmi oka aggód-
ni.

– De én azért mégis izgulok.
– Ugyan miért?
– Kezdõ vámosként ez az elsõ mun-

kanapom... 
* * *

Egy szombat délután, horgászás
után, Kovács hazafelé indul a folyó-
partról. Kezében egy vödör és benne

két szép nagy hal. Szembejön vele a
halõr és kéri a horgászengedélyt. Erre
Kovács azt feleli:

– Én nem horgászni voltam, kérem.
Ezek a halak a kedvenc háziállataim.
Mindennap kihozom õket, hogy ússza-
nak egyet a folyóban. Elengedem, úsz-
nak, aztán füttyentek nekik, visszaug-
ranak a vödörbe, és hazamegyünk. Ha
nem hisz nekem, nézze csak meg! – az-
zal bedobja a halakat a vízbe. 

– Na, most akkor füttyentsen, mutas-
sa, hogy ugranak vissza a vödrébe azok
a halak!

– Milyen halak?

A képek még a nyitás előtt készültek, ma már
az asztaloknál vendégek ülnek, a pult mögött
pedig mosolygós személyzet várja a betérőket
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véval. Van. Alkohol viszont nincs, de ez
egy taxisnak nem is probléma. Gondo-
lom.

A gyorsétteremben 50 fő részére van asz-
tal, székekkel. Nem elhanyagolható szem-
pont a légkondi és az elszívó használata
sem. A Flekken-ben egy-egy étkezés után
nem lesz a ruha ételszagú, vagy viselője iz-
zadtságszagú. Miután a dohányzás sem en-
gedélyezett, a füstszag sem árulja el, hogy a
taxis korábban vendéglőben ült. Ám ha-
marosan nyit a terasz is, ahol a kihelyezett
6-7 asztalnál a kávé vagy üdítő elfogyasztá-
sa mellett dohányozni is lehet.

Sokan nem szeretnek ilyen helyre beülve
enni, részükre is van megoldás. Például a
frissensült flekkenből készült szendvics na-
gyon hamar elkészül. Azt fóliába, és külön
zacskóba csomagolják, hogy a taxis bármi-
kor elővehesse és szükség esetén újra félre
is tehesse, ha úgy alakul a munkája. – Sze-
retném, ha minél több taxis kipróbálná és
megszeretné a 24 órán át nyitvatartó étter-
met. Így ha az utasnak éjszaka vagy hajnal-
ban, a városban enni támad kedve, nyugodt
szívvel ajánlhatják majd a Flekkent. Nekik
fuvart, esetleg ketyegéssel, nekünk vendéget

jelent egy-egy ilyen döntés. A megismerést ta-
lán könnyíti az akciónk, melynek ke-
retei között a taxive-
zetői igazolványt fel-
mutatóknak július
1-ig árainkból 50%-
os kedvezményt
adunk.

Ezt követően a taxi-
sok – régi jó kapcsola-
tunkra való tekintettel
– megkapják azt a ki-
emelt és állandó kedvez-
ményt, melyet Ferencvá-
ros-kártya elfogadóhely-
ként a kerület nyugdíja-
sainak is adunk – fejezte
be Sanyi a taxis lap-
nak adott ismerte-
tést. 

Mi pedig csak a
jól ismert mondásra
emlékeztetjük az ol-
vasót, ami a puding
próbájára utal… 

ta-vi

A Flekken szép és feltűnő színekkel díszített utcai portálja vonzza a szemet, és persze a vendégeket is
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100 néző, vezette: Bartos Zoltán.
Gólszerzők: Tóth, Kulcsár illetve Ba-
logh, Deszatnik (2), Szenes (2)
Rakonczay, Pintér (2), Bubcsó.

Főtaxi: Fonád – Balogh, Barta,
Joni, Riczu –  Mucza, Pfeiffer, Ta-
kács, Szabó L. – Tóth, Kulcsár Cse-
rék: Eszenyi, Altner, Szabó M. Edző:
Oroszki Péter

Ferencváros: Kollár – Kincses,
Bubcsó, Szűcs, Vass –  Deszatnik,
Pintér, Szenes, Limperger - Balogh,
Rakonczay Cserék: Seres, Rab, Seres.
Edző: Martos Győző.

„Deszka”, „Pinyő”, „Torony”,
Limpi”, „Ebédlő”. Nevek, akiket
nem kell bemutatni a labdarúgás
szerelmeseinek. Mind-mind NB I-es
labdarúgók, közülük sokan sokszo-
ros válogatott labdarúgók!
Deszatnik „Deszka”. Pintér „Pinyő”.
Balogh „Torony”. Ebedli „Ebédlő”.
Ezekkel kellett felvenni a küzdelmet
a „kockás” labdarúgóknak. Néhá-
nyan sérülten érkeztek, mint Po-
gány Laci vagy Ebedli Zoli, ők nem
léptek pályára, de elkísérték a csa-
patot még sérülten is! Sajnos nem
sikerült az őszi csoda, amikor pon-

37

Népünnepély a Sasvár utcában! Ragyogó mérkőzés az Öregfiúk labdarúgó-bajnokságában! 

Főtaxi – Ferencváros 2-9 (2-4)

A Főtaxi csapata

A Főtaxi vezérkara

ujtaxi.qxd  6/10/09 14:03  Page 37



tot raboltak a taxisok az Üllői úti aréná-
ban!

Az az őszi 6-6 sokáig emlékezetes ma-
rad, nem véletlenül tartott a listavezető
Ferencváros a Sasvár utcai mérkőzéstől,
hiába az ország – nyilvánvalóan – legjobb
Öregfiúk csapata! A Ferencváros csapatá-
nak majd minden tagja edző, játékos-
edző valamelyik labdarúgócsapatnál.
Ezért – így – sokszor nem tudnak elmen-
ni az öregfiúk mérkőzésre, ha éppen ját-
szik a csapatuk. Az elmúlt szezonban  há-
romszor nem tudtak kiállni, hiába van
több mint két tucat igazolt labdarúgója a
csapatnak.

Kizárták őket a „Kiemelt” bajnokság-
ból, ezért kerültek egy csoportba a taxi-
sokkal. Az őszi 6-6 a lelkesedés diadala
volt! Most győzedelmeskedett a játéktu-
dás! De nincs szégyenkeznivalójuk a taxi-
soknak! Csapatuk mindent megtett a si-
kerért, a közönség kiszolgálásáért!

Juhász Péter

38

A játékvezető és a csapatkapitányok

A Ferencváros csapata

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

* * *
Az embernek három korszaka van:
ifjúság, felnõttkor és a „remekül nézel
ki”.

* * *
A borban bölcsesség, a sörben szabad-
ság, a vízben pedig baktériumok van-
nak...

* * *
Nem szabad vizet inni, mert az nagyon
erõs ital. Fenntartja azokat a nagy
hajókat...

* * *
A cukrász a selejtet habbal takarja be,
a kõmûves habarccsal, az orvos meg
földdel.

* * *
Rómában a papi nõtlenség apáról fiúra
szállt...

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ

30 éves házassági évfordulójukon a
pár végiglátogatja a régi helyeket.
Elhaladnak egy kerítés mellett.
Feleség:
– Drágám, csináljuk azt, amit 30 éve.
A feleség nekidõl a kerítésnek, és
nagyot szeretkeznek. Férj:
– Ez fantasztikus volt! Még sosem
rángatóztál ilyen hevesen gyönyörtõl.
– 30 éve még nem volt áram a kerítés-
ben...
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A békés kisebbség
(jegyzet)

Ugye mennyiszer hallunk olyano-
kat: toleranciahiány, kiszolgálta-
tottság, előítélet, sovinizmus, na-
cionalizmus, megkülönböztetés,
rasszizmus, fasizmus, cionizmus,
gyűlölködés stb.?

Nos, amikor hasonlókat észlel
valaki, akkor általában a kisebb-
ségek jogainak csorbulására gon-
dol – és a gátlástalan többségi
akarat érvényesülésére –, miköz-
ben magában vagy nyilvánosan
rettenetesen elítéli ezeket a jelen-
ségeket – ahogyan azt belesuly-
kolták. Néhányunk kivételével
nem is villan fel senki előtt az a
kép, amikor egy adott populáció-
ban előfordulnak olyan egyedek
is, akik – bár nem etnikai alapon
–, de megkülönböztetettek, ki-
szolgáltatottak. Velük tolerancia
nélkül, cinikusan és lekezelően
bánik el a határozott többség.
Ebben a kérdésben nincsen meg-
ingásra késztető, hangzatos poli-
tikai és média iránymutatás.
Nem akarom fokozni tovább a
kíváncsiságot, megmondom me-
lyik ez a velünk élő, elnyomott
csoport: Ők az éjszakások. Gon-
doltál már arra – te nappalos –,
hogy amikor jön a jó idő, ne kia-
bálj teljesen feleslegesen – és
egyébként is megbotránkoztató-
an – a gyerekeddel vagy életed
párjával valaki ablaka alatt? Le-
het, egy éjszakás szunnyad éppen
ott, és ha egyszer felébred… Nap-
pal nem olyan könnyű vissza-
aludni, mint neked éjjel, ha nyo-
masztó álmodból riadsz.

Gondoltál már arra – te nap-
palos –, hogy ne dudálj teljesen
feleslegesen, ha valamelyik gyalo-
gost vagy autóstársat „oktatni”
akarod? Tudod ugye, hogy ez sza-
bálytalan? Ám mégis megteszed
újra és újra. Eközben – esetleg –
csak attól tartasz, nehogy nyom-
jon egy satuféket az, akire rákür-
töltél, és leküldjön egy hatalmas
sallert – benyúlva az ablakon,
vagy esetleg „rád hajlítsa a vasat”. 

Az eszedbe sem jutott még –
tuti –, hogy ebben az országban,
városban az éjszakások nappal al-
szanak. Ugyanúgy, ahogy te nem
vagy kíváncsi a szenvedéseikre,
nyűgjeikre, ők sem a tiedre. Főleg
ha azt – ráadásul – fülsértő han-
gokkal támogatod. Éjszaka ugye-

bár a többség álma szent, azt
nem lehet háborgatni. Komoly
rendelkezések lépnek életbe este
tíz után. Még a megkülönbözte-
tett jelzésű autók is spórolnak:
nem kapcsolják be a szirénát; in-
kább vigyáznak, nehogy egy na-
gyot csattanjanak valamelyik ke-
reszteződésben.

Nappal persze ez máshogyan
dívik. Még a Family Frostos
„büdösbogár” is nyomhatja a ti-
linkóját valamennyi éjszakás ab-
laka alatt. Hiába is szól rá az ille-
tő, hogy tele van a mélyhűtője
(meg a hócipője) fagyasztott tég-
lával, és egyszer már tényleg hoz-
závág egyet. Kit érdekel ilyenkor a
váltakozó hangmagasság a sze-
gény éjszakáson kívül? Csakis a
Sanyi gyereket lehet megbüntet-
ni, ha a tuningolt kispolszkijába
dallamkürtöt szerel, és azzal jam-
pecoskodik a falubeli csajok
előtt.

No, de hát falun nincsen éjsza-
kás sem… Ám szemfüles rendőr
mindig akad, amikor semmi
szükség rá. Ha nagyon kellene,
akkor viszont sürgős „esetnél” ká-
vézik mind – általában. Ez is
Murphy törvénye.

Van erről vicc egyébként: Fel-
hívja a tulaj a rendőrséget:

– Jöjjenek gyorsan, most törik
fel a garázsomat!

– Minden járőrünk „esetnél”
van. – feleli egy zord hang.

Öt perc múlva az ember
megint:

– Jöjjenek gyorsan, mert be-
mentek a garázsba!

– Várjon még egy fél órát! –
mondja ugyanaz a hang már ide-
gesebben. 

Öt perc múlva újra a tulaj:
– Most már ne jöjjenek, mert

lelőttem mind a három betörőt!
Két percen belül ott van négy

járőrautó szirénázva. Rohannak a
garázshoz a rendőrök.

– Maga hazudott, amikor azt
állította, hogy lelőtte a csibésze-
ket!

– Persze. Önök viszont igazat
mondtak, hogy „esetnél” van-
nak...!?

Szóval az éjszakások...
Ugye milyen kézenfekvő, hogy-

ha csikar a hasad éjjel, akkor ki-
hívd az éjszakás orvosi ügyeletet?
Vagy, ha fáj a fogad – no, nem
egy nőre, vagy egy ügyes hapsira
– taxiba vágd magad, és elmenj
valamelyik non-stop fogászati

rendelőbe? Persze az előző eset-
ben is sokan taxiba vágják magu-
kat, vagy csak egyszerűen telefo-
nálnak, és a tündibündi-kutyi-
mutyi megy a házhoz.

Amíg fiatal az ember, eljár szó-
rakozni. Hajnalig pang és vedel –
felváltva – valamelyik dühöngő-
ben. Majd hazafurikázik egy taxi-
val, mivel könnyen elfelejti ilyen-
kor gyalog a hazautat. Persze
olyan is akad még, aki négy sa-
roknál messzebbre lakik, és azért
rendel taxit.

Ezek a fiatalok bele-belekóstol-
nak az éjszaka fáradalmaiba, de
annyi pia, meg „csattogós masz-
lag” után, kialusszák a krumplit
is a földből. Egy hajó is kürtöl-
hetne bátran a ház előtt, arra
sem riadnának fel. Kibírnak he-
tente egy-két éjszakás bevetést
különösebb szemléletváltozás
nélkül.

Nézzük azonban az éjszakások
semmibevételének többi (hal-
mozott) esetét, a megannyi
diszkriminációt:

Egy éjszakás csak nappal intéz-
heti ügyeit, tehát neki nem jár az,
mint nappalos kollégájának:

– Dezső bá’ holnap később jö-
vök, mert beugrom a háziorvo-
somhoz felíratni a fogamzásgát-
lót. Ma pedig korábban elme-
gyek, mert szülői értekezlet lesz
az iskolában.

Az éjszakás mindent saját idő-
ből old meg a pihenése hátrányá-
ra, terhére. Vagy később fekszik,
vagy korábban kel, és aztán
ugyanúgy végignyomja az éjsza-
kát.

Vannak olyan cégek, ahol non-

stop munkavégzés van – tehát a
dolgozók éjjel is küzdenek a kun-
csaftért –, de ugyanazon cég nem
tart éjszakai pénztárat saját me-
lósai ki- és befizetésére. Szigorú-
an csak nappal lehet rendezni a
piszkos anyagiakat és a reklamás
ügyeket. Ilyenek pl. a taxisok fu-
varszervező irodái. Ezeken a he-
lyeken még most sem veszik tu-
domásul, hogy az éjszakás is vala-
hol ember, neki is lehetnének jo-
gai.

Tudnám folytatni bőven: A
törvény előtti egyenlőség például
már ott elbukik, hogy az állandó
éjszakást is mindig nappalra idé-
zik be tárgyalásra. Olvasom vala-
hol, hogy le akarják csökkenteni
a közalkalmazottak munkaide-
jét… Szerintem inkább át kellene
csoportosítani néhányat éjszaká-
ba. Hadd szokják. Éjjel úgysincs
közterületes, nincsen APEH-el-
lenőr (csak ha részegen megy ha-
zafelé, akkor lobogtatja némelyik
a flepnijét).

Szóval... elvárhatná az éjszakás,
hogy működjön minden éjjel is.
Az ő jogai se csorbuljanak – ha-
sonlóan a nappalos többségéhez.

Lehessen pl. ügyeket intézni,
háziorvoshoz jutni, fodrászhoz,
cipészhez, mosodába menni. Le-
gyen egész éjjel mozi, uszoda,
könyvtár, játékbolt és edzőterem.

Annyit már elértünk: néhány
drive-ban lehet kajálni, de ott a
WC-re nem engednek be. Éjszaka
nincsenek nyilvános WC-k sem
(!). A benzinkutaknál pedig a leg-
több helyen állandóan „épp fel
van mosva”.

Ha működne rendesen az éjsza-
ka, akkor megváltozna a nagyvá-
rosok élete. A tömeget kerülendő,
többen intéznék dolgukat éjjel, és
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Pontosvesszők 

Honnan tudja egy vak,
hogy végzett a feneke kitör-
lésével?

* * *
Ön dönt, iszik vagy vezet!

De egyszerre a hármat ne
csinálja!

* * *
Az én anyósom olyan,

mint a húsvéti tojás. Erõsen
festett, és elõbb-utóbb
összetöröm!

* * *
Ne feledd: ha valaki fel-

bosszant, az arcodon 42
izom rándul össze. De csu-
pán négy izom kell ahhoz,
hogy kinyújtsd a kezed, és
pofán vágd.

* * *
Semmi probléma a munka-

helyi szexuális életemmel.
Egész nap baszogatnak, én
meg szopok.

* * *
A sün egy makacs madár.

Csak akkor hajlandó repülni,
ha belerúgok.

* * *
Az emberiséget õsidõk óta

két dolog foglalkoztatja:
1. Ki találta fel a munkát?
2. A többiek miért nem

verték agyon?
* * *

A régész az az ember, aki-
nek a karrierje romokban he-
ver.
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ezáltal kiegyensúlyozódna valamicskét a
nappali feszültség. Sok vállalkozónak pedig
rendesen beindulna az éjszakai biznisz.

Minél többen járnának az éjszakába, an-
nál többen éreznék azt, amit egy hivatal-
nok még sohasem tapasztalt meg: Van élet
éjjel is, ami után édes a pihenés – már ha
hagyja az általuk nem tudatosított erősza-
kos, „nemtörődöm” többség.

Valamikori feleségem mondogatta:
„minden normális ember nappal dolgo-
zik”.

Ez szerintem enyhe csúsztatás. Nem ér-
tek egyet vele, mint ahogy azzal sem, hogy

egy bejárati ajtót egy méterről kelljen be-
csapni, úgy, hogy rezegjen a tetőtérben a
gipszkarton. Ilyenkor áll fel a szegény éj-
szakás álmában (talán már ötödjére).

Erről, és még néhány hangos dologról
már sose tudom őt leszoktatni. Hiába is
mutogattam, hogyan kell úgy élni, hogy
más is élni tudjon – még ha az az illető ép-
pen éjszakás is.

Szóval… ez az én álláspontom, a békés
(éjszakás) kisebbségié. Ez egy vélemény.
Persze tudom: „a vélemény olyan, mint a
segglyuk, mindenkinek van, ám mégsem
kíváncsi senki a másikéra.”

Mondom ezt most én…, de itt is akad
némi csúsztatás, hiszen vannak, akik ebben
is mások, mint a többség…

* * *
Továbbra is várom a taxis témájú írásaitokat
e-mail címemre: czila01@gmail.com vagy
tokio170@freemail.hu

Bármilyen bizonytalanság esetén segítek
ráncba szedni a publikációt.

Az olvasóknak kellemes perceket, a szerzők-
nek tartalmas munkát, és kedves múzsát kí-
vánok:

tokio170
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Start-stop rendszer és
üzemanyag-megtakarítás

A start-stop rendszerek üzem-
anyag-megtakarításra fékezés-
kor és a jármű álló üzemében
képesek. Fékezéskor a 14 V-os
hálózati feszültségű gépkocsi-
kon ebből az intelligens gene-
rátorszabályozás (a menetálla-
pottól, az akkumulátor kapa-
citásától és kivitelétől függő-
en) 0,8–1,5%-os üzemanyag-
megtakarításra ad lehetőséget.
Gépkocsimodelltől, kikapcso-
lási stratégiától, a megállások
időtartamától és gyakoriságá-
tól függően, szabványos euró-
pai menetciklusban a megta-
karítás a 3–6%-os tartomány-
ba esik. Akadályoztatott városi
forgalomban, ennek mértéke a
10%-ot is meghaladhatja.

A start-stop rendszerek gyá-
ri opciók. Gépkocsikba való
utólagos beépítésükre nincs
lehetőség.

A BSSR
A BSSR töltő- és indítórend-
szere az 11. ábrán látható ele-
mekből épül fel. Ezek műkö-
dése motorleállító, újraindító
és áram-visszatermelő (reku-
perációs) funkciókból épül fel,

amelyek működését a rend-
szerelemektől kapott jelek
alapján a motorirányító egy-
ség vezérli. A nagy indításgya-
koriság és a fokozott mechani-

kai igénybevétel miatt a BSSR-
rel gyártott gépkocsik töltő- és
indítórendszerének valamennyi
eleme nagyobb teljesítményű
a beépítési méreteiben vele

megegyező, nem start-stopos
részegységekénél.

A BSSR növelt élettartamú
csapágyakkal ellátott, bolygó-
műves indítómotort foglal
magába.

A fedélzeti villamos áramot
belsőégésű motorral hajtott
generátor termeli. A generátor
árama tölti a jármű-akkumu-
látort, és működteti a villa-
mos fogyasztókat. A generátor
áramtermelése része a jármű-
motor üzemanyag-fogyasztá-
sának, és nagysága a villamos
hálózat terhelésétől függ. Az
SSR-rel gyártott gépkocsik ge-

A városi forgalmat gyakran akasztják meg
megállást parancsoló jelzések. Ilyenkor a
motor a jármű álló helyzetében is tovább
jár, üzemanyagot fogyaszt és káros anya-
gokat bocsát ki, ami közismerten kedve-
zőtlen állapot. Leállítani mégsem taná-
csos, mert nem biztos, hogy újraindítható.
Hacsak az újraindítást nem a start-stop
rendszer (SSR) végzi. Az SSR használatával

ugyanis nemcsak biztos az újraindítás, ha-
nem automatikus is. Úgy, hogy az SSR re-
generatív fékezéssel is javítja az üzem-
anyag-fogyasztást, mivel a jármű fékezési
energiáját az akkumulátor folyamatos fel-
töltésére használja. Teljes biztonsággal,
szintén automatikusan. Elterjedtsége mi-
att a start-stop rendszerek közül a Bosch
SSR-ét mutatjuk be olvasóinknak. 

A gépkocsi fékezési energiájának 
hasznosítása start-stop rendszerrel

12 V-os tápvezeték

Mûködésvezérlõ vezeték

SSR funkciójú motorirányító egység
12 V-os áramátalakító
Elektronikus akkumulátor-jeladó
Start-stop indítómotor

Üresfokozat-érzékelõ
Kerékfordulatszám-érzékelõ
Fõtengely-érzékelõ
Fékenergiát rekuperáló, nagy hatásfokú 
generátor

A Bosch start-stop rendszer főbb szerkezeti elemei
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Én már csak úgy vagyok a munkakedvvel, mint az
egyszerû lány a szombati buli után (vagy megjön
vagy nem...)!

* * *
Az ember életének egyharmadát tölti emeletes mar-

haságok olvasásával ... Ez volt a mai adag – :)) -!
* * *

– Mit keres maga a feleségem szekrényében mezte-
lenül?

– Molyirtó vagyok, uram!
– Dehát itt nincs is moly!
– Hát hogy ne lenne! Láthatja, már a ruhát is leka-

jálták rólam! 
* * *

Két informatikus beszélget: – Neked mi volt eddig a
legkomolyabb kapcsolatod? 

– 4 Megabites ADSL...
* * *

Nõvér a beteghez:
– Remélem, nem babonás!
– Miért?
– Ezentúl csak bal lábbal tud felkelni...

* * *
Elmegy egy 150 kg-os nõ a nõgyógyászhoz. Felül a
vizsgálószékbe. Az orvos egy ideig csak néz elõre,
idõnként pislog, majd megszólal: – Hölgyem, legalább
szellentsen már egyet, hogy legyen kiindulási alapom!

* * *
Elmegy az ember a szemészetre:
– Doktor úr! Gond van a szemeimmel, nem jól látok-
távolra.
– Jöjjön ide az ablakhoz, és mondja meg, mit lát! 
– A Napot.
– Akkor mondja már meg nekem, hova a frászba
akar maga ennél messzebbre látni?!
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nerátorai kedvezőbb hatásfokú
tartományban üzemelnek, ami
nagy névleges áramtermelést
tesz lehetővé. Az SSR generátor,
hagyományosaké-
nál nagyobb hatás-
fokának elérését
nagy hatékonyságú
teljesítmény-dió-
dák alkalmazása
teszi lehetővé. 

A gépkocsi stop
üzemében a generá-
tor nem működik. A
villamos fogyasztókat
ilyenkor a jármű-akku-
mulátor látja el villamos
árammal.

Az SSR nélküli
gépkocsik töltő-
és indítórendszeréhez képest új
elem az elektronikus akkumu-
látor-jeladó, amely az akkumu-
látor áram-, feszültség- és hő-

mérsékletadatait gyűjti. A jel-
adó az akkumulátor előbbi ál-
lapotjellemzőinek feldolgozá-

sát végző
szoftvert is

magába
foglal-

j a .

F e l -
adata a

villamosener-
gia-szabályozás ér-

dekében
i n f o r -
mác ió -

kat közölni az akkumulátor
töltöttségi, teljesítmény- és
öregedési állapotáról. Kezde-

ményezi a villamos fo-
gyasztók ki- és bekap-
csolását, az alapjárati
fordulatszám módosí-
tását, stop fázisban a
belsőégésű motor ki-
kapcsolásának meg-
akadályozását és (az
akkumulátor indítóké-
pességének határán) a
motor beindítását.

Az akkumulátor-jel-
adót közvetlenül az ak-
kumulátor pozitív pó-
luscsatlakozójára épí-
tik úgy, hogy vala-
mennyi villamos fo-

gyasztó számára garantálja a
biztos áramel-
látást. Az ak-
kumulátor és
a generátor
működési jel-
l e m z ő i n e k
optimalizálá-
sával, az akku-
m u l á t o r
k o n t ro l l á l t
töltésével és
kisütésével, az
elektronikus
akkumulátor-
jeladó egyben
az akkumulá-
tor töltési tar-
talékainak ki-
használására,
a járműmo-
tor üzembiz-
tos beindítá-
sára és a töl-
t ő r e n d s z e r
élettartamá-
nak növelésé-
re is lehetősé-
get kínál.
C s a k ú g y ,
mint a nyu-
galmi áramfogyasztóknak (szó-
rakoztató-áramköröknek, ve-
zérlőegységeknek) a járműleál-
lás utáni működtethetőségére
és a motor biztonságos bein-
díthatóságára.

A fékezési energia haszno-
sítása (rekuperáció)

A rekuperáció szó szerint külső
energiahasznosítást jelent. Az
SSR gyakorlatában a rekuperá-
ció a gépkocsi féklassulása so-
rán hővé alakuló mechanikai
munka hasznosítható energiá-
vá való átalakítását jelenti. A
villamos rekuperációt az teszi
lehetővé, hogy a generátor féke-
zési fázisban nagyobb terhelés-
sel működik mindaddig, amíg a

jármű erőátvitelét lassító nyo-
maték veszi igénybe. Ilyenkor
ugyanis a villamos áramterme-
lés nem fogyaszt üzemanyagot,
a töltésszabályozó pedig a gene-
rátor feszültségét a jármű me-
netállapotától függően vezérli.
A vezérlés a menetállapot, az
akkutöltöttség, az üzemi fe-
szültség, és a töltőáram folya-
matos érzékelésére épül.

A jármű fékezésekor a háló-
zati feszültség 15 V-ig növek-
szik. A növekvő hálózati fe-
szültség fokozott áramterme-
lésre és az akkumulátor töltésé-
re gerjeszti a generátort.

Ezzel szemben a jármű gyor-

sításakor 12,5 V-ig csökken a
hálózati feszültség. Ekkor a vil-
lamos fogyasztók áramellátását
az akkumulátor végzi. Rekupe-
rációs üzemanyag-megtakarí-
tásra tehát a jármű toló üze-
mében kerül sor. Akkor, amikor
a generátor üzemi feszültsége
növekedni kezd.

A 4. ábra a féklassulás során
egy fékező gépkocsi sebességé-
nek és generátor-feszültségé-
nek alakulását szemlélteti. A fé-
kezés során a generátort jórészt
a jármű mozgási energiája mű-
ködteti. A mozgási energia
ugyanis a fékeken nem teljes
mértékben alakul hővé, mivel a
fékezés során jármű- és sebes-
ségfüggő veszteségek is fellép-
nek. (Ezeket a légellenállás, a

Az elektronikus akkumulátor-jeladó felépítése

A Bosch start-stop rendszerrel gyártott gépkocsi kezelésé-
nek fő mozzanatai

A Bosch start-stop indítómotor főbb szerke-
zeti elemei

1 Kiemelő villa. 2 Relé vasmag. 3 Relé vissza-
húzó rugó. 4 Indítómotor forgórész. 5 Indító-
motor, állórész mágnes-pólus 6 Bolygómű
napkerék. 7 Bolygómű, bolygókerék. 8 Boly-
gómű, koszorúkerék. 9 Indító fogaskerék. 10
Csúszócsapágy

Nagy teljesítményű intelli-
gens generátor
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gördülési ellenállás és a mellékhajtások,
például a klímakompresszor, az olaj- és a
hűtőfolyadék-szivattyú működtetése
emészti fel.) A generátorban nagyobb ter-
helésen több mozgási energia alakul töltő-
árammá, mivel a nagyobb gerjesztés na-
gyobb áramtermelésre kényszeríti a gene-
rátort. Azt, hogy a felhasználható mecha-
nikai teljesítmény mekkora hányadát ala-
kítja villamos munkává, a generátor telje-
sítményosztálya, hatásfok-jelleggörbéje és
főképp az akkumulátor töltésfelvevő ké-
pessége korlátozza. Az akkumulátor-jeladó
folyamatosan figyeli az akkumulátor töl-
töttségét, és azt a hőmérsékleti viszonyok-
tól függően, folyamatosan 50 és 90%-os
töltöttségi szinten tartja. Ez azért fontos,
mert az elakadási statisztikák szerint az
úton maradások 53%-át lemerült, és/vagy
tovább nem tölthető és a motor beindítá-
sára alkalmatlan akkumulátorok okozzák.    

Biztonsági kérdések
Konkrét jármű start-stop rendszerének
működését számos biztonsági feltétel szab-
ja meg. A BMW 1-eseken például a motor
kikapcsol, ha a jármű áll (v < 3 km/h); ha

az utolsó motorleál-
lítás óta a jármű (v
< 5 km/h) sebesség-
gel haladt; ha az
utolsó 15-ös pólus-
váltás óta a jármű
(v < 5 km/h) sebes-
séggel haladt; ha a
sebváltókar üres és
a tengelykapcsoló

zárt, a kormánykerék középállásban, a mo-
tor-fordulatszám pedig alapjáraton marad.

A motor a vezető kezdeményezésére
beindul, ha a sebváltó üres fokozatban
van (lásd a 90%-os üresállapot-érzékelőről
írottakat) és a tengelykapcsoló pedált mű-
ködteti.

A motor a vezető kezdeményezése
nélkül is beindul, ha a jármű 5 km/h-ás
sebességgel (előre vagy hátrafelé) gurulni

kezd, ha a féknyomás adott küszöbértéknél
kisebb nyomásszintre csökken, ha az akku-
mulátor töltöttsége adott küszöbérték alá
csökken, ha a szélvédő ütközés-jeladója, kő
becsapódását érzékeli.

A start-stop rendszer csak akkor ak-
tivizálható, ha a külső hőmérséklet leg-
alább +3°C és (a klímaberendezés bekap-
csolt helyzetében) legfeljebb +30°C, a kor-
mánykerék álló, a motorfordulatszám
alapjáratihoz közeli helyzetben van.

Kitekintés
A start-stop rendszerrel érdemes megis-
merkedni, mert a Bosch prognózisa szerint
alig három év múlva minden második eu-
rópai új gépkocsi hasonló eszközökkel ke-
rül forgalomba.

Petrók János

Orvos: – Józsi bácsi! Ezt a 2000 Ft-ost
maga tette ide az asztalomra?

Józsi bácsi: – Nem, doktor úr.
Orvos: – De miért nem?

* * *
Már régóta keresek egy frappáns

rövidítést a klubunkhoz, de sehogy
sem találok, a neve : Fiatal Alkoholis-
ták Szövetsége... Tud valaki egyet?

* * *
A férfiak azért alszanak el gyorsan

szex után, mert elõtte fél éjszakát
könyörögnek érte.

* * *
A szenilitásban az a legjobb, hogy

saját magad elõl dughatod el a kará-
csonyi ajándékokat.

* * *
A kisfiúk ugyanazon okból vesznek

Kinder tojást, mint amiért a férfi-
ak vásárolnak nõi fehérnemûket.
Nem igazán a termékre van szüksé-
gük, inkább a meglepetésre, ami ben-
nük van...

* * *
A rasszizmus mindenütt jelen van...

A zongora fekete billentyûi rövideb-
bek!

* * *
Sose nézd meg a víz mélységét két

lábbal.
* * *

Az élet egy szar játék, de a grafiká-
ja nagyon ott van...

Az intelligens generátor-szabályozás elve

Intelligens generátor

Napjaink start-stop rendszerrel gyártott gépkocsimodelljei

BMW 1-esek és 3-asok Mercedes A osztály
Citroën C2 1.4 16V Stop & Start Mini/Mini Clubman
Fiat 500 Pur-O2 Porsche Panamera
Hyundai i10 és i30 blue Smart Fortwo Coupé 1.0 mhd
Kia Cee’d ISG VW Passat Blue TDI és Blue Motion
Land Rover Freelander TD 4e Toyota iQ 1.33; Auris 1.33
Mazda 3 2.0 MZR DISI Toyota Yaris 1.33 és Urban Cruiser
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XV. Molnár Viktor – Drégelyvár utca

!Útburkolatcsere történt, de rossz helyre
festették vissza a „STOP-vonalat”, a ke-

reszteződés közepében (!). A mellékútról
érkezők nem hajthatnak a főútra, ha zöld a
lámpa a főúton, de ha tilos a jelzés, akkor
sem, hiszen beállnak az autók a keresztező-
désben.
• A helyzetjelző vonal csak akkor he-
lyezhető a Molnár Viktor utcai keresz-
teződés túloldalára, ha a mellékirá-
nyok is jelzőlámpával lesznek irányít-
va.
III. Laktanya utca

!A Laktanya utca vége egy „halandónak”
zsákutca, hiszen a Fő térre csak enge-

déllyel lehet behajtani. Célszerű lenne ki-
helyezni egy „Zsákutca” táblát.

• A jelzőtábla létesítésére intézked-
tünk.
IX. Ipar utca 2.

!Egyirányú lett az Ipar utca a Soroksári
út felől, így felesleges a jelzőlámpa, ami

az Ipar utcából való kihajtást szabályozza a
Soroksári út felé.
• Az Ipar utca a 3. számú épülettől
egyirányú. Az „Egyirányú fogalmú út”
táblát pótoltattuk.
VI. Nagymező utca 13.

!Hónapok óta árválkodik egy tilalmi jel-
zőtábla a Nagymező utca – Andrássy út

sarkon. Jó lenne eltávolítani addig, amíg
valaki nem veszi komolyan.
• A jelzőtábla elszállítására intézked-
tünk.
XIV. Cházár András utca 2/f.

!Nagyon magasra helyezték a tilalmi jel-
zőtáblát a Thököly út – Cházár András

utca sarkon. Jó lenne lejjebb helyezni,
hogy a személygépkocsi volánja mögül is
látni lehessen.

• A gallyazásra a kerületi polgármes-
teri hivatal felé intézkedtünk.
X. Monori utca

!Valószínűleg kínai kereskedők „Megállni
tilos” jelzőtáblákat drótoztak (!) a

Monori utca több pontján. Közben kihe-
lyeztek ugyanott kis táblákat, melyik keres-
kedő vásárlói hol parkolhatnak. A „Megáll-
ni tilos” jelzőtábla hatály alatt… Jó lenne az
összes táblát leszerelni!

• A jelzőtáblák leszerelésére intézked-
tünk.
XI. Hegyalja út

!Zsákutcába kerülnek a taxisok a
Hegyelja úton lefelé a „BAH” csomó-

pont előtt. Példaszerűen kialakítottak
buszsávot lefelé, ezt a taxisok is használ-
hatják. Ugyanakkor a buszsávból hirtelen
„BKV-sáv” lesz. A taxisok vagy szabálytala-

nul végigmennek a
BKV-sávon, vagy sza-
bálytalanul átmen-
nek a „záróvona-
lon”.
• Kicsit előbb, 20
méterre a Kálló
Esperes utcánál van lehetőség (átlé-
pőkkel) a buszsáv elhagyására.

VI. Váci út – Ferdinánd híd

!Nagyon jó, hogy újra festették az útbur-
kolati jeleket ebben a fontos csomó-

pontban. Azonban továbbra is hiányoljuk
azokat a jeleket, amelyek elválasztják a Vá-
ci útról balra forduló, illetve a Ferdinánd-
hídról jobbra kanyarodó forgalmat.

• A burkolati jel létesítésére intézked-
tünk. A kivitelezésre az időjárás függ-
vényében a jövő év elején kerülhet sor.
XIV. Uzsoki utca

!Egyirányú az utca az Erzsébet királyné
utca és a Korong utca között. A taxisok

szerint az utca másik szakasza is legyen
egyirányú, hiszen a Gyarmat utcáig terjedő
rész alkalmatlan a kétirányú közlekedésre.
• Az Erzsébet királyné útja – Róna ut-
ca – Thököly út – Mexikói út által ha-
tárolt területen a tempo 30-as övezet
kialakításával egy időben a környéken
több utca egyirányú lesz. Ekkor az
Uzsoki utca forglami rendje is változni
fog.

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

VI. Váci út. Útburkolatjeleket
festettek újra, de van, ame-
lyikről elfeledkeztek

XI. Hegyalja úton buszsávot alakítot-
tak ki, de nem lehet róla kihajtani

XIV. Cházár András utca.
Nem lehet látni a jelzőtáb-
lát a volán mögül

III. Laktanya utca. Hiányzik
egy „Zsákutca” jelzőtábla

X. Monori utca. Ismeretle-
nek helyeztek ki jelzőtáb-
lákat a közterületre

VI. Nagymező utca 13. Ott-
felejtették egy jelzőtáblát
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124/200-as, 94. novemberi B/G,
infrazáras, 4 gyári kulcsos hotel taxi el-
adó, vagy kaucióval kiadó napi elszámo-
lású kollégának. 
Érdeklõdni lehet: 06/20-9-173-100

telefonszámon.
……

Bármilyen típusú és állapotú gépko-
csiját, taxigépkocsiját azonnali kész-
pénzfizetéssel felvásároljuk! Banki hitel-
tartozását kiegyenlítjük. 

Telefon: 06/70-318-6157
……

Eladó gyári állapotban lévõ Motorola
CM 160-as kitûnõ minõségû URH- rá-
dió, komoly térerõmérõvel. Ára:
80 000 Ft.

Érdeklõdni lehet: 06/20-555-3485
……

Yaesu VX-2000V URH-rádió, és
Digitaxi-07 taxióra 40-40 E. Ft-ért eladó. 
Navigáció csere érdekel. 

Tel: 06/20-535-3847 
……

Ford Galaxy új és bontott alkatrészek
kedvezõ áron eladók. Téli gumi felnivel,

önindító felújító szett, lengéscsillapító,
stb. 

Érdeklõdni lehet: City 207. 06/70-
383-8207

……
Eladó Dagger hosszú „dióverõ” an-
tenna . City 207. 

06/70-38-38-207
……

Balatonon – Gyenesdiáson – felsze-
relt apartman vagy ház nyáron kiadó,
akár 10 személynek is. Ár megegyezés
szerint. City 41. 

Telefonok: 06/30-685-8331 
és 06/30-561-0717

……
Kerepesen 620 m²-es üdülõtelek el-
adó! Vezetékes víz, villany van. 20 m²-
es faház és termõ gyümölcsfák vannak
a területen. Irányár: 4 800 000,- Ft. 

Érdeklõdni lehet: 06/70-383-8246,
City 246.

……
1998-as Nissan Primera D-SLX 2000
cm³ turbodiesel, 2009. augusztus 22-ig
érvényes vizsgával eladó. Irányár:

550.000 Ft. (szervo, klíma, vonóhorog,
fehér színû). 

Elérhetõség Papp László City 658.
Tel.: 06/70-383-8658

……
2004. VII. havi Yamaha Dragstar
1100 cm³, gyári állapotú, ezüst-fekete
színben eladó. Részlet megoldható!
Irányár: 1 550 000 Ft. 

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

……
Eladó egy pár Thule (4305) Octavia I.,
Seat Leon I., illetve Seat Toledo II-re va-
ló zárható csomagtartó, újszerû, megkí-
mélt állapotban. Ára: 20 000 Ft. 

Érdeklõdni lehet: 06/70-383-8198
telefonszámon lehet.
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A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

* TAXIS KÓTYA-VETYE * TAXIS KÓTYA-VETYE *
Itt taxisok ingyen hirdethetnek.

A taxisok nem üzleti célú hirde-
téseit továbbra is ingyen közöl-
jük. Taxisok üzleti célú hirdeté-
seit apróhirdetésként kezeljük,
melynek nettó díja: 2500 Ft. Az
apróhirdetés max. 20 szót tar-
talmazhat.

1. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése:
„Lakó-pihenõ övezet”. Az ilyen helyen az
átmenõ forgalom a taxi számára sem meg-
engedett.
2. Helyes az „A” válasz. A kör alakú zöld
fény esetében az útkeresztezõdésbe be-
hajtó és balra szabályosan bekanyarodni
szándékozó vezetõ a keresztezõdés köze-
péig behajthat, ott – szükség esetén – a
szembejövõ forgalomnak történõ elsõbb-
ségadás céljából megállhat, és a manõvert
ezt követõen – akár a sárga fényjelzése
alatt is – befejezheti, ha a szembejövõ for-
galom már megállt, és így számára a biz-
tonságos bekanyarodás lehetõvé válik.
3. Helyes az „A” válasz. A tábla jelenté-
se: „Útkeresztezõdés alárendelt úttal”. Az
ilyen útkeresztezõdésben – ha az elõzés
egyéb feltételei adottak – a menetirány
szerinti baloldal igénybevételével is szabad
elõzni.
4. Helyes az „A” válasz. A tábla jelenté-
se: „Elõzni tilos”. A tilalom nem vonatko-
zik a gépjármûvekre, ha állati erõvel vont
jármûvet kívánnak megelõzni. 
5. Helyes a „B” válasz. A tábla azt jelzi,
hogy az úttest szélessége a megelõzõ út-
szakaszéhoz képest számottevõen csök-
ken.
6. Helyes a „C” válasz. Az útburkolati jel
jelentése: „Elõretolt kerékpáros felállóhely
balra bekanyarodó kerékpárosok számá-
ra”. Ahogy a jelzés elnevezése is sejteti, az

elõrehaladás, illetve a besorolás csak a ke-
rékpárosok számára megengedett.
7. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése;
„Fõútvonal vége”. E jelzés önmagában
még nem kötelezi a taxi sebességének a
mérséklésére.
8. Helyes az „A” válasz. A személygép-
kocsival – egyéb jelzés hiányában – lakott
területen legfeljebb 50 km/h, lakott terüle-
ten kívül, pedig legfeljebb 90 km/h sebes-
séggel szabad közlekedni.
9. Helyes a „B” válasz. A személygépko-
csin tilos olyan gumiabroncsot használni,
amelyen a futófelület bordázatának a ma-
gassága a teljes futófelületen nem éri el az
1,6 mm-t.
10. Helyes a „B” válasz. Autópályán tilos
jobbról elõzni!
11. Helyes az „A” válasz. Az ingatlanból,
telephelyrõl stb. kihajtó jármû vezetõjé-
nek, az úttesten haladó jármûvek és gyalo-
gosok részére elsõbbséget kell adni.
12. Helyes a „C” válasz. Ha a forgalmi sá-
vokat útburkolati jellel nem jelölték meg, a
jármûvek részére kötelezõ a jobbra tartás.
13. Helyes a „C” válasz. A taxival megáll-
ni – ha jelzésbõl más nem következik – csak
az úttest menetirány szerinti jobb szélén,
azzal párhuzamosan, egy sorban szabad.
14. Helyes az „A” válasz. A zárt pályáról
az úttestre ráhajtó villamosnak az úttesten
közlekedõ jármûvekkel szemben elsõbbsé-
ge van.

Bángyörgyi Károly

1943 – 2009
Barátai csak Csárlinak becézték. A

„gundeles” csapat hűséges tagja volt

hosszú évek óta.

Csendes bölcsessége, tisztessége

hiányozni fog…
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