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A Magyar Taxis Szövetség Elnöksége felhívja a
társ szakmai érdekképviseletek, a gazdasági
kamarák és minden érdekelt vállalkozó figyel-
mét, hogy a kormány áfaemelési szándéka sú-
lyosan érinti a személytaxi-szolgáltatást. Egy-
részt azért, mert a szolgáltatás iránt az amúgy
is romló gazdasági körülmények miatti keres-
let csökkenését tovább fokozza a szükségsze-
rűen emelkedő árak miatt, másrészt tovább
fokozza az amúgy is jelentős versenykülönb-
séget az áfakörbe tartozó, illetve alanyi adó-
mentes taxisok között, mert az áfát fizető
taxisnak a bevétele utáni jövedelme kevesebb.
Ugyanis a taxiszolgáltatás az egyetlen olyan
szolgáltatás, ahol a beszerzést terhelő előzete-
sen felszámított áfa a személygépkocsi-be-
szerzés esetén korlátozottan, az üzemanyag-
beszerzés, parkolás stb. után egyátalán nem
igényelhető vissza. A vállalkozók által felszá-
mított áfa pedig a taxiszolgáltatást igénybe
vevő részéről nem igényelhető vissza. Az utas-

nak tehát mindegy, hogy a számla milyen áfa-
tartalmú. 

A versenyegyenlőséget javítaná, ha a taxi-
szolgáltatás a tevékenység közszolgáltatási jel-
legére tekintettel a tárgyi adómentes kategó-
riába kerülne.

A Magyar Taxi Szövetség a BKIK VI. Közleke-
dési Osztályának támogatásával kezdeményezi,
hogy az érintettek képviselői a javaslatot vitas-
sák meg és a kialakult harmonizált szakmai vé-
leményt közösen képviselve mielőbb tegyenek
lépéseket a döntéshozók felé a szolgáltatók
helyzetének javítására. 

Az említett cél érdekében a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamarával közösen, a BKIK
I. kerület Krisztina krt. 99. sz. alatti székhá-
zában április 7-én 10 órai kezdettel szakmai
konferenciát szervezünk. Erre ezúton is meg-
hívjuk a szakmai érdekképviseletek, gazdasági
kamarák és az érdeklődő vállalkozók képvise-
lőit. Jelentkezni a rab.krisztina@bkik.hu vagy
a 06-1/488-2172 fax-számon lehet. 
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A Magyar Taxis Szövetség (MTSZ) El-
nöksége közzéteszi, hogy a szövetség
2009. április 28-án 10 órakor közgyû-
lést tart. Erre tagjait ezúton is meghívja. 

A közgyûlés helye az MTSZ Székhe-
lye, 1105 Budapest, X. Bebek utca 1. 

A közgyûlés napirendje:

• Az utolsó közgyûlés óta végzett tevé-
kenységrõl szóló elnökségi beszámoló
elfogadása.

• Döntés az alapszabály módosításáról,
és a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapszabály elfogadásá-
ról.

• Egyesületi tagdíj megállapítása.
• Tisztségviselõk megválasztása.
• Egyéb aktuális ügyek.

A közgyûlés határozatképtelensége
esetén, a megismételt közgyûlés meg-
tartására 2009. április 28-án 11.00 óra-
kor kerül sor azonos napirenddel, az
eredeti közgyûlés helyszínén. A megis-
mételt közgyûlés a jelenlévõk számától
függetlenül határozatképes.

A napirendi pontokra vonatkozó rész-
letes, elõkészítõ anyagokat 30 nappal a
közgyûlést megelõzõen a taxis.hu web-
oldalon tesszük közzé. Amennyiben a
napirendi pontokkal, illetve az egyesület
mûködésével kapcsolatban észrevétele-
ket kíván tenni, azokat a közgyûlést
megelõzõ 8. napig írásban a
taxi@taxis.hu e-mail címre kérjük, eljut-
tatni szíveskedjen.

Budapest, 2009.március 5. 
MTSZ Elnöksége

A beosztott belép fõnöke
szobájába, és rögtön a tárgyra
tér: 

– Fõnök, azonnal fizetéseme-
lésre van szükségem! El kell
magának mondanom, hogy há-
rom komoly, nagy cég erõsen
érdeklõdik irántam!

– Igen? – kérdi meglepetten a
fõnök. – Biztosan a konkuren-
cia... Kik azok?

– Nos, a Díjbeszedõ, az Elekt-
romos Mûvek és a Telefon-
társaság…



E bben az évben a legfonto-
sabb adóváltozás (eddig)

az ún. cégautóadó bevezetése
volt. A szokásosan túlbonyolított
és homályos megfogalmazás
eredményeként természetesen
rengeteg kérdés merült fel a vál-
lalkozókban, és elkezdtek terjed-
ni a sokszor hibás és félremagya-
rázó drosztpletykák is. Cikkünk-
ben megkíséreljük összefoglalni
azokat a tényeket, melyeket a
rendelet szövegéből és a hatóság
állásfoglalásából tudunk.
• Cégautóadót kell fizetni a cé-

gek (bt., kft. stb.) tulajdonában
lévő személygépkocsik után

• Cégautóadót kell fizetni a ma-
gánszemélyek tulajdonában ál-
ló személygépkocsik után,
amennyiban arra tételes költ-
ségelszámolással költséget szá-
molnak el. Ez esetben mind-
egy, hogy a tulajdonos és a
használó, aki költséget számol
el, nem azonos.

• Tételes költségelszámolásnak
az számít, amikor a magánsze-
mély a személygépkocsi után
költséget útnyilvántartás alap-
ján számol el (taxis vállalkozó
útnyilvántartása a taxaméter
által kiadott bizonylat).

• Nem kell cégautóadót fizetni
az átalányadózást alkalmazó és
az EVA-alany egyéni vállalkozó
által használt gépkocsi után.

• Munkaviszony melletti taxis
vállalkozó – mivel átalányadó-
zást nem választhat – tételes
adózóként a cégautóadónak is
alanya.
Ezzel a jogszabállyal és a ma-

gyarázatokkal részletesen foglal-
koztunk a Taxisok Világa februári
számában (26-27. old.), valamint
az APEH honlapján is olvasható
időről időre újabb állásfoglalás.
Mint például az alábbi: 

A cégautóadó
és az azzal összefüggő

egyes személyi 
jövedelemadó kérdések

2009
Egyszerűsítést jelent az adózók
számára és egyben igazságo-
sabbá teszi az adóterhelést a
cégautókra vonatkozó új sza-
bályozás. Eszerint a személyi
jövedelemadóban megszűnt a
cégautóadó korábban alkal-
mazott rendszere, helyébe lé-
pett egy vagyoni típusú
cégautóadó, amely szélesebb
adózói bázison kisebb terhelést
jelent azoknak, akik eddig (is)
fizették a cégautóadót, viszont
a jövőben azok is fizetnek
majd, akik eddig ezt nem tet-
ték.

Negyedévenként önadózással
(mely ez esetben adómegállapítási,
adóbevallási és adóbefizetési köte-

lezettséget jelent) kell megállapí-
tani a naptári év minden olyan
hónapjára, amely(ek)ben az adó-
kötelezettség fennáll(t). A beval-
lást a negyedévet követő hónap
20. napjáig kell benyújtani az ál-
lami adóhatósághoz, és ugyaned-
dig esedékes az adó megfizetése
is a Magyar Államkincstárnál ve-
zetett 10032000-01076167 szá-
mú, APEH Cégautóadó bevételi
számla elnevezésű számlára. A
cégautóadó bevallására – minden
adóalany, tehát a magánszemélyek
vonatkozásában is – a 0901-es
bevallás szolgál (majd). A szabá-
lyok 2009. február 1-jei hatályba-
lépésére tekintettel 2009. április
20-áig a február és március havi
cégautóadót kell bevallani és
megfizetni. Ezt követően – ha az
adókötelezettség az év hátralévő 11
hónapjában fennáll – a negyed-
évek már teljesek.

Az adó tárgya
A cégautóadóval kapcsolatosan
megváltozott a jogalkotói filozó-
fia. Az szja-törvény szerinti
cégautóadóval a cég autójának (a
cég tulajdonában levő személygép-
kocsinak) magáncélú használatát

terhelte a törvényhozó. Az új sza-
bályok szerint a cégautóadót a
nem magánszemély tulajdo-
nában álló, továbbá az olyan
(akár magánszemély tulajdoná-
ban álló magyar rendszámú, akár
külföldön üzembe helyezett) sze-
mélygépkocsi után kell megfizet-
ni, amely után a számvitelről szó-
ló törvény szerinti költséget, rá-
fordítást, illetve az szja-törvény
szerint tételes költségelszá-
molási módszerrel költséget,
értékcsökkenési leírást (a továb-
biakban együtt: költséget) szá-
moltak el. A személygépkocsi
utáni költségnek, ráfordításnak a
személygépkocsi üzemeltetésével
közvetlenül összefüggő, kizárólag
a személygépkocsi tulajdonlása,
használata esetén felmerülő költ-
ségek minősülnek. Különösen ide
tartozik a személygépkocsi
üzemanyag-kenőanyag költsége,
az adóéven belül elhasználódó
tartalék alkatrészek költsége, a ja-
vítás, a karbantartás díja, a sze-
mélygépkocsi bérleti, illetve lí-
zingdíja, az értékcsökkenési le-
írás, a kötelező felelősségbiztosí-
tás és a casco díja, a gépjármű-
adó.
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A Keszthelyi Városi Bíróság egy év
nyolc hónap letöltendő szabad-
ságvesztésre és két év közügyektől
való eltiltásra ítélte azt a 38 esz-
tendős nőt, aki 2008. év elején
egy taxist a fuvar végén üvegda-
rabbal megvagdosott, az utcán
járókelőkre támadt és Balaton
parti szállodákba álnéven jelent-
kezett be, majd fizetés nélkül tá-
vozott.

A 38 esztendős asszony családi
viszonya még 2007 végén meg-
romlott, amikor gondolt egyet, és
elvált férje iratait, bankkártyáját,
valamint nevelőanyja gépkocsiját
magához véve útnak indult Győr-
Moson-Sopron megyéből a Bala-
ton északi partjára. Csaknem két
hétig a balatonfüredi, hévízi és
keszthelyi szállodákban lakott ál-
néven, ahonnan mindannyiszor
fizetés nélkül távozott. Január 5-én
Keszthelyen taxiba ült és Vonyarc-
vashegyre vitette magát, majd

amikor a megadott címre érkez-
tek, fizetés helyett a sofőrre tá-
madt, akit üvegcseréppel többször
megsebesített, majd a táskáját
hátrahagyva a helyszínről elmene-
kült. A sofőr 8 napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett, és a kocsi-
ban hagyott iratok alapján felje-
lentette a harcias asszonyt.

A rendőrség megkezdte a nyo-
mozást, amely rövid időn belül
eredményre vezetett, ugyanis az
ámokfutó szélhámos január 8-án
– ugyancsak Keszthelyen – a vas-
útállomáson próbált meg kira-
bolni egy nagy csomaggal utazó
nőt, aki nem várt módon ellen-
állt. Ekkor is előkerült az üvegcse-
rép, amellyel szándékának szere-
tett volna érvényt szerezni a tá-
madó, de a kinézett táskát nem
sikerült megszerezni, így kényte-
len volt elmenekülni. Az idejében
kiérkező járőrök a nyomába ered-
tek, és pár perccel később már

kattant is a bilincs S-né M. A.
csuklóján.

A gyanúsítottat előbb őrizetbe
vette a Keszthelyi Városi Rendőr-
kapitányság, majd indítványoz-
ták előzetes letartóztatását, ame-
lyet a bíróság elrendelt és az íté-
lethirdetésig fenn is tartott.

A bíróság közfeladatot ellátó
személy elleni erőszak, rablási kí-
sérlet, két rendbeli súlyos testi
sértés és más bűncselekmények
miatt ítélte húsz hónapos bör-
tönbüntetésre az asszonyt, aki az
eltelt 13 hónapot mindvégig elő-
zetes letartóztatásban töltötte.
Az ügyész és a védő is elfogadta
az első fokon meghozott ítéletet,
így az jogerőre emelkedett, és a
kedvezményeket beszámítva az
elítélt két hónap múlva szabadul-
hat.

Az ítélet indoklásából kitűnik,
az eljáró hatóság a bűncselekmé-
nyeket bizonyítottnak látta. Eny-

hítő körülményként vette figye-
lembe, hogy a nő személyiségza-
varokkal küzd, családi helyzete
megrendült, és két kiskorú gyer-
meke van. Tetteire az elítélt nem
adott magyarázatot, mint aho-
gyan a rendőrség és ügyészség
sem talált. Azonban az igazság-
ügyi pszichológiai vélemények
alapján sem volt kimutatható,
betegségre visszavezethető ok,
annak ellenére, hogy a vádlott
korábban többször állt pszichiát-
riai kezelés alatt.

A büntetlen előéletű asszony
kihallgatásakor részletes vallo-
mást tett, megbánta tettét, és
még a bírósági eljárás során ren-
dezte az elmaradt szállodai szám-
láit. A bíróság szerint nem megél-
hetési bűnözőről kellett dönteni,
és számos enyhítő körülmény
mellett valószínűsíthető, hogy a
viszonylag enyhe ítélet is kellően
elrettentő az asszony számára.

Abban pedig csak bízhatunk,
hogy szabadulását követően, ha
taxiba ül, fizetéskor nem üveg-
cserepet kap elő bankjegyek he-
lyett. k.z.t.

Cégautó

Jogerősen egy év nyolc hónapra ítélték

Lopott, csalt, rabolt



Tételes költségelszámolás-
nak az minősül, amikor a ma-
gánszemély útnyilvántartás alap-
ján a személygépkocsi után tény-
legesen költséget számol el, vagy
– értékcsökkenési leírás és gépjár-
mű átalányköltség esetén – az szja-
törvény szerinti nyilvántartásá-
ban rögzít. A költségek tételes el-
számolására egyebekben az szja-
törvény járművek költségeire vo-
natkozó szabályai irányadóak.

Személygépkocsi a négy, il-
letve három gumiabroncskerék-
kel felszerelt olyan gépjármű,
amely a vezetővel együtt legfel-
jebb nyolc felnőtt személy szállí-
tására alkalmas, azzal, hogy ide-
tartozik a benzinüzemű, a dízel-
üzemű és a gázüzemű személy-
gépkocsi, a versenyautó és az ön-
járó lakóautó is. Személygépko-
csinak minősül továbbá az a ve-
gyes használatú, 2500 kg-ot meg
nem haladó megengedett együt-
tes tömegű olyan gépjármű
(nagy rakodóterű személygépko-
csi), amelynek a rakodótere gyá-
rilag kialakítva kettőnél több
utas szállítására alkalmas, de kéz-
zel egyszerűen oldható ülésrögzí-
tése révén a felhasználás szerinti
terhek szállítására bármikor át-
alakítható a válaszfal mögötti ra-
kodótér, ideértve azt az esetet is,
ha az ülés eltávolítására vissza-
fordíthatatlan műszaki átalakí-
tással került sor. Az előzőek alap-
ján tehát a vezetővel együtt
több mint nyolc fő szállításá-
ra alkalmas (mikrobusz, tran-
szporter, autóbusz), valamint a
2500 kg-ot meghaladó együttes
tömegű vegyes használatú teher-

gépjárművek nem számíta-
nak személy-

gépkocsinak. Tehergépjármű-
nek számít, ha a járművet gyári-
lag úgy alakították ki, hogy átala-
kítva sem alkalmas kettőnél több
utas szállítására. Ilyenkor az
együttes tömegre vonatkozó fel-
tételt nem kell vizsgálni. Ha
azonban a jármű alaptípusa sze-
rint kettőnél több utas szállításá-
ra is alkalmas lett volna, akkor a
2500 kg-ot el nem érő együttes
tömeg esetén személygépkocsi-
nak minősül abban az esetben is,
ha oly módon távolították el pél-
dául a hátsó üléseket, hogy azo-
kat már utóbb sem lehet vissza-
szerelni, és ha ennél fogva valójá-
ban nem alkalmas már kettőnél
több utas szállítására.

Az adó alanya
Az adóalanyiság fő szabály sze-
rint a tulajdonos személyéhez
kapcsolódik, kivételekkel. Az adó
alanya hatósági nyilvántartás-
ban szereplő személygépkocsi
esetén (a jármű-nyilvántartás
szerinti) bejegyzett tulajdonos,
kivéve, ha a tulajdonos magánsze-
mély, és a személygépkocsi után
nem történik költségelszámolás.
Ha a személygépkocsinak több
tulajdonosa van, akkor a tulaj-
donosok (mint tulajdonostár-
sak) a tulajdoni hányadaik ará-
nyában minősülnek adóalany-
nak, azaz a fizetendő
cégautóadót a tulajdoni hánya-
dukkal arányosan viselik. Ha a
közös tulajdonban levő személy-
gépkocsinak magánszemély és
nem magánszemély egyaránt
(Országos Jármű-nyilvántartás
szerinti) tulajdonosa, akkor a
személygépkocsi után kell adót
fizetni (ez a személygépkocsi
adótárgy), azzal, hogy a fizeten-
dő adó a tulajdonosok tulajdoni
hányada arányában megoszlik a
tulajdonostársak között. Fennáll
az adókötelezettség akkor is, ha
két magánszemély közös (Orszá-

gos Jármű-nyilván-
t a r t á s

szerinti) tulajdonában levő sze-
mélygépkocsi után csak az egyik
magánszemély tulajdonos szá-
mol el költséget. A cégautóadót a
tulajdonostársak ilyenkor is a tu-
lajdoni hányaduknak megfelelő-
en viselik.

Ha a hatósági nyilvántar-
tásban szereplő személygépko-
csit pénzügyi lízingbe adják,
akkor a lízingbe vevő (és nem a
tulajdonos lízingtársaság) az adó-
alany, szintén kivéve azt az esetet,
ha a lízingbe vevő magánszemély,
és az általa lízingbe vett személy-
gépkocsi után nem történik költ-
ségelszámolás.

Az átalányadózó egyéni vál-
lalkozó és az evás egyéni vál-
lalkozó, a Sztv. hatálya alá nem
tartozó eva-alany, a fizetőven-
déglátó tevékenységére tételes
átalányadózást alkalmazó ma-
gánszemély személygépkocsijára
nem vonatkozik cégautóadó-
fizetési kötelezettség, esetük-
ben ugyanis nem valósul meg té-
teles költségelszámolás..

Adómentesség
Mentes az adó alól a különös
méltánylást érdemlő személygép-
kocsi is, a következők szerint:

a) amelyet a megkülönböztető és
figyelmeztető jelzést adó készülékek
felszerelésének és használatának
szabályairól szóló jogszabály elő-
írásainak megfelelően megkülön-
böztető jelzést adó készülékkel sze-
reltek fel;

b) amelyet egyház, egyházi kari-

tatív szervezet kizárólag alapfela-
data(i) ellátáshoz üzemeltet;

c) amelyet a személygépkocsi-ke-
reskedelemmel üzletszerűen foglal-
kozó személy vagy szervezet kizáró-
lag továbbértékesítési céllal szer-
zett be;

d) amely kizárólag halottszál-
lításra szolgál;

e) amelyet a betegségmegelőző
vagy gyógyító céllal, szociális céllal,
az egészségkárosodott, hátrányos
helyzetűek segítésére létrehozott
alapítvány, közalapítvány, egyesü-
let, köztestület, valamint a meg-
változott munkaképességű dolgo-
zók foglalkoztatásáról és szociális
ellátásáról szóló jogszabályban
meghatározott célszervezet kizáró-
lag súlyosan fogyatékos magán-
személy(ek) rendszeres szállítására
üzemeltet, ha működési szabályza-
tából, gazdálkodásából – az összes
körülmény figyelembevételével –
egyértelműen megállapítható,
hogy az üzemeltetés ténylegesen az
említett cél érdekében történik;

f) amelyet kizárólag az egészség-
biztosítási szerv által – az egészség-
ügyi társadalombiztosítási finan-
szírozásának egyes szabályairól szó-
ló jogszabály alapján – finanszíro-
zott háziorvosi, házi gyermekorvo-
si tevékenység ellátása érdekében,
valamint egészségügyi államigaz-
gatási szerv törvény alapján kizá-
rólag betegségmegelőző, gyógyító,
egészségkárosodást csökkentő köz-
egészségügyi, járványügyi és egész-
ségvédelmi alapfeladatának ellátá-
sa érdekében üzemeltetnek.
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Tévedtünk...Tévedtünk...
Előző számunk előkelő helyén helyeztük el az alábbi „idézetet”. 
„A tőkések a munkásosztályt egyre több és több drága áru, épület, és tech-
nika megvásárlására fogják buzdítani. Ezzel együtt arra ösztönözve őket,
hogy egyre több drága hitelt vegyenek fel mindaddig, amíg a hitelek visz-
szafizethetetlenekké válnak. A bedőlt hitelek csődbe juttatják a bankokat,
amelyek emiatt államosítva lesznek, és mindez végeredményben a kommu-
nizmus születéséhez vezet.” Karl Marx, 1867 Félig megvolnánk…”.

Kár volt – ahogy megtudtuk –, ezek szerint mégsem Marx írta.
Pedig olyan jól hangzott. A bankrendszerről és a globalizációról
alkotott negatív európai hangulatot jól tükrözte. De íme a levél,
amit interneten kaptunk:  

Bedőlt hitelek? Nagyon frissen hangzik ez, az értelméről nem is be-
szélve. Az 1867-es Tőke című műben nincs semmi ilyesmi. Aztán ráke-
resek a neten, a magyar web hemzseg az idézettől. Megtalálom a szöve-
get angolul is, ezen a nyelven is végigfutott az interneten. A Belgraded
blog mindjárt fel is tette a kérdést: kié lehet valójában a rejtélyes Marx-
idézet? A válaszra nem kellett sokat várni. A blog egy olvasója rámuta-
tott: az idézet a politikai szatírákat és kamu híreket közlő News
Mutinity című weboldal Americans to Undergo Preschool Reeducation in
Advance of Country’s Conversion to Communism című cikkében jelent
meg.

Mindenesetre a levél írójának köszönetet mondunk, olvasó-
inktól pedig tévedésünkért elnézést kérünk. A szerk.

adó

Egy
pasi elmegy az
orvoshoz:

– Doktor úr, nagy baj
van, kényszerképzeteim
vannak!

– ?
– Az a rögeszmém, hogy

bele kell dugnom a
péniszem az uborkaszele-
telõbe!

– Ember, ne tegye! Fel-
írok gyógyszert, jöjjön
vissza egy hét múlva!

Egy hét múlva:
– Nos

uram,
hogy van?

– Köszönöm, prímán. De
képzelje, a gyógyszer
nem sokat ért, mégis be-
leraktam a péniszem az
uborkaszeletelõbe!

– Szentséges ég! És mi
történt?

– Kaptam egy fegyel-
mit. Az uborkaszelete-
lõt meg kirúgták...



Az adó mértéke
Az új cégautóadó tételes adó,
melynek havi mértéke

– 1600 cm3 hengerűrtartal-
mat vagy 1200 cm3 kamratér-
fogatot (Wankel) meg nem ha-
ladó hajtómotorral ellátott
személygépkocsi esetén 7000
Ft,

– egyéb személygépkocsi ese-
tén 15 000 Ft.

6. A kétszeres adózás kizá-
rása

A negyedévre fizetendő
cégautóadóból levonható az
ugyanazon személygépkocsi
után megállapított, a negyedév
azon hónapjaira jutó gépjár-
műadó, amelyben a személy-
gépkocsi után a cégautóadó és
gépjárműadó-fizetési kötele-
zettség egyaránt fennállt, felté-
ve, hogy az adóalany a gépjár-
műadó-fizetési kötelezettségé-
nek határidőben eleget tett. A
késedelmesen megfizetett gép-
járműadó sem utólag, sem a
késedelmes befizetést követően
esedékes cégautóadóból nem
vonható le. Ha a két adó meg-
fizetésére két különböző sze-
mély kötelezett, akkor a levo-
nás nem érvényesíthető.

7. Az új cégautóadóval
összefüggő szja-törvénybeli
változások

2009. február 1-jétől meg-
szűnik az a lehetőség, hogy az
egyéni vállalkozó a cégautóadó
megfizetésével jogosultságot
nyer a személygépkocsi vala-
mennyi költségének elszámolá-

sára. Kizárólag üzemi célú-
nak az szja-törvény a jövőben
csak azt a személygépkocsit
minősíti, amelyet a személy-
gépkocsi bérbeadással foglalko-
zó, illetve a személyszállító
egyéni vállalkozó a tevékeny-
ségéhez használ, és üzleti nyil-
vántartásai szerint azt más
célra részben sem használja.

Ez egyben azt is jelenti, hogy
csak erre a személygépkocsira
alkalmazható az évi 20 százalé-
kos mértékű (ún. teljes) amor-
tizáció. Minden más esetben
csak átalány-értékcsökkenés al-
kalmazható, míg más költség
(üzemanyag, javítás, karban-
tartás stb.) csak az üzemi célú
futásteljesítményre jutó mér-
tékben, illetve annak arányá-
ban számolható el. Értékcsök-
kenési leírás, átalány-érték-
csökkenés, vagy az említett
egyéb költségek elszámolása
esetén az új cégautóadót meg
kell fizetni. 

Kérdések és válaszok a témá-
ban

A cégautóadó megfizetése
esetén elszámolhat-e érték-
csökkenési leírást az egyéni
vállalkozó a személygépko-
csi után?

2009. február 1-jétől kizáró-
lag üzemi célú járműnek a sze-
mélygépkocsi-bérbeadó vagy
személyszállító tevékenységet
folytató egyéni vállalkozónál a
tevékenység tárgyát, illetve esz-
közét képező személygépkocsi
minősül, amennyiben az egyé-
ni vállalkozó azt más célra rész-

ben sem használja és az üzleti
nyilvántartásai ezt egyértelmű-
en alátámasztják. Ezen sze-
mélygépkocsik után számolha-
tó el a beszerzési ár értékcsök-
kenési leírásként maradéktala-
nul. 

Más személygépkocsik eseté-
ben a bevétel 1 százalékáig a
beszerzési ár 10 százaléka elszá-
molható az üzembe helyezés
évében, amennyiben az üzem-
anyagköltségen felüli kiadásait
tételesen, az üzleti és magáncé-
lú használat arányában szá-
molja el. [szja-törvény 11. szá-
mú melléklet III. fejezete]

Eva-alany betéti társaság
tulajdonában áll a személy-
gépkocsi. Kell utána cégau-
tóadót fizetni?

Igen. Minden társaság köte-
les a tulajdonában álló, bel-
földön nyilvántartásba vett
személygépkocsi után a
cégautóadót megfizetni, füg-
getlenül a választott adózási
módtól. [Gjt.17/A. § (1) bekez-
dése]

Eva-alany egyéni vállalko-
zó vagyok. Személygépkocsi-
mat üzleti célra használom.

Kell cégautóadót fizetnem?
Nem. Magánszemélyek (a

cégautóadó szempontjából az
egyéni vállalkozó is magánsze-
mély) esetében csak akkor ke-
letkezik 2009. február 1-jétől
cégautóadó fizetési kötelezett-
ség, ha a magánszemély tételes
költségelszámolást alkalmaz.
Az eva-alany egyéni vállalkozó
nem számolhat el költségeket,
ezért a cégautóadó megfizeté-
sére sem köteles. [Gjt. 17/A. §
(1) bekezdése]

Külföldi rendszámú sze-
mélygépkocsik után kell-e
cégautóadót fizetni?

Igen, az adó a külföldi rend-
számmal ellátott személygép-
kocsikra is kiterjed, ha a sze-
mélygépkocsi után költséget
számoltak el. Ez esetben azon-
ban nem a személygépkocsi tu-
lajdonosa, hanem az a személy
köteles az adót megfizetni, aki
a gépjárművel kapcsolatban a
személyi jövedelemadóról szó-
ló törvény vagy a számvitelről
szóló törvény szerint költséget
számol el. [Gjt. 17/A. § (1) be-
kezdése, 17/B. § (2) bekezdése]

Forrás: www.apeh.hu
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2670 5340

Havi aforizma
A vita nem mindenki számára jelenti ugyanazt. A ki-
mûvelt, higgadt elmék számára izgalmas játék,
melynek célja az igazság feltárása, a kusza és fe-
gyelmezetlen elmék számára csata, amit meg kell
nyerni, még ha az igazság bele is pusztul.

Frank Crane



1. Az ellenőrzés előzményei, indoka
és célja

A nyári idegenforgalmi szezonban lefolyta-
tott vizsgálat tapasztalatai alapján célsze-
rűnek mutatkozott a taxiszolgáltatás terü-
letének ismételt ellenőrzése. A személy-
taxik hatékony, jogszabályoknak megfelelő
működése kiemelt jelentőségű, hiszen azo-
kat a belföldiek mellett jelentős számú kül-
földi fogyasztó is igénybe veszi. Sok eset-
ben a más országból érkezett fogyasztók
legelső magyarországi élménye éppen egy
taxival megtett út, amely jelentősen befo-
lyásolhatja a külföldi turisták hazánkról al-
kotott véleményét.

A fogyasztóval szemben nem támasztha-
tó követelményként, hogy az általa rend-
szeresen igénybe vett valamennyi szolgál-
tatás szabályaival kivétel nélkül tisztában
legyen. Emellett a személytaxi-szolgáltatás
kifejezetten olyan jellegű, amelyet a fo-
gyasztó leginkább az idő hiánya miatt vesz
igénybe, ebben az esetben pedig elsősor-
ban nem arra figyel, hogy a taxis megfele-
lően kapcsolta-e be a taxamétert, illetőleg
a gépkocsiban megtalálható-e valamennyi
fogyasztói szempontból szükséges tájékoz-
tatás, például a panaszfórumok listája vagy
a tarifák táblázata.

A nyáron lefolytatott idei első ellenőrzés
eredményei számos esetben azt igazolták,
hogy a személytaxi-szolgáltatás jogszabályi
előírásait gyakran nem vagy nem megfele-
lően követik a taxisok. A jogkövető maga-
tartás hatékonyabb elősegítése érdekében
olyan újabb ellenőrzés lefolytatása volt in-
dokolt az ősz folyamán, amely a vizsgálati
szempontokat tekintve a korábbi ellenőr-
zéshez képest szűkebb körű, ugyanakkor
jobban összpontosít a nyáron feltárt jel-
lemző hibákra, azaz egy fókuszáltabb,
problémacentrikusabb utóvizsgálatként
fogható fel.

A taxiszolgáltatás idei második vizsgála-
ta összességében arra ad választ, hogy a vo-
natkozó jogszabályi előírások betartása
milyen arányban változott a nyári ellenőr-
zés hatására. A nyári és az őszi fogyasztóvé-
delmi vizsgálatok eredményeinek összeve-
tésével tehát egy átfogóbb képet kapunk a
jogkövetés alakulásáról, fellépéseink haté-
konyságáról.

2. Az ellenőrzés résztvevői
A taxis vállalkozók, vállalkozások őszi el-
lenőrzésében az NFH Dél-alföldi Regioná-
lis Felügyelősége, valamint Közép-magyar-
országi Regionális Felügyelősége vett részt.

3. Az ellenőrzés időtartama
Az ellenőrzés 2008. október 13. és 31. nap-
ja között került lefolytatásra.

4. Az ellenőrzés jogszabályi háttere
Az ellenőrzés lefolytatására az alábbi jog-
szabályok alapján került sor:

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény

• a közúti közlekedési szolgáltatásokról
és a közúti járművek üzemben tartásáról
szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

• a személytaxi-szolgáltatás végzésének
egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.)
KHVM rendelet

• az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény

• a fogyasztói forgalomba kerülő áruk és
szolgáltatások árának feltüntetéséről szóló
7/2001. (III. 29.) GM rendelet

• az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény

• a számla, egyszerűsített számla és
nyugta adóigazgatási azonosításáról, vala-
mint a nyugta adását biztosító pénztárgép
és taxaméter alkalmazásáról szóló
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet

• a taxiengedély érvényességi területe
szerint illetékes települési önkormányzat
képviselő-testületének a személytaxi-szol-
gáltatásért felszámítható árat és annak
alkalmazási feltételeit megállapító rendelete
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NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG
FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS
A SZEMÉLYTAXI-SZOLGÁLTATÁS FOGYASZTÓVÉDELMI ELLENŐRZÉSÉRŐL

Budapest, 2009. január

A lóversenypályán egy játékos észreveszi, hogy egy pap lopódzik be a lo-
vak istállójába, és az egyik lovat megáldja. A pasas kisvártatva csodálkozva
látja, hogy a következõ futamot az addig esélytelennek tartott ló toronyma-
gasan megnyeri. 

Következõ héten futam elõtt elbújik az istállóban. Jön megint a pap, meg-
áldja az egyik paripát. Emberünk rohan a bukmékerhez, feltesz 5 dollárt a ló-
ra, majd amikor a megáldott ló nyer, besöpri az 50 dollárnyi nyereményt. 

Következõ heten megint meglesi a papot, most már bátrabban fogad, majd
a futam végén 20 000 dollárral lesz gazdagabb. És innen nincs megállás: a si-
kereken felbuzdulva a következõ hétre mindenét pénzzé teszi, majd miután
kilesi a pap tevékenységét, az összes pénzét ráteszi a megáldott lóra. Azon-
ban ezúttal a ló teljesen lemarad, majd féltávnál összeesik és kileheli a lelkét.
Emberünk felháborodva rohan a paphoz: 

– Atyám, miért tette ezt velem? Eddig ahányszor megáldott egy lovat, az
nyert, ez meg most még a célba se tudott bevánszorogni!

A pap a fejét csóválja: 
– Látod, fiam, ez a baj veletek, hitetlenekkel. Nem tudjátok megkülönböz-

tetni az áldást az utolsó kenettõl...

Sokszor és sok helyen minősítik negatí-
van a taxisokat, pedig – mint az alábbi
eset is bizonyítja – nem szabadna álta-
lánosítani.

A nagy februári hóesés miatt (2009.
02. 23.) halmozottan fogyatékos nagy-
lányommal a VII. ker. Klauzál téri taxi-
megállóban beszálltunk a TAXI 2000
társaság egyik kocsijába. Mint később
megtudtam, a kocsit Karsai Péter úr
(560) vezette. A nagylányom a kocsi-
ban felejtette táskáját, benne voltak
kincsei. Talán az olvasók nem is tudják,
hogy ez egy beteg embernek mit jelent:
MINDENT!  A családról nem beszélve.
Ha kincsei nem kerülnek meg, akkor
egy pillanat nyugalmunk nem lett vol-
na, hónapokig, Pótolni lehetetlen az
évek alatt összegyűjtött fényképeit, így
akár lelkileg komolyan is sérült volna. 

A taxi vezetője megkeresett minket
kb. 1 óra múlva, és visszahozta laká-
sunkra az elhagyott tárgyakat.

A lányom boldogságát, örömét min-
denkinek látnia kellett volna. 

Megfelelő szavakat nem is találok a
hálámra, de tiszta szívvel KÖSZÖ-
NÖM!  Nagylányomnak és nekünk is a
nyugalmunkat adta vissza a táskával, a
kincsekkel együtt.

Budapest, 2009. 02. 23.
Joó Mária  
Budapest

* * *
Kollégánknak mi is gratulálunk!
Pénzügyi válság, gazdasági válság,
válság-válság… Mégis milyen egy-
szerű örömet szerezni másnak és ez-
által magunknak is. A szerk.

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!



• a mérésügyről szóló törvény végrehajtá-
sáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet

• a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény

• a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról
szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet

5. Az ellenőrzés módja
A korábbi ellenőrzések tapasztalatai szerint a
legsúlyosabb jogsértések, visszaélések döntő

hányada a próbautazások alkalmával merül
fel, ezért az őszi vizsgálat kizárólag próbautas
ellenőrzések lefolytatására koncentrált. Ezek
során a felügyelők az adott taxiba beülve, pró-
baút keretében vették igénybe a szolgáltatást, s
csak a próbautazás végén tájékoztatták a taxis
vállalkozót arról, hogy fogyasztóvédelmi ellen-
őrzést végeznek. Ilyen módon hatékonyan le-
het ellenőrizni azon jogszabályi követelmé-
nyek (számla adása, taxaméter használata)
megtartását, amelyek közvetlenül szolgálják a
fogyasztók érdekeinek védelmét, ezen belül is
elsősorban a fogyasztók vagyoni érdekeit.

A Dél-alföldi Régióban összesen legalább
50, a Közép-magyarországi Régióban pedig
összesen legalább 75 ellenőrzés lefolytatása
mutatkozott szükségesnek. Az ellenőrzés alá
vont taxikat olyan módon kellett kiválasztani,
hogy ezáltal minél több – lehetőség szerint
valamennyi nagyobb – taxitársaság érintve le-
gyen. Az ellenőrzés során tapasztaltakról a
felügyelők minden esetben helyszíni jegyző-
könyvet vettek fel, amelyben a lényeges észre-
vételeket és megállapításokat részletesen rög-

zítették. A főváros-
ban kiemelt jelentő-
séggel bír a repülő-
tér és a város közöt-
ti forgalom, ezért a
felügyelők különös
figyelmet szenteltek
az ezen a vonalon
közlekedő taxik el-
lenőrzésének is.

6. Az ellenőrzés ál-
talános megállapí-
tásai

Az ellenőrzést végző regionális felügyelőségek
összesen 130 vizsgálatot folytattak le, ezek so-
rán összesen 52 szabálytalanságot tártak fel,
ami 40%-os kifogásolási arányt jelent. Ezen
belül a Dél-alföldi Regionális Felügyelőség az
általa elvégzett 54 vizsgálatból 14 esetben, a
Közép-magyarországi Regionális Felügyelőség
pedig 76 vizsgálatából 38 esetben tapasztalt
jogsértést. Ennek megfelelően az előbbi ré-
gióban 26, utóbbiban pedig 50%-os volt a ki-
fogásolások aránya területi bontásban.

A felügyelők az engedélyekkel kapcsolatban
tapasztalták a legkevesebb
jogsértést. A legtöbb sza-
bálytalanság a nyugta, ille-
tőleg a számla adásával, va-
lamint a taxaméter és a
megfelelő tarifa alkalmazá-
sával kapcsolatban merült
fel. Az esetek egy részében a
taxis be sem kapcsolta a ta-
xamétert, más esetekben
pedig alkalmazta ugyan, de
nem a megfelelő tarifa mel-
lett. Jelentősnek mondható
még a kifogásolt esetek szá-
ma a taxis igazolvánnyal

kapcsolatban is. Ezen az esetkörön belül a leg-
több szabálytalanságot az okozta, hogy az
igazolvány nem került elhelyezésre a taxi
műszerfalán. A Dél-alföldi Regionális Fel-
ügyelőség munkatársai a vizsgálat időtarta-
ma alatt 42 ellenőrzést társhatósági együtt-
működés keretében folytattak le.

7. Az ellenőrzések részletes megállapí-
tásai

A rendelkezésre álló idő alatt összesen 91
nappali és 39 éjszakai ellenőrzésre került sor.
Nappal 33 alkalommal, éjszaka pedig 19 alka-
lommal történt kifogásolás. Ennek megfelelő-
en a nappali kifogásolások aránya 36%-os, az
éjszakai kifogásolások aránya pedig 49%-os. A
felügyelök minden esetben eljárást kezdemé-
nyeztek. A vizsgálatok során 4 megkárosítás
történt összesen 4160 forint értékben.

A Dél-alföldi Regionális Felügyelőség 33
nappali és 21 éjszakai vizsgálatot folytatott le.
A felügyelők nappal 6, éjszaka pedig 8 taxit
kifogásoltak, így a kifogásolási arány nappal
18%-os, éjszaka pedig 38%-os volt. Megkáro-
sítás összesen 1 esetben történt 180 forint
értékben. A Közép-magyarországi Regionális
Felügyelőség 58 nappali és 18 éjszakai vizsgá-
latot folytatott le. A felügyelők nappal 27, éj-
szaka pedig 11 taxit kifogásoltak. A kifogáso-
lási arány nappal 47%-os, éjszaka pedig 61%-
os volt. Összesen 3 megkárosítás történt 3980
forint értékben.

A felügyelők a különböző időpontok mel-
lett különböző helyszíneken vizsgálódtak.
Összesen 34 db ellenőrzés történt a pályaud-
varok közelében, 8 db a repülőtereken (ez
alatt Budapest nemzetközi repülőtereit kell
érteni elsősorban), 28 db az idegenforgalmi
célpontok közelében, 7 db szórakozóhelyek
mellett, 13 db a nagyobb kórházak és egész-
ségügyi intézmények környékén, végül össze-
sen 40 db vizsgálatot folytattak le a felügye-
lők az egyéb helyszíneken. Utóbbi kategória
alatt mindenekelőtt a drosztokról induló, a
telefonos hívással igénybe vett, valamint a vi-
déki utazásokat kell érteni. Az egyes helyszí-
neken lefolytatott ellenőrzések és kifogásolá-
sok darabszámát az alábbi diagram szemlél-
teti. Minden kifogásolt esetben megindult az
eljárás.

A fentiekből kitűnik, hogy a pályaudva-
rokon közel 53%, a repülőtereken kiugróan
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Válaszolt az illetékes

Külföldi rendszámmal nem lehetne szolgáltatni
Hónapok óta foglalkozunk a Magyarországon tevékenykedő
külföldi személyszállítókkal – legyen szó taxisokról vagy kis-
buszosokról. Mit tehetünk mi, hazai vállalkozók a külföldi,
illegális munkavégzőkkel? Megérkezett az illetékes válasza:

A külföldi, így a szlovák rendszámmal ellátott taxik és a román
„kisbuszok” közlekedésének ellenőrzését Magyarországon a Nemzeti
Közlekedési Hatóság végzi.

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák  Köztársaság Kor-
mánya között, a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvaro-
zásról szóló, Budapesten, 1999. július 6-án aláírt Egyezmény alapján
a Magyarországon engedély nélkül személytaxi-szolgáltatást vég-
zők átmeneti időre kizárhatók a forgalomból.

A járművezetővel együtt legfeljebb kilenc személy szállítására al-
kalmas „kisbusz” jogilag személygépkocsinak minősül. A személy-
gépkocsis személyszállító szolgáltatást nem szabályozza sem európai
uniós jogszabály, sem a román – magyar nemzetközi közúti személy-
szállításról és árufuvarozásról szóló egyezmény, ezért arra a magyar
jogszabályokat kell alkalmazni. A 89/1988. (XII.20.) MT rendelet sze-
rint személygépkocsis személyszállító szolgáltatás Magyarországon
kizárólag meghatározott tevékenység végzésére jogosult vállalkozás
keretében, a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyével végezhető.

Üdvözlettel: Barna Péter
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

Közlekedési Szabályozási Főosztály vezetője



magas, pontosan 75%, az ide-
genforgalmi pontok közelében
39%, a szórakozóhelyek mellett
szintén igen magas értékű, 71%,
a kórházak közelében 23%, vé-
gül az egyéb helyszíneken pedig
szintén 23% volt a kifogásolá-
sok összesített aránya.

7.1. A taxiengedélyekkel kap-
csolatos tapasztalatok

A felügyelők összesen 1 eset-
ben tapasztalták azt, hogy a ta-
xis vállalkozó nem rendelkezett
taxiengedéllyel, valamint 2 eset-
ben fordult elő, hogy a számla-
tömbön nem az engedély jogo-
sultja szerepelt. Az ellenőrzések
számához képest ez elenyésző –
az első esetben 1, a második
esetben pedig 2% alatti – kifo-
gásolási arányt jelent.

7.2. A taxiigazolvánnyal kap-
csolatos tapasztalatok

A felügyelők összesen 1
esetben (0,8%) tapasztal-
ták azt, hogy a taxis vállal-
kozó nem rendelkezett
taxiigazolvánnyal, 15 eset-
ben (12%) pedig az volt a
kifogás tárgya, hogy a so-
főr nem helyezte el igazol-
ványát a gépkocsi műszer-
falán. Olyan szabálytalan-
ság egyik régióban sem
fordult elő, hogy nem az
igazolvány jogosultja ve-
zette a taxit.

7.3. A tarifatáblázattal
kapcsolatos tapasztalatok

Összesen 5 esetben
(4%) fordult elő az, hogy a
tarifatáblázatot egyáltalán
nem helyezték ki a taxi-
ban. További 5 esetben a
jobb oldali hátsó ablakon,
8 esetben (6%) pedig a
jobb oldali első ülés előtt
nem helyezték el a táblá-
zatot, valamint 13 esetben
(10%) a tarifatáblázat
nem felelt meg az előírt
betűméretnek. Összesen 8
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AZ ELLENÕRZÉSEK ÁLTALÁNOS ADATAI

Felügyelõség Ellenõrzött taxik Kifogásolások Kifogásolási Megindított eljárások
száma (db) száma (db) arány száma (db)

Dél-alföldi Regionális 
Felügyelõség 54 14 26% 14

Közép-magyarországi 
Regionális Felügyelõség 76 38 50% 38

Összesen: 130 52 40% 52

ALKALMAZOTT JOGKÖVETKEZMÉNYEK

Felügyelõség Kötelezések(db) Fogyasztóvédelmi Szabálysértési Más hatóság  
bírság bírság eljárásának

db forint db forint kezdeményezése
Dél-alföldi Regionális 14 13 1 370 000 0 0 12
Felügyelõség
Közép-magyarországi 7 38 4 150 000 0 0 11
Regionális Felügyelõség
Összesen: 21 51 5520 000 0 0 23

ELLENÕRZÉSEK NAPSZAK SZERINTI MEGOSZLÁSA

Napszakok Ellenõrzött taxik Kifogásolt taxik Megindított eljárások Fogyasztói 
száma (db) száma (db) száma (db) megkárosítások

DARF KMRF DARF KMRF DARF KMRF DARF KMRF
db forint db forint

Nappal 33 58 6 27 6 27 1 180 3 3980
Éjszaka 21 18 8 11 8 11 0 0 0 0
Összesen: 54 76 14 38 14 38 1 180 3 3980

ELLENÕRZÉSEK HELYSZÍN SZERINTI MEGOSZLÁSA

Helyszínek Ellenõrzött taxik Kifogásolt taxik Megindított eljárások Fogyasztói 
száma (db) száma (db) száma (db) megkárosítások

DARF KMRF DARF KMRF DARF KMRF DARF KMRF
db forint db forint

Pályaudvarok 15 19 7 11 7 11 1 180 2 1680
Repülõterek 0 8 0 6 0 6 0 0 0 0
Idegenforgalmi 5 23 2 9 2 9 0 0 1 2300
célpontok
Szórakozóhelyek 0 7 0 5 0 5 0 0 0 0
Kórházak 2 11 0 3 0 3 0 0 0 0
Egyéb helyek 32 8 5 4 5 4 0 0 0 0
Összesen: 54 76 14 38 14 38 1 180 3 3980

KIFOGÁSOLÁSOK ELLENÕRZÉSI 
SZEMPONTOK SZERINTI MEGOSZLÁSA

Ellenõrzési Kifogásolások 
szempontok száma (db)

DARF KMRF
Taxiengedély 2 1
Taxiigazolvány 6 10
Tarifatáblázat 6 33
Ártájékoztatás 0 8
Maximált ár túllépése 0 0
Taxaméter 1 6
Próbautazás 15 55
Összesen: 30 113

Isten felhívja szépen
sorban az embereket az
egekbe egy kis kirándu-
lásra. Mindenki kap egy
kocsit, annak megfele-
lõen, hogy mennyire
volt jó családtag. Kérdi
az elsõt, hogy mi a bû-
ne:

– Nyolcszor csaltam
meg a feleségemet –
mondja.

Na jó, õ kap egy Tra-
bantot.

A másodikra kerül a
sor:

– Hatszor csaltam
meg a feleségemet, de
megbántam.

Na jó, kap egy Zsigát.
A harmadikat is meg-

kérdezi:
– Én még soha nem

csaltam meg a felesége-
met, bár éreztem már
kísértést.

Na jó, akkor õ kap egy
BMW-t. Ez így megy to-

vább szép sorban, míg
meg nem telik az ég.

Közlekednek az em-
berek, mikor egyszer a
Trabantos és a Zsigás
arra lesz figyelmes,
hogy a BMW-s zokog a
szép kocsiban.

– Mi a baj, miért sír?
Hiszen egyszer sem
csalta meg a feleségét.

– Igen, de az elõbb
láttam az asszonyt, egy
rolleren.
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alkalommal az volt a kifogás tárgya, hogy a
kihelyezett tarifatáblázatokon feltüntetett
árak nem voltak azonosak.

A tarifatáblázattal kapcsolatos szem-
pontok kifogásolásának együttes aránya az
összes ellenőrzésnek pontosan a 30%-át te-
szi ki.

7.4. Az ártájékoztatással kapcsolatos ta-
pasztalatok

A felügyelők összesen 4 esetben tapasz-
talták azt, hogy az alkalmazott tarifa nem
felelt meg a hatósági árnak, szintén 4 eset-
ben pedig a bruttó ár feltüntetésének hiá-
nyát kifogásolták. Ez mindkét esetben egy-
aránt 3%-os kifogásolási arányt jelent az
összes ellenőrzéshez képest. Az ebben a té-
makörben felmerült összes kifogás a Kö-
zép-magyarországi Regionális Felügyelő-
ség, ezen belül is Budapest területén jelent-
kezett.

7.5. A maximált ár túllépésével kapcsola-
tos tapasztalatok

Maximált ár túllépéséből eredő szabály-
talanság egyik régióban sem fordult elő az
ellenőrzés időtartama alatt.

7.6. A taxaméterrel kapcsolatos tapasz-
talatok

A taxaméter érvényes hitelesítésének hi-
ányát összesen 7 esetben kifogásolták a fel-
ügyelők, ami 5%-os kifogásolási arányt je-
lent.

7.7. A próbautazások során, azaz útköz-
ben tapasztalt szabálytalanságok

A taxamétert összesen 14 esetben, a ha-
tósági árnak megfelelő tarifát pedig 8 eset-
ben nem alkalmazták az ellenőrzés alá
vont taxisok. A nyugtaadási kötelezettség
elmulasztása kimagaslóan sokszor, össze-
sen 40 esetben valósult meg, a számla ösz-
szege pedig 8 esetben nem egyezett meg a
taxaméter által kijelzett összeggel. A pró-

bautazások során tapasztalt szabálytalan-
ságok együttes aránya tehát meglehetősen
rosszul alakult, jóval meghaladja ugyanis
az 50 %-os határt. Ezen belül is elsősorban
a nyugtaadás elmaradásának kimagasló
száma tűnik fel, hiszen az ezzel kapcsolatos
kifogásolások aránya eléri az összes ellen-
őrzés 30%-át.

8. Alkalmazott jogkövetkezmények
Az ellenőrzéseket lefolytató regionális fel-
ügyelőségek a rendelkezésükre álló időin-
tervallum alatt összesen 130 próbautas el-
lenőrzést végeztek, amelyek során össze-
sen 52 esetben merült fel kifogás. Ezek kö-
zül 21 ügyben kötelezésre került sor, 52
szolgáltatóval szemben pedig fogyasztóvé-
delmi bírságot szabtak ki összesen
5 520 000 forint értékben, valamint 23
esetben más hatóság eljárását kezdemé-
nyezték. Szabálysértési bírság kiszabására
nem került sor.

9. Összefoglalás
Az összefoglaló jelentés elsődleges célja,
hogy az olvasó átfogó képet kapjon a taxi-
sokra vonatkozó jogszabályi előírások al-
kalmazásának alakulásáról. Ennek érdeké-
ben célszerű azt megvizsgálni, hogy a nyá-
ri ellenőrzés milyen hatással volt a taxis
vállalkozókra, azaz milyen tendenciákat le-
het felfedezni a taxisok jogkövető magatar-
tásának alakulásában. Ki kell emelni
ugyanakkor, hogy ameddig a nyári vizsgá-
lat Magyarország egészére kiterjedt, addig
az őszi ellenőrzés csak a Dél-alföldi és a Kö-
zép-magyarországi Régiót érintette. A nyá-
ri vizsgálat közel 2,5 hónapig tartott, ezzel
szemben az őszi ellenőrzésre 3 hét állt a
felügyelőségek rendelkezésére. Különböz-
nek az ellenőrzések abban is, hogy az ősz
folyamán kizárólag próbautas ellenőrzések
lefolytatására került sor, nyáron viszont az
álló taxikat is vizsgálták a felügyelők. A fel-
sorolt eltérésekből adódó nehézségek miatt
a nyári és az őszi ellenőrzés eredményeinek

érdemi összevetése csak a megfelelő kor-
rekciókkal történhet meg.

A fenti diagramból kitűnik, hogy a Dél-
alföldi Regionális Felügyelőség területén
kevesebb mint felére esett vissza a kifogá-
solások aránya. Ezzel szemben a Közép-ma-
gyarországi Regionális Felügyelőség illeté-
kességi területén nem mutatható ki szigni-
fikáns különbség, azaz érdemben nem vál-
tozott a kifogásolási arány a nyári ellenőr-
zés eredményeihez képest.

Ami a kifogásolások vizsgálati szem-
pontok szerinti megoszlását illeti, ebben a
témakörben felemás eredmények szület-
tek. Az igazolvánnyal kapcsolatos, valamint
a próbautazások során tapasztalt jogsérté-
sek csoportjában csökkent a kifogásolások
aránya, az engedélyek esetében ez a szám
stagnált, a tarifatáblázat és az ártájékozta-
tás körében pedig növekedett. Az alábbi di-
agram alapján kijelenthető, hogy a számok
ellenkező irányú ingadozása összességében
kioltotta egymást, ezért nem történt érde-
mi változás az arányokban, hiszen az egyes
kategóriák összeadott nyári kifogásolása
16, az őszi pedig 18 százalékon áll.

A fentieknél sokkal érdekesebb képet
mutat a kifogásolások helyszín szerinti
megoszlása, az arányok ugyanis – az utolsó
kategória kivételével – minden esetben je-
lentősen emelkedtek.

Zárszóként elmondható, hogy a fogyasz-
tói érdekek védelmét szolgáló folyamatos
hatósági jelenlét rendszeressé tétele és idő-
beni kiterjesztése a jövőben is különösen
szükséges lenne a taxiszolgáltatás terüle-
tén. Ezt a megállapítást támasztják alá a
2008. évben lefolytatott ellenőrzések ta-
pasztalatai is, amelyek rámutattak arra a
sajnálatos tényre, hogy a jogsértések száma
idén ősszel sem lett jelentősen alacso-
nyabb, mi több, bizonyos esetekben még
emelkedett is a közelmúltban lefolytatott
nyári ellenőrzések számadataihoz képest.

Budapest, 2009. január
Wittich Tamás főigazgató

Egy férfi golfozik, de játék közben
valahogy eltéved a hatalmas füves pá-
lyán. Egyszerre megpillant egy nõt,
aki viszonylag közel játszik hozzá.
Odamegy hozzá és megkérdezi, nem
tudja-e véletlen, hogy melyik lyuknál
kellene lennie.

– Én most a 10-es lyuknál vagyok,
öné a 9-es lyuk. Egy lyukkal hátrébb
jár ugyanis.

A férfi megköszöni a segítséget és
folytatja a játékot. Kicsit késõbb szó-
rakozottságában ismét eltéved, de
szerencsére újra megpillantja a höl-
gyet akivel korábban beszélt. Elnézést
kér, elmondja hogy ismét eltéved va-
lahogyan. A nõ újra kisegíti:

– Látja én a 15-ös lyuknál játszom,
az öné akkor a 14-es lesz. Egy lyukkal
hátrébb van most.

A fickó újra visszatalál a nõ segítsé-
gével. Miután lejátsza az összes lyu-
kat, besétál a golfpálya bárjába és
iszogatni kezd. Mikor megpillantja a
segítõkész hölgyet, nyomban mellé
telepedik. Ahogy beszélgetnek, a
munkára terelõdik a szó:

– Bocsásson meg, hölgyem, mi az ön
foglalkozása?

A nõ szabadkozik, hogy nem akarja
így nyilvánosan elmondani, de végül a
kiböki:

– Tudja, üzletkötõ vagyok, tampont
árulok...

A férfi erre hatalmas röhögésben
tör ki, és alig bírja kinyögni:

– Nem fogja elhinni, én meg toalett-
papírral házalok! Még mindig egy
lyukkal hátrébb!



Noha az Octavia, mint „bestseller”, átfogó
modellfrissítésen esett át, a mérnökök
mindvégig következetesen szem előtt tar-
tották a világ legrégebbi márkái közé tarto-
zó gyártó régmúltba nyúló gyöke-
reit. Az Octavia ugyanis kétségkívül
a márka hagyományainak legjele-
sebb képviselői közé tartozik. A
formatervezők és a konstruktőrök
a legmagasabb fokú gondossággal
és minden egyes részlet precíz ki-
alakításával fogtak az Octavia
megújításához. A műszaki fej-
lesztések és tökéletesítések mel-
lett mindenekelőtt formavilágát
dolgozták át alapvetően. A
2009-es Octavia így új modell-
ként jelenhet meg az utcán, s
mind ötajtós Limousine,
mind pedig még tágasabb
Combi változatában jelentő-
sen megváltozott karaktert
képvisel. Mindennek alapjául azon átfogó
fejlesztések szolgálnak, amelyek korántsem
csupán az autó „lágyrészeire” terjedtek ki.
A modellfrissítések megszokott módszerei-
től eltérően az új Octavia kialakításakor
acél karosszériaelmeit is átdolgozták, ame-
lyek számára új présformákat is készítet-
tek. A 2008 tavaszán bemutatott új Superb

formái inspirálta stílusjegyekkel, illetve az
aktuális motorválaszték tagjaival az új
Octavia felfrissülve és elegáns karakterrel
jelenhet meg az úton. A megújult Octavia

motorpalettáján öt benzines és
h á r o m

dí -
zel erőforrás sorakozik,
egyikük első ízben szerepel a választékban.
Az 1,4 TSI teljesítménye 90 kW (122 LE),
forgatónyomaték-maximumát pedig az
1500 és 4000 percenkénti fordulatszám kö-
zötti tartományon folyamatosan rendelke-
zésre álló 200 newtonméternél éri el. Ez az

erőforrás 203 kilométer/óra csúcssebessé-
get kölcsönöz az Octavia számára, s álló
helyzetből 9,7 másodperc alatt gyorsítja
100 kilométer/óra tempóra. A kicsi, ám
igen erőteljes aggregát mindemellett igen
mértékletesnek is bizonyul: kombinált haj-
tóanyag-fogyasztása 100 kilométerenként
mindössze 6,6 literre adódik, 154
gramm/kilométer széndioxid-kibocsátás
mellett. Igazi különlegességként, az 1,4 TSI
kívánságra a 7-fokozatú, kettős tengelykap-

csolós DSG-sebességváltóval is ren-
delhető. 
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SkSkoda Octoda Octaaviavia

Van
egy férfi és annak egy beszélõ
papagája. A fickó egy nap felszed
egy nõt, aki felmegy a lakására.
De van egy kis probléma. A nõ
utálja a papagájokat. A fickó nem
esik kétségbe. Úgy dönt, hogy le-
takarja a kalitkát, de elõtte ledu-
málja a papagájjal is, nehogy meg-
szólaljon, mert kivágja a nyelvét.
Délután fel is viszi a nõt és így szól:

– Te csak vetkõzz le, és tedd szét a
lábad. Én majd egy dupla szaltóval
felugrom a szekrényre, onnan hátra-
szaltóval a csillárra, onnan pedig egy
dupla cukaharával éppen beléd érke-
zem! 

Erre a papagáj:
– Vazze, inkább vágd ki a nyelvem,

de ezt látnom kell!



Az adóhivatal minden év elején közzéte-
szi ellenőrzési irányelveit. Idén ez a köz-
lemény kissé hosszúra és szárazra sike-
redett, ezért nem teljes terjedelmében,
csak kivonatosan közöljük.
Az adóhatóság ellenőrzési tevékenységé-
ben kiemelkedően fontos szerepet kell be-
töltenie a gazdasági és a pénzügyi egyen-
súly javítását segítő adópolitikai célok szol-
gálatának. A 2009. évi ellenőrzési célkitű-
zések fontos szerepet kell biztosítani a ko-
rábbi tapasztalatok hasznosításának, az
adóelkerülési kockázatok hatékonyabb fel-
ismerésének, a jogsértő adózói magatar-
tásra történő gyors reagálásnak, a szaksze-
rű, teljeskörűségre törekvő, következetes
adóhatósági intézkedéseknek, a jogsérté-
sek következetes szankcionálásának. E cé-
lok teljesítése megköveteli a kockázatkeze-
lési tevékenység még hangsúlyozottabb,
még célirányosabb alkalmazását az ellen-
őrzés folyamatában.

Kiemelt vizsgálati célok
• Az adóalanyok jogkövető magatartásra
való ösztönzését szolgálja a jogelőd nélkül
alakult gazdasági társaságok legalább 20
%-ának kockázatelemzés alapján történő
kiválasztása és ellenőrzése. Az adószám
megállapítását követő 90 napon belül vég-
rehajtott helyszíni vizsgálatok az adózó ál-
tal bejelentett adatok (így különösen a
székhelyre, a központi ügyintézés helyére, a
szervezeti képviselőre vonatkozó adatok)
valóságtartalmának, hitelességének, az
egyes adókötelezettségek teljesítésének el-
lenőrzésére irányulnak. Ennek keretében
az adóhatóság a gazdasági társaság tagjai-
nak, vezető tisztségviselőinek korábbi gaz-
dasági tevékenységével, adózói múltjával
kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat
elemzi. 

• A korábbi évek ellenőrzési folyamatai-
nak továbbviteleként folytatni kell a több-
szörösen székhelyet, illetve tulajdonost vál-
tó, adóbevallást be nem nyújtó, tartósan
veszteséges, több éven keresztül jelentős
összegű tagi kölcsönnel működő, nagy
összegű adóhátralékot felhalmozó tár-
saságok vizsgálatát. Figyelmet kell fordítani
az azonos székhellyel, tulajdonosi körrel,
ügyvezetővel, nem valós székhelyszolgálta-
tást nyújtó ügyvéddel vagy kézbesítési
megbízottal rendelkező adóalanyokra. 

• 2009-ben folytatódik a jövedelem
(nyereség) minimumot el nem érő jöve-
delmet (nyereséget) bevalló egyéni és
társas vállalkozások által kimutatott
adóalap valódiságának ellenőrzése.

• Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is
vizsgálni kell a magánszemélyek jövedel-
meinek és vagyongyarapodásának, il-
letve életvitelre fordított kiadásainak
összhangját, különös tekintettel az illegá-

lisan szerzett jövedelmek feltárására foko-
zott kockázatkezelés és célirányos kiválasz-
tás alapján. A vizsgálatok megalapozása ér-
dekében adatgyűjtések végzése szükséges,
amelyek elsősorban a bevallások adatainak
áttekintésére, az adóhatósághoz érkező
adatszolgáltatásokra, a társhatósági meg-
keresések és bejelentések információira, a
magánszemélyek és a kapcsolódó vállalko-
zások ingó és ingatlan tulajdonának és jö-
vedelmi viszonyainak felmérésére terjed-
nek ki.

• Kiemelkedően nagy fontosságot kell
tulajdonítani többek között a tartós vesz-
teség kimutatása mellett is működni
képes vállalkozások vizsgálatának, kü-
lönös tekintettel a nagy összegben felhal-

mozódott veszteségek finanszírozására.
Figyelmet kell fordítani az adókedvezmé-
nyeket gazdasági eredmény nélkül igénybe
vevő, az adóalapcsökkentési lehetőségeket
jogosulatlanul alkalmazó vállalkozások
vizsgálatára.

• A magánszemélyeknél is előtérbe
kerül a bevallott adóalapok teljeskörűségé-
nek vizsgálata. Ellenőrizni kell az adó-
kedvezmények feltételeinek teljesülését, a
visszafizetendő adókedvezmények adó-
folyószámlán történő megjelenését, az
adóvisszaigénylések jogszerűségét. Az elő-
ző évhez hasonlóan figyelmet kell fordí-
tani a külön adózó jövedelmet szerző adó-
zókra és azokra a magánszemélyekre,
akik egymást követő két évben a mini-
málbér alatti jövedelmet vallanak.

• Ellenőrizni kell a bevétel megszerzése
érdekében felmerült kiadásokról szóló

számlák és más bizonylatok megőrzési
kötelezettségének teljesítését, különös
tekintettel az eva-alanyokra, az áta-
lányadózás szerint adózó egyéni vállal-
kozókra és mezőgazdasági őstermelőkre.

Az ellenőrizendő főbb tevékenységi
körök

• A felnőtt és egyéb oktatással foglalkozó
vállalkozások, nyelviskolák stb. szerződései,
foglalkoztatottjainak jogviszonya, adó- és
járulékfizetési kötelezettsége és e kötele-
zettségek teljesítése.

• A gépjárműkölcsönzéssel foglalkozók
bevétel- és költségelszámolásainak, nyil-
vántartásainak teljeskörűsége.

• A reklámozási, hirdetési tevékenység-
gel foglalkozó vállalkozások bevétel- és
költségelszámolásai, alvállalkozói és egyéb
szerződéses kapcsolatai.

Összefoglalva: 2009-ben a taxis vállalko-
zók nem kiemelt célcsoportja az adóellenőr-
zésnek, azonban kezdő, vagy vállakozását be-
fejező vállalkozóként, veszteséges vállalkozó-
ként, a minimábért el nem érő főállású vál-
lalkozóként esetenként számíthatnak  ellen-
őrzésre. Szintén előfordulhat, hogy taxis vál-
lalkozó lesz az alanya vagyonosodási vizsgá-
latnak, vagy a bizonylatok megőrzését, az
ún. számlatartási kötelezettséget vizsgáló el-
járásnak (ez utóbbiról lásd külön cikkünket).
A nyugta, ill. számlaadási kötelezettség vizs-
gálata is folytatódik, itt az átalányadózók-
nak az eddiginél is jobban kell figyelniük,
ugyanis elmarasztalás esetén, mintegy „mel-
lékbüntetésként” az átalányadóra való jogo-
sultságot is vissza szokták vonni. Az pedig té-
teles adózást jelent, ami manapság már ha-
vi 7–15 ezer forintos cégautóadó fizetési kö-
telezettséggel is jár…
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Az ellenőrzési típusok tervezett arányszámai
• legnagyobb (elsõ 3000) adóteljesítményû adózók ellenõrzései 10,1 %
• vagyongyarapodási vizsgálatok 13,3%
• bevallás kiegészítése alapján elrendelt ellenõrzések 0,1%
• átalakuló, tevékenységüket kezdõ, adókötelezettségüket megszüntetõ 

vagy más jogutód nélkül megszûnõ vállalkozások ellenõrzései 11,7%

• kiutalás elõtti ellenõrzések 8,3%
• egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenõrzések 32,4%
• adatok gyûjtését célzó ellenõrzések 7,6%
• ellenõrzéssel lezárt idõszakra vonatkozó ismételt ellenõrzések 0,1%

– Óvatosan, doki, már ott jár, ahol
eddig ember még nem járt!

– Halló! Még hall engem?
– Megérkeztünk már? Megérkez-

tünk már? Megérkeztünk már?
– Tudja, Arkansasban már törvé-

nyes házasok lennénk.
– Talált taposóaknát, Fõnök?

– Hé! Most már tudom, mit érez-
nek a bábok!

– Doktor úr, szóljon, ha találkozik
az önbecsülésemmel!

– Nem volt ön adóellenõr koráb-
ban?

– Írna egy igazolást a feleségem-
nek, hogy nem ott hordom az
agyam?

Egy urológus összegyûjtötte a legérdekesebb szövegeket, amiket proszta-
tavizsgálat közben mondtak a páciensek:



Ma már van olyan átalányadózó
taxis – ugyan még csak elvétve –
akinek bevétele által meghatáro-
zott jövedelme túllépi az éves mi-
nimálbér mértékét. Végeztem
egy számítást, hogy mi ilyenkor a
helyzet.

Mint tudjuk, a főállású áta-
lányadózó taxis bevételének
20%-át vélelmezi jövedelemnek a
jogszabály. Például kétmillió fo-
rint éves bevételnél az éves jöve-
delem 400 000 forint, vagyis ha-
vonta alig több mint 33 ezer.
Négymilliós bevételnél már évi
800 ezer, vagyis havi közel 67 ezer
forint, és egy egyszerű számítás-
sal megállapíthatjuk, hogy a havi
71 500 Ft-os minimálbért
4 290 000 forint bruttó bevétel-

nél lépjük túl. Egészen eddig a
mértékig csak a személyi jövede-
lemadó és a különadó növeke-
dett, hiszen a minimálbér utáni
járulékokat így is, úgy is meg kell
fizetni. Mi van azonban a mini-
málbéren túl?

Ha túlléptük a 4 290 000 forint
bevételi határt, az e feletti bevéte-
lek jövedelemtartamára a követ-
kező terhekkel kell számolnunk:

Ez mindösszesen 70,5%, vagyis
ennyit visznek el a közterhek jö-
vedelmünkből a jelzett összegnél
magasabb bevétel után. Vegyük
például azt a helyzetet, hogy ta-
xis vállalkozónk a nehéz gazdasá-
gi helyzet ellenére 4 800 000 fo-
rint bevételt ért el. Ennek éves jö-
vedelemtartalma 960 000 forint,
bőven túl van tehát a minimál-
bér mértékén. A 4.290.000 forin-

tos határ és a
4 800 000 forint
közötti több mint
félmilliós bevétel
jövedelemtartama
102 000 forint. Eb-
ből a személyi jö-
vedelemadó, a kü-
lönadó és a járulé-
kok kifizetése után
alig több mint 30
ezer forint marad
meg, 70 ezer pedig
megy a „nagyka-
lapba”. Még szo-
morúbb a kép, ha
vállalkozónk olyan
elképesztően jó
bevételt produkál,
hogy átlépi a bű-
vös ötmillió forin-
tos bevételi határt.
Ekkor a fentebb

jelzett tételeken kívül még bevé-
tele után 20% általános forgalmi
adót is befizet az államkasszába,
miközben sem jövedelmezősége,
sem nyeresége nem lett több. Az
elvonás ezen a szinten már a jö-
vedelemre vetítve további 4%-kal
nőtt, megközelíti a 75%-ot! Per-
sze lehet demagógiával vádolni,
mert ez valóban csak egy kiraga-
dott és nem is feltétlenül jellem-
ző szelete a vállalkozói körnek,
ám összehasonlításnak megfele-
lő. Ugyanis míg a vállalkozó az
áfa befizetésére ezen a bevételi
szinten már kötelezett, legna-
gyobb költségéből, az üzem-
anyagból áfát nem igényelhet
vissza.  Szintúgy nem igényelheti
vissza a forgalmi adót a szolgál-
tatás használója, tehát az utas
sem. 

Egyértelmű, hogy 4 290 000,
ill. 5 000 000 forintos bevételi
határok túllépésekor a vállalkozó
kifejezett üzleti hátrányba kerül
az e határokat el nem érő vállal-
kozókkal szemben. Ezért is támo-
gatásra méltó a Magyar Taxis
Szövetségnek az a kezdeményezé-
se, hogy legalább az áfa szem-
pontjából sorolják a taxi-
közlekedést a tárgyi adómentes
kategóriába – ennek a kezdemé-
nyezésnek az eredményét kíván-
csian várjuk…

Nagy Zoltán
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Friss és látványos stílusával, rugalmas belső
terével, osztályelső biztonságával és magával
ragadó vezetési dinamikájával a nagyszerű, új
i20 a figyelem középpontjában áll. Az Euró-
pában tervezett és fejlesztett új modell célja
az európai autósok magas elvárásainak leg-
magasabb szintű kiszolgálása, természetesen
a Hyundai által már megszokott korlátlan,
hároméves garanciával. Az i20 gazdag felsze-
reltséggel és motorválasztékkal érkezett meg
a rendkívül éles verseny által jellemzett euró-
pai B szegmensbe. A kezdetben csak ötajtós
kivitelben elérhető modellhez 2009 elején
csatlakozik a sportosabb, háromajtós i20 is. A
Getz-et felváltó modell alacsonyabb, hosz-
szabb és szélesebb elődjénél; az ötajtós i20
megnyújtott, 2525 mm-es tengelytávot ka-
pott, ami tovább javítja a tágas belső tér hely-
kínálatát. A modell már alapfelszereltségi
szinten is tartalmazza a klímaberendezést, a
négyhangszórós, rádiós, CD-lejátszós, MP3-
funkciós audiorendszert beépített adatkijel-
zővel, a multifunkciós kormánykereket, a gu-
minyomás ellenőrző rendszert, az állítható
magasságú vezetőülést, a kulcs nélküli nyi-
tást, illetve az elektromos működtetésű abla-

kokat és visszapillantó tükröket. Az i20 széria-
listája révén máris vetélytársainak többsége
előtt jár. Az i20 ötüléses utastere a minden-
napi használhatóságra helyezi a hangsúlyt: a
hátsó üléstámla 60:40 arányban osztva dönt-
hető, az alacsony rakodóperem mögött pedig

295 literes raktér van. Az i20
emellett egy sor intelligensen el-
helyezett rakodóhelyet, többek
között két pohártartót és egy
nagyméretű, hűtött kesztyűtar-
tót is kínál.

A Hyundai új i20 modelljének
motorpalettája nem kevesebb,
mint hét tagot számlál: a benzi-

Egy alak a kasszánál áll a kígyózó
sor végén. A mellette lévõ sorból
rá-rápislant, mosolyog, nevetget
egy szõke bombázó. A fickó nem
bírja tovább és kedvesen hozzászól:

– Nem ismerjük mi egymást vala-
honnan?

– Nem vagyok benne biztos, de
szerintem az egyik gyerekem apja
lehet. 

A fickónak eszébe jut az egyetlen
eset, amikor hûtlen volt: 

– Úristen! Ön az a sztriptíztáncos-

nõ, akit a legénybúcsún a csocsó-
asztalon dugtam meg, a haverok
szeme láttára, miközben a te barát-
nõid nedves zellerlevéllel vertek és
egy uborkát dugtak a seggembe?

– Nem, kérem. Én a fia angolta-
nárnõje vagyok.

* * *
– Drágám, mit csinálnál, ha nyer-

nék a lottón?
– Elválnék és vinném a pénz felét.
– Na, akkor itt van 200 forint, és

húzz a francba! Volt egy kettesünk...

HyundaiHyundai i20

A minimálbéren túl

Személyi jövedelemadó 18%

Magánszemélyek különadója 4%

Egészségügyi járulék 11%

Nyugdíjjárulék 33,5%

Vállalkozói járulék 4%
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nes és dízelmotorokat alaposan átdolgozták,
hogy nagyobb teljesítményt adjanak le, kedve-
zőbb legyen a fogyasztásuk, illetve a korábbihoz
képest mérséklődjön az emissziójuk. Az Euro IV
normát teljesítő benzines paletta a 78 lóerős
1,2 literes, a 100 lóerős 1,4 literes és a 126 lóerős
1,6 literes erőforrásból áll. Valamennyi motor-
hoz ötfokozatú manuális váltót kínál a
Hyundai, az 1,4 és 1,6 literes gépekhez pedig

opcióként négyfokozatú au-
tomatikus egység is rendel-
hető. 

A nagyon csekély széndi-
oxid-kibocsátású (124
g/km), és mindössze 5,2
l/100 km átlagfogyasztású,
teljesen új, 1,2 literes, köny-
nyűfém erőforrás a teljesít-
mény és a gazdaságosság
nagyszerű kombinációját kí-
nálja. Válaszul az Európában
egyre nagyobb igényre az i20
négy, Euro IV-es normát tel-
jesítő dízelmotorral lesz elér-
hető. Az 1,6 literes motor
szériatartozékként kapja
meg a dízel részecskeszűrőt.
Az 1,4 literes motor kétféle
specifikációval érkezik – 75
és 90 lóerővel –, a csúcsmo-

tornak számító 1,6-os pedig 115 vagy 128 ló-
erős lehet. A gazdaságos és tiszta üzemű 115
lóerős változat mondhatja magáénak a kate-
gória legkedvezőbb CO2 adatát (115 g/km), át-
lagfogyasztása csupán 4,3 l/100 km. Mindkét
1,4-es modellhez ötfokozatú manuális váltót
kínál a Hyundai, az 1,6 literes csúcsmotorhoz
viszont hatfokozatú manuális egység kap-
csolódik.

Néhányszor idéztük már azt az elhíresült kifeje-
zést, miszerint a kormánynak nincs pénze, csak
az állampolgároknak. A költségvetés bevételeit
ugyanis – áttételesen cégükön keresztül, vagy di-
rekt módon magánszemélyként – az állampol-
gárok adják össze adók, illetékek és járulékok for-
májában. A gondoskodó állam aztán – képvise-
lőin keresztül – ezt a bevételt felhasználva gon-
doskodik a polgárok jólétéről és megélhetéséről.
A polgár pedig meghatározza, hogy az állam mi-
re fordítsa ezt a bevételét. Ezt úgy teszi, hogy
négyévenként elmegy, és arra szavaz, aki a szá-
mára megfelelő programot tudja nyújtani (meg
reménykedik, hogy ezt a programot meg is való-
sítja – ez nem mindig „sikerül”…). Amikor tehát
az Országgyűlés, vagy a Kormány bizonyos ki-
adásokról dönt, akkor bizony részben az én pén-
zemet használja. Meg a tiedet. És sokszor milyen
rosszul! Szinte herdálja a rábízott milliárdokat!
Ha én ilyen hülyeségekre költeném a családi
kasszát, az asszony már rég kirúgott volna…

Ezért aztán ezúton közlöm, hogy nem járu-
lok hozzá, sőt tiltakozom ellene, hogy az én
pénzemből
• Alagutakat építsenek síkságokon.
• Viaduktokat építsenek lankás dombok közé.
• A világ legdrágább autópályáit építsék.
• Huszonkétmilliós autókat vegyenek pénzügy-

minisztereknek.
• Elszámolási kötelezettség nélkül kaphassanak

pénzt képviselők (vagy ha igen, akkor én is…).
• Olyan metrót építsenek elképesztően drágán

és lassan (de milyen lassan! Te jó isten!), ami
már 1970-ben meg volt tervezve, és akkor
még talán lett volna valami értelme…

• Bankokat támogassanak azon gazdasági vál-
ság okán, amit ők maguk hoztak létre, ráadá-
sul az én pénzemből, aki kárvallottja vagyok
ennek az egész cirkusznak…

• Olyan hatóságokat tartsanak fenn, aki en-
gem a legkisebb szabálysértésért is megbün-
tet, de rögtön összeszarja magát, ha komo-
lyabb ügyekkel és felkészült ügyvédekkel kell
szembenéznie…

• Közbeszerzések ürügyén a saját zsebüket
tömjék az „illetékesek”.

• Végrehajthatatlan, átgondolatlan, káros, csu-
pán a polgárok bosszantására és megalázásá-
ra alkalmas rendeleteket és törvényeket al-
kossanak.

• Hülye szmogrendelet hozzanak, amely sze-
rint az euro 4-es benzines autómmal nem
közlekedhetek csak minden másnap, miköz-
ben a félmillió kilométert futott buszok mo-
torját üresben járatják a garázsban, mert a
hideg miatt egyébként be sem indulnának.  

• 250 millióért olyan kormányszóvivői honla-
pokat csináljanak, amit egy ügyes gimnazista
néhány haverjával egy láda sörért összedob-
na (na jó, kicsit sarkítva…).

• Olyan hídfelújítást tervezzenek, engedélyez-
zenek, építsenek, átvegyenek, – milliárdokért
– ahol a villamosok tükre összeér, ha elmen-
nek egymás mellett.

• Soha meg nem valósuló kormányzati negye-
deket terveztessenek sok százmillióért.

• Több tízmilliós prémiumokat adjanak tartó-
san veszteséges állami vállalatok igazgatói-
nak.
Csak azért nem folytatom, mert kevés a hely.

Fűzzél be még lapokat, és saját dühöngéseiddel
egészítsd ki a listát…

-oli-

Egy férfi eltéved a hõlégballonjával.
Lejjebb ereszkedik, lenn a földön meg-
lát egy nõt, és odakiált hozzá:

– Elnézést, tudna nekem segíteni?
Megígértem egy barátomnak, hogy
találkozom vele egy órával ezelõtt, de
eltévedtem, és most azt sem tudom,
hogy hol vagyok. 

A nõ a földön így felel:
– Ön egy hõlégballonban tartózko-

dik, körülbelül 10 méterrel a talaj fe-
lett. Az északi szélesség 40. és 41., il-
letve a nyugati hosszúság 59. és 60.
foka között van.

– Maga biztosan mérnök – mondja a
hõlégballonos férfi.

– Az vagyok – feleli a nõ. – Honnan
tudta?

A hõlégballonos férfi így válaszol:
– Minden, amit mondott nekem,

technikailag korrekt, de fogalmam
sincs, hogy mit kezdjek az öntõl ka-
pott információkkal, és az a helyzet,
hogy még mindig nem tudom, hol va-
gyok. Õszintén szólva, nem volt túl-
zottan segítségemre. Csak feltartott
az utamban. 

A nõ erre így vélekedik:
– Maga pedig szerintem politikus.
– Igen – bólint a hõlégballonos férfi

egyetértõen –, de ezt honnan tudta?
A nõ azt feleli:
– Nem tudja, hogy hol van, sem azt,

hogy hová tart. Jelenlegi pozíciójába a
kedvezõ széljárás sodorta. Olyan ígé-
retet tett, amirõl fogalma sincs, hogy
hogyan fogja betartani, és a maga
alatt lévõ emberektõl várja, hogy
megoldják az ön problémáit. Igazság
szerint pontosan ugyanabban a hely-
zetben van, mint mielõtt találkoztunk,
de most már én tehetek róla!!!

* * *
Egy pasi felkeresi a pszichiáternõt.
– Doktornõ, kérem, segítsen raj-

tam! Az a bajom, hogy nem tudok
kontaktust teremteni a nõkkel.

– Pedig maga jóképû, kisportolt,
elegáns férfi. Mi az oka annak, hogy
nem találja meg velük a hangot?

– Hát ezt neked kell tudni, te hülye,
féleszû ribanc!

* * *
Két szõke beszélget:
– Ma voltam terhességi teszten.
– És nehezek voltak a kérdések?

Az én pénzem!
meg a te pénzed… 
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Február 11-én – a 2009. évi adóváltozások
témakörében – a Taxi Fuvarszervező Társa-
ságok Szövetsége /TFTSZ/, remélhetően ha-
gyományteremtő célzattal, konzultációt
szervezett a Petőfi-csarnokba. Az ingyenes
tájékoztatóra a taxis vállalkozók és vállal-
kozások tevékenységének megsegítése ér-
dekében került sor. A szervezők minden
tagszervezetnél az URH-n keresztül több-
ször is felhívták a kollégák figyelmét a ren-
dezvényre és arra, hogy előzetesen akár
írásban is lehetséges kérdéseket feltenni.

A meghirdetett időpontban több tucat-

nyi taxis várta Zsiga
Sándor pénzügyi ta-
nácsadó előadását, il-
letve azt a lehetősé-
get, amikor saját kér-
dését a hozzáértőnek
felteheti. A felkért
előadó nagyon ügye-
sen, látva, hogy sok a
probléma a bevallási
időszak lezárulta
előtt, a monoton elő-
adás helyett a konzul-

tációs formát vá-
lasztotta. Ezzel le-
hetőséget adott ar-
ra, hogy a hirtelen
felmerült kérdések
se maradjanak
megválaszolatlanul.
A megjelentek pe-
dig éltek a felkínált
lehetőséggel és kér-
deztek, vitatkoztak.
Időnként halkan
szitkozódtak is, ám
ez nem az előadó-

nak, hanem a törvényhozóknak, rendelet-
alkotóknak volt címezve. 

A hivatalos búcsút követő közel egy órá-
ban még lehetett „négyszemközt” is kér-
dezni, a tanácsadó pedig maradt az utolsó
taxis-kérdésig. 

Végül a megjelentek kérésére ez úton is
köszönetet mondunk a szervező TFTSZ-nek
a segítségért. Arról nem ők tehettek, hogy
a várt közel száz érdeklődőnél kevesebben
jelentek meg. Talán a következő rendezvény
– amelynek aktualitást adnak a folyamato-
san változó szabályok – nagyobb tömege-
ket mozgat meg. -kó-

Ilyen sem volt még

Adó- és pénzügyi tanácsadás taxisoknak

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

Tamás Miklós, a TFTSZ elnöke bevezetőt mond

Zsiga Sándor pénzügyi tanácsadó
türelmesen magyarázott

Az érdeklődés az arcokon jól tükröződik. Ezen az
előadáson nem bóbiskolt el senki

Még a kezdés előtt, szállingóznak az érdeklődők
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Tudod vagy tippelsz?

KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

1. Taxijával telefonrendelésre érkezik a
táblával megjelölt helyre. Mi a helyes eljá-
rás, akkor, ha az egyhelyben tartózkodás
ideje - az utas késlekedése miatt - öt perc-
nél hosszabb idõt vesz igénybe?
a) Várakozik türelemmel, mert taxi gépkocsi

esetén a parkolóhelyet üzemeltetõk eltekin-
tenek a fizetési kötelezettségtõl.

b) A szükségesnek látszó idõre parkolójegyet
vált és annak birtokában vár az utasára.

c) Az ötödik percben elhagyja a parkolót és
másik utast keres magának.

2. Mi a teendõje, ha a táblával jelzett he-
lyen erõs oldalszelet észlel?
a) Fokozza a taxi sebességét és a szél irányába,

kormányoz.
b) Csökkenti a taxi sebességét, és erõsen tart-

ja a kormányt.
c) Csökkenti a taxi sebességét és a szél irányával szembe kor-

mányozva, ellensúlyozza az oldalirányú erõt.

3. A táblán megjelölt sebességgel közle-
kedik. Haladhat-e változatlan tempóban,
ha azt látja, hogy  kb. 100 méterre Ön
elõtt néhány gyermek keresztezni fogja
az útját?
a) Igen, ha hangjelzéssel figyelmezteti õket

megállásra vagy visszalépésre.
b) Csak akkor, ha úgy tudja nyomvonalát megváltoztatni,

hogy jármûvével éppen mögöttük haladjon el.
c) Nem, fékeznie kell, hogy szükség esetén meg is tudjon állni.

4. Mit jelez az ilyen tábla?
a) Az úton olyan fénysorompóval biztosított

vasúti átjáró van, ahol teljes vagy félsorom-
pó nincs felszerelve.

b) Az úton jelzõõrrel biztosított vasúti átjáró
van.

c) Az úton fény- és félsorompóval biztosított
vasúti átjáró van.

5. Mi a jelentése ennek a táblának?
a) Internetes közlekedési információs iroda.
b) Számítástechnikai vizsgacentrum internetes

csatlakozással.
c) Közösségi Internet hozzáférési

(eMagyarország) pont.

6. Mikor hajthat a táblával jelzett forgalmi
sávra, ha magánforgalomban vezeti taxi-
ját?
a) A sáv keresztezése és a bekanyarodásra tör-

ténõ felkészülés esetén.
b) Este 20 és reggel 6 óra között.

c) A bekanyarodás és a kikerülés esetét kivéve bármikor.

7. Mikor hajthat a táblával megjelölt út-
szakaszra?
a) Csak a kiegészítõ táblán megjelölt idõszak-
ban.
b) Csak a kiegészítõ táblán megjelölt idõsza-
kon kívül.

8. Mikor tudja a rendõr megállapítani, hogy a taxi veze-
tõje kellõ figyelemmel volt-e gépkocsija sajátosságaira
és a rakományára?
a) Azonnal, egy közúti ellenõrzés alkalmával.
b) Legfeljebb egy bekövetkezett közúti baleset kapcsán.
c) Sohasem.

9. Befolyásolják-e az úttesten áthaladó gyalogosok vi-
selkedését a sûrû hóesés?
a) Igen.
b) Nem.

10. Szabad-e elõzni olyan villamos-megállóhely elõtt,
ahol a villamosra az utasok fel és leszállása a járdaszi-
getrõl, illetve a járdaszigetre történik?
a) Igen.
b) Csak kétkerekû egy nyomon haladó jármûvet. 
c) Nem.

11. Hogyan kell a vészfékezést végrehajtani?
a) A motorfék használatával, vagyis a tengelykapcsoló benyo-

mása nélküli gyors fékezéssel.
b) A fék és a tengelykapcsoló pedál közel egyidejû benyomá-

sával.

12. Szükséges-e a vasúti átjárót fokozott óvatossággal
megközelítenie, ha ott a teljes sorompó mindkét rúdja
nyitott helyzetben áll?
a) Igen.
b) Nem.

13. Egy forgalomirányító fényjelzõ készülék piros jelzé-
sére érkezik az olyan útkeresztezõdéshez, ahol a me-
netirány szerinti jobb oldalon három jármû fér el egy-
más mellett. Hova sorolhat be, ha majd egyenesen kí-
ván továbbhaladni?
a) Csak a menetirány szerinti jobb oldal közepébe állhat.
b) Az úttest felezõvonalához, vagy pedig középre.
c) Bármelyik helyet elfoglalhatja.

14. Megállhat-e a képen
látható  ponyvás  teher-
gépkocsi a tábla jelzésé-
nek megfelelõen várako-
zó személygépkocsik
mellett?
a) Igen..
b) Nem.

A helyes megoldások a 46. oldalon találhatók.

Virágh Sándor

A feleség reggel így szól
a férjéhez: 

– Egész éjszaka engem
szidtál álmodban!

Mire a férj: – Honnan
veszed, hogy aludtam?



A Zsaru-CAR névre keresztelt civil gépjármű-
kereső mozgalmat kilenc évvel ezelőtt indí-
totta útjára Sánta László, az Autótulajdono-
sok Országos Érdekvédelmi Egyesületének el-
nöke, a Trans Holding Group és a Zsaru ma-
gazin támogatásával. Célja a lopott gépjár-
művek eredményesebb felderítése és a rend-
őrség munkájának segítése volt. A kezdeti
időkben Sánta László egyedül rótta speciáli-
san felszerelt gépjárművével a főváros útjait,
és néhány hónap leforgása alatt közel száz
gépjárművet talált meg egymaga. Munkájá-
ban nagy segítséget jelentett, hogy az akkor
létrejövő BRFK Gepárd Csoport fantáziát lá-
tott az ötletében és támogatta a Zsaru-CAR-t.
Az évek során rendőrök, rendvédelmi szervek
munkatársai, polgárőrök, parkolási társasá-

gok munkatársai, közterület-felügyelők és ci-
vilek is csatlakoztak a nemes kezdeményezés-
hez. A Zsaru-CAR csapattagok önkéntes mun-
káját több rendőrkapitányság is rendszeresen
igénybe veszi. Önkéntes, hiszen az autóvadá-
szok munkájukért külön fizetésben nem ré-
szesülnek. A csapat rendőr tagjai közül ma
már sokan szolgálatban is kereshetik a lopott
gépjárműveket, speciálisan felszerelt szolgála-
ti gépkocsikkal. Ezen a téren kiemelkedő
eredményt értek el a Dunaújvárosi Rendőrka-
pitányság, a Váci Rendőrkapitányság és az
ORFK rendőrei. Mára tizenhat Zsaru-CAR
csapat található az ország különböző terüle-
tein. Az ezredforduló óta több mint kétezer
lopott, négyezernél is több bűncselekmény
elkövetése miatt körözött és több ezer forga-

lomból kivont, de ille-
gálisan közlekedő gép-
jármű akadt fenn a
Zsaru-CAR csapattagok
hálójában. A Vadász 1-
es kóddal ellátott Sánta
László a mai napig 1026
lopás miatt körözött
autót talált meg, amely
akár egy új Guiness-re-
kordnak is számíthat-
na. A Zsaru-CAR autó-
kereső rendszer lehető-
vé teszi, hogy egy köz-
úti ellenőrzés során az
ellenőrző hatóság csak
azokat a gépkocsikat
szűrje ki a közlekedők sorából, amelyek rend-
száma alapján a gépjárművet, annak rendszá-
mát vagy tulajdonosát körözik. A készülék a
jármű színét és típusát is jelzi, így a manap-
ság egyre gyakoribb rendszámcserés vagy ha-
mis rendszámú járművek, valamint a közle-
kedő, de forgalomból kivont gépkocsik is
könnyen kiszűrhetőek.

A Fiat Magyarország Kft.  Fiat Professional
haszongépjármű üzletága Vezda László rend-
őr főtörzsőrmestert, a Zsaru-CAR 11-es autó-
vadászának munkáját egy dinamikus és gaz-
daságos 1.3-as Multijet dízelmotorral szerelt,
összkerékhajtású Fiat Panda Van gépjárművel
támogatja. Az autó kezdetekben még a Határ-
őrség feliratait és színeit hordozta magán,
ugyanis a főtörzs a rendőrséggel történő in-
tegrációig határőr volt. Miután 2008. január
elsején zöld vállapját kékre cserélte, a kocsi is
új egyenruhába, köznyelven „csíkosba” öltö-
zött. A Fiat Panda kis méretének és mozgé-
konyságának köszönhetően, olyan helyekre is
eljuthat, ahova az átlagos gépjárművek nem,
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Ha eladom a személygépkocsi-
mat, az jövedelemnek számít?
Hogyan kell utána adózni, ha
nyugdíjas vagyok? 

Magánszemélyként a személy-
gépkocsi – mint ingó vagyontárgy
–, értékesítéséből származó jöve-
delmet úgy kell megállapítani,
hogy a bevételből le kell vonni a
megszerzésre fordított összeget
(amennyiért korábban vásárol-
tad) és az ezzel összefüggő más
kiadásokat (pl. az átíratás költsé-
geit), és az átruházással kapcsola-
tos kiadásokat. Ha a gépkocsi el-
adási ára még így is magasabb,
mint amennyiért azt vásárolták,
akkor a különbözet után kell az

adót megfizetni (ilyen eset ma-
napság már egyáltalán nem for-
dul elő…) Nem keletkezik adófi-
zetési kötelezettség akkor sem, ha
a személygépkocsi értékesítésé-
ből származó jövedelem nem ha-
ladja meg a 200 ezer forintot.

Vállalkozóknál, kizárólag ab-
ban az esetben, ha a személygép-
kocsi a vállalkozás tulajdona, és
arra tételesen amortizációt, ér-
tékcsökkenést számoltak el, az el-
adási ár a vállalkozás bevételének
minősül. Egyik fentebb esetben
sem számít, hogy a magánsze-
mély nyugdíjas-e.

Örököltem egy lakást, és sze-
retném eladni. A lakás eladási

árából az szja-bevallásnál mi
vonható le? Az örökölt lakás
értéke, vagy csak a befizetett
illeték?

Az ingatlanátruházásból szár-
mazó jövedelmet az szja-törvény
59-63. §-ai alapján a bevétel és az
elismert költségek különbözete-
ként kell megállapítani. A meg-
szerzett bevétellel szemben a kö-
vetkező költségek vehetők figye-
lembe a jövedelem megállapítása
során: az ingatlan megszerzésére
fordított összeg és az ezzel össze-
függő más kiadások, az értéknö-
velő beruházások bizonylattal
igazolt költsége és az átruházással
kapcsolatos egyéb kiadások (ügy-

védi, közjegyzői  díj, ingatlanköz-
vetítő díja stb.). (Szja-törvény 62.
§) Öröklés esetén megszerzésre
fordított összegnek – mint elszá-
molható költségnek – azt az érté-
ket kell tekinteni, amit az illeték
megállapításához figyelembe vet-
tek.

Ez alatt nem a hagyatéki ter-
hekkel csökkentett összeget, ha-
nem a tiszta forgalmi értéket kell
érteni. Költségként érvényesíthe-
tő továbbá a megfizetett illeték
is. A különbözet után kell a 25%-
os adót megfizetni. A számításnál
az öröklés és az értékesítés között
eltelt évek is számítanak, de itt
erre bővebben nem térhetünk ki.

Taxisok kérdezik, a szerkesztőség válaszol

A professzionális autóvadász 

Zsaru-CAR

Vezda László átveszi új autóját



A történet megértéséhez egy
kicsit – de tényleg csak na-
gyon picit – bele kell men-
nünk könyveléstechnikai
részletekbe. Bizonyára ma
már minden főállású vállal-
kozó tudja, hogy járulékairól
havonta elektronikus úton
bevallást kell adnia. Az erre
szolgáló 58-as számú nyom-
tatványon a tavalyi évig még
szerepelt két, időnként há-
rom olyan rovat, amin lehe-
tett jelölni, hogy a vállalko-
zónak egy bizonyos másik
bevalláson, jelesül a 01-es és
a 03-as bevallásokon nincs
bevallási kötelezettsége. Már
most egy agyrém, nem? Ezek
a bevallások az alkalmazot-
takkal kapcsolatos bizonyos
kötelezettségek feltüntetésé-
re szolgáltak, a részletekbe
most tényleg ne menjünk be-
le, hiszen a taxis egyéni vál-
lalkozók legalább 90%-a nem
foglalkoztat alkalmazottat.
Ezeket a rovatokat tehát szé-
pen minden hónapban beik-
szelték, saját maguk, vagy
könyvelőjük közreműködésé-
vel, ezzel jelezvén, hogy kvázi
nincs alkalmazottjuk, nincs
mit bevallaniuk a másik két
említett nyomtatványon.

Na de elérkezett 2009! Az
egyszerűsítés és vállalkozóba-
rát hozzáállás éve! Láss cso-
dát, az erre az évre vonatkozó
havi járulékbevallásokon
már nincsenek meg ezek a
rovatok, ezek a kockák, nincs
mit beikszelni. Csak nem?
Csak nem tényleg egyszerűbb
lett? Csak nem rájött valaki,
hogy az alkalmazottak foglal-
koztatása más egyéb nyom-
tatványokon, bejelentéseken,
bevallásokon úgyis ezerszere-
sen követhető, hát ne terhel-
jük a vállalkozókat legalább
ezzel a két X-szel. Ne örülj,
nem ez történt! Megjelent
ugyanis egy újabb bevallási
nyomtatvány, pontosabban
nyilatkozat, melynek bekül-
dése egy bevallással egyenér-
tékű. Na ezen a 09NY jelű
nyilatkozat-bevalláson kell
jeleznünk, hogy egy másik
bevalláson nincs mit jelez-
nünk. Elég szép? Azt kell be-
vallani, hogy egy másik be-
valláson nincs mit bevallani! 

A bürokrácia a jelek szerint
a végtelenségig fokozható.
Hadd sorolok fel még néhány
példát:

- NYENYI bevallás. Ma már
főállású, másodos, nyugdíjas
egyformán köteles ezt a
nyomtatványt évente egyszer
kitölteni és beküldeni a ható-
sághoz. Ha jogkövető állam-
polgárként akar viselkedni,
akkor előveszi adóbevallását,
járulékbevallásait, és nekive-
selkedik, hogy kitöltse
NYENYI bevallását. De vár-
junk csak! Hiszen ahonnan
az adatokat szedi, azokat már
beküldte! Minden számadat
a hatóság rendelkezésére áll,
semmi újat nem tesz hozzá!
Hát miért nem tud a hivatal-
ban átmenni Gizike a másik
szobába, és megkérdezni Ju-
cikától ezeket a számokat?
Miért neki, a vállalkozónak
kell ezzel foglalkoznia?

– Taxiengedély. Tessék
mondani, ha a vállalkozásom
eszközét le akarom cserélni
egy korszerűbbre, miért kell
fel-alá rohangálnom a város-
ban, mint a mérgezett egér?
Aki már túl van ilyen tortú-
rán, az nagyon jól tudja: Köz-
lekedési hatóság, Mozaik ut-
ca (fel van túrva a rakpart),
Központi Okmányiroda, Vi-
segrádi utca (többórás sor-
banállás), Taxidroszt Kht,
Krisztina körút (hol a fené-
ben fogok leparkolni?), nul-
lás papírok tömkelege, APEH,
főváros, kerület, vámhivatal,
aztán vissza és újra elölről az
egész. Ja és közben minden-
hol illetékek, költségek. Tény-
leg nem lehetne ezt egy he-
lyen kulturáltan lebonyolíta-
ni? Biztos, hogy nem csak né-
mi jószándék hiányzik?

– Betegállomány. Ahhoz,
hogy a vállalkozó tudja érvé-
nyesíteni táppénz iránti igé-
nyét, nem elég az orvos által
kitöltött igazolásokat lead-
nia, hanem még egy lepedő
méretű nyomtatványt is ki
kell töltenie. A lehető legrész-
letesebb személyes adatain
kívül fel kell tüntetnie a
tárgyévben és az előző évben
elért jövedelmeit is. Mégpe-
dig havi bontásban. Tessék
mondani: mi értelme van

ennek? Mert ha az itt leírt
összeg után kapom a táp-
pénzt, akkor jó – ez esetben
havi 2-300 ezer forintot fo-
gok ide írni. Persze ennyire
azért nem naív a TB, nem e
szerint, hanem a beküldött
járulékbevallásaim alapján
fogja a részemre fizetendő
táppénzt számítani. Ismét te-
hát olyan adatokat kértek tő-
lem, aminek semmi értelme,
semmi célja, semmi jelentő-
sége. Ha csak az nem, hogy
még jobban felbosszantson…

Csak azért nem folytatom,
mert felmenne a vérnyomá-
som. Már így is viziókat látok
magam előtt: 

Büntetlenségi nyomtat-
vány (BÜ09NY). Itt jelezhet-
nénk, hogy egy adott időszak-
ban nem loptunk  el semmit.
Nem is vertünk meg senkit,
nem garázdálkotunk, nem
törtünk be és nem raboltunk
bankot. Aki aztán ezt a nyom-
tatványt nem küldi be határ-
időre, azt lecsukhatják. 

Igazmondási nyilatkozat
(MHNHS09NY, vagyis Múlt
Hónapban Nem Hazudtam
Senkinek). Ezt a nyilatkoza-
tot politikusoknak – hason-
lóan a költségtérítésük igazo-
lásához – nem kötelező kitöl-
teniük…

Adóbefizetési nyilatkozat
(RBMAÉJ09NY), vagyis az
idén Rendesen Befizettem
Minden Adót És Járulékot.
Ez lehetne az amúgy is túl
bonyolult adóbevallás utód-
ja. Folytathatnánk tovább a
marháskodást, csak az a szo-
morú, hogy még ötleteket
adnánk. A bürokrácia ugyan-
is önmaga fejlesztésében
utolérhetetlen…

–oli–
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vagy csak nagyon nehezen. Ennek köszönhetően az
eddigi feladatok mellett külön szerephez juthat a
helikopteres légi felderítés földi kiszolgálásában,
hiszen a helikopter által felderített, például egy er-
dő közepén található illegális autóbontót csak egy
ilyen speciális, különféle terepviszonyokhoz 
könnyen alkalmazkodó gépkocsival lehet a földi
úton megközelíteni. Természetesen a „Vadász Pan-
da” a hétköznapokon is jól vizsgázott.

Amennyiben a
„vadászok” lopott

autóra lelnek, hívják
a rendőrséget, ők

pedig a szállítókat
Fotók: Besenyei

Gergely

Bevallás a semmiről

Nagydarab kamionos betér a fogadó-
ba. Látja, hogy egy vézna ürge ül a sa-
rokban, elõtte egy pohár sör.

Odamegy, felkapja a poharat, és ki-
issza.

Az ürge sírva fakad. A kamionos
megsajnálja:

– Ugyan már, csak vicceltem, kérek
helyette másikat. Miért sír?

– Már hogyne sírnék, amikor ma sem-
mi nem jön össze. Reggel nem csörgött
az órám, elaludtam, ezért elkéstem a
munkahelyrõl. A fõnököm észrevette,
abban a pillanatban kirúgott. Indulnék
haza, nincs az autóm, ellopták. Haza-
mentem taxival, hát a legjobb baráto-
mat az ágyban találom a feleségemmel.
Erre lejövök ide a csehóba, kérek egy
sört, belerakok egy csomó arzént. Erre
maga jön és kiissza...

* * *
A férj és a feleség szépen alszanak a

hálószobában. 2 óra körül zörejt hallot-
tak, és egy betörõ volt az! A betörõ
odaült a feleség mellé.

– Na mondd el, hogy hívnak, mielõtt
meghalsz!

– Erikának hívnak.
– Nem öllek meg, az anyámat is így

hívják!
Odamegy a férfihez.
– Hé te, mondd meg, mi a neved mi-

elõtt meghalsz!
– Én Félix vagyok, de a többiek csak

Erikának becéznek!

Pistike hosszasan
leskelõdik a szülei há-
lószobájának kulcs-
lyukán.

Egyszer csak elvö-
rösödik és mérgében
öklével az ajtóba
csap:

– És még ezek akar-
nak pszichológushoz
küldeni azért, mert
szopom az ujjam...



S
orozatban jelezték a taxis kollégák,
hogy a KRESZ-ben nem szereplő jelző-
táblákat helyeztek ki (ismét) a repülő-

tereken. Két évvel ezelőtt „Taxival behajtani ti-
los” jelzőtáblák (!) miatt volt közfelháboro-
dás. De a mostani helyzet is tarthatatlan, er-
ről már korábban beszámoltam. Olvashattá-
tok a repülőtéri rendőrparancsnok levelét
legutóbb, hogy nem büntetnek a KRESZ-ben
nem szereplő jelzőtáblák miatt. A végleges
megoldás kizárólag a szabálytalan jelzőtáblák
leszerelése, ezért megkerestem minden illeté-
kest. A repülőtér a „Fővároshoz” tartozik,
ezért hozzájuk mentem először:

Hogyan lehet rávenni egy közforgalomnak
megnyitott magánút kezelőjét, hogy csak a
KRESZ-ben szereplő közlekedési jelzőtáblákat he-
lyezzen ki a területén?

A budapesti repülőterek, magánterületek, az
ott lévő utak „közforgalomnak megnyitott, ma-
gánutak”. De ott (is) csak olyan közlekedési jel-
zőtáblákat lehetne kihelyezni, amilyen táblákat
a KRESZ-ben is megtalálunk. Szakmai lapunk-
ban is (Taxisok Világa) beszámoltam az „esze-
ment” jelzőtáblákról, amit kihelyeztek a repülő-
tereken. „Megállni tilos” jelzőtábla alá csak tér-
beli, illetve időbeni korlátozásokat lehet kihe-
lyezni! Nincs olyan, hogy „Megállni tilos, kivéve
Rendőrség”! Az illetékes rendőri vezető megígér-
te, nem büntetnek a szabálytalan jelzőtáblák
miatt. Mi azonban szeretnénk leszereltetni (!)
ezeket a jelzőtáblákat.

A válasz hamar megérkezett, tovább pasz-
szolták a labdát a Közlekedési Hatósághoz…
Közben elmentem a Közlekedési Minisztéri-
umhoz is, de ők is a Közlekedési Hatósághoz
irányítottak.

„A közforgalom számára megnyitott
magánutakon a forgalmi rend kialakítá-
sa a magánút kezelőjének (tulajdonosá-
nak) a feladata.

Amennyiben a kezelő a forgalmi rend
kialakítása során a jogszabályok által
előírtakat nem tartja be, jogorvoslatért a
Nemzeti Közlekedési Hatósághoz lehet for-
dulni.

Tisztelettel: Pásti Imre
alosztályvezető

Budapest Főváros Önkormányzata”
* * *

„A közutak forgalmi rendjét – a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
(Kkt.) rendelkezései alapján csak a közút
kezelője szabályozhatja (pl. jelzőtáblák
kihelyezésével). Amennyiben a közútkezelő
által alkalmazott valamely jelzést a közle-
kedők, jelen esetben a „taxisok” jogsza-
bálysértőnek tekintenek, a Kkt. Rendelke-
zései alapján a Nemzeti Közlekedési Ható-
ságnál kezdeményezhetik a forgalmi rend
felülvizsgálatát.

Üdvözlettel: Szőke Katalin
főosztályvezető-helyettes

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium

Kommunikációs Osztály”
* * *

A Hatóság válasza enyhén szólva megdöbben-
tő! Nekem kell kérvényeznem a szabálytalan

jelzőtáblák leszerelését, amely kérelem
viszont díjköteles. Tehát én, az állampol-
gár fizessek azért, mert valaki rosszul
végzi a munkáját valamelyik hivatalban!

„Levelében helytelenítette, hogy közfor-
galom elől el nem zárt magánterületeken,
például a budapesti repülőtereken nem a
KRESZ-nek megfelelő közúti jelzéseket ta-
pasztalt. Véleménye szerint: „Megállni ti-
los” jelzőtábla alá csak térbeli, illetve idő-
beni korlátozásokat lehet kihelyezni!”.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 34. § (2) pontja alapján:

„A közút forgalmi rendjét – ha jogszabály
másként nem rendelkezik – a közút kezelője ala-
kítja ki … A közlekedési hatóság – a közlekedés
biztonságát sértő, vagy veszélyeztető helyzet

A Gördülök Team 3000 Kft. 1995-
től áll szerződésben a City Taxi
Szövetkezettel, pontosabban a
cég taxisaival. Azok, akik igénybe
veszik e szolgáltatást tudják,
hogy a helyszínelők akár a disz-
pécserközponton, akár közvetlen
telefonon elérhetők, méghozzá a
nap 24 órájában. Hétvégén és ün-
nepnapon is. Területileg Buda-
pest közigazgatási határán belül,
illetve a város 20 km-es körzetén
belül vállalják a korlátlan számú
helyszíni segítségnyújtást, vagyis
népszerűbb nevén a baleset-hely-

színelést. Az értesítést követően
azonnal indulnak, és a megérke-
zésig – ha szükséges – folyamato-
san tartják a kapcsolatot a taxis-
sal telefonon, vagy az URH-n. A
helyszínelők több évtizedes szak-
mai, közlekedési rendőri, helyszí-
nelői, vizsgálói tapasztalattal
rendelkeznek, és segítenek dön-
teni a felelősség kérdésében. Segí-
tenek a kárbejelentő kitöltésében
is, ellenőrzik az adatok helyessé-
gét és a kötelező biztosítás meg-
létét. A károkozóval egy plusz el-
ismerő nyilatkozatot töltetnek ki,

amit a biztosítónál kell leadni.
Természetesen digitális fényképe-
ket is készítenek a helyszínről, a
sérülésekről, fék, és egyéb nyo-
mokról, az anyagmaradványok-
ról, az aktuális forgalmi rendről.
Tanúkat keresnek és rögzítik ada-
taikat, melyek jól jönnek majd a
kárrendezésnél, vagy a későbbi
eljárási időszakban. A rögzített
adatokat tárolják és a kolléga ké-
résére a biztosító vagy a rendőr-
ség felé továbbítják. A szabálysér-
tési vagy esetleg büntető ügyek-
ben a közlekedési szaktanácsadás
ingyenes, mint ahogy a szükséges
kérelmek megfogalmazása is. A
szerződött ügyfelek számára
évente egy alkalommal a műsza-
ki hiba miatti gépjárműszállítás
is térítésmentes. Balesetek esetén
ez – cascótól és károkozótól füg-
gően – több alkalommal is lehet-
séges. 

Tekintettel arra, hogy a jelenle-

gi válsághelyzetben nagyon fon-
tos a gyors és eredményes ügyin-
tézés koccanások, nagyobb bal-
esetek esetén, a Gördülök Team
3000 Kft. változtatott korábbi
szerződéses feltételein. Ezt na-
gyon sok taxis kifejezett kérésére
tették, akik korábban segítség
nélkül voltak kénytelenek harcol-
ni igazukért a biztosítókkal,
rendőrséggel. 

Többnyire eredménytelenül.
Tavasztól ezért lehetségesé válik
azon taxisok baleseti helyszínelé-
se is, akiknek anyacégével a kft.
nem áll szerződéses viszonyban.
Így mindenki maga dönthet. A
felmerülő kérdésekre választ a
következő számokon kaphat az
érdeklődő: (06 1)290-0626, (06
1)297-0252, (06 70)370-6890 il-
letve a (06 70)370-6892. Akinek a
WEB szimpatikusabb: ugyveze-
t o @ g o rd u l o k . t - o n l i n e . h u ,
www.gordulok.hu    
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Csak profikkal

Baleseti helyszínelés taxisoknak

Két ûrhajós áll a holdkomp mellett a Holdon. Egymásra
néznek, majd a holdkompra, majd az égen a gyönyörû, de
mégis oly távolinak tûnõ Földre. Majd megint egymásra,
majd megint a holdkompra, majd megint a Földre. Majd
megint a holdkompra, majd megint egymásra, majd megint
a Földre.

Végül megszólal az egyikük:
– Ne nézzé, vazze! Te hagytad benn a kulcsot!!!

„Eszement” jelzőtáblák 
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megszüntetése érdekében – kezdeményezhe-
ti a forgalomszabályozás módosítását,
vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend fe-
lülvizsgálatára kötelezheti.”

Amennyiben valóban a közlekedés biz-
tonságát sértő vagy veszélyeztető helyzetet
tapasztal, a hivatkozott jogszabály lehető-
séget biztosít hatóságunknak a forgalom-
szabályozás módosítására vagy a forgalmi
rend felülvizsgálatára való kötelezésre. Eb-
ben az esetben kérjük, hogy forduljon az il-

letékes elsőfokú közlekedési hatósághoz, a Feri-
hegyi Repülőtér esetében a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igaz-
gatósághoz (1141 Budapest, Komócsy utca 17-
19.).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az eljá-
rás az útügyi hatósági eljárások díjairól
szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet
alapján díjköteles.

Budapest, 2009. február 4.
Holnapy László

főosztályvezető-helyettes
Nemzeti Közlekedési Hatóság”

Közben megérkezett az Országos Rendőr-
főkapitányság illetékesének a reagálása – amit,
megmondom őszintén – nem tudok értel-
mezni. Úgy érzem, jól bírom a magyar nyel-
vet, de ezeket a sorokat nem értem. Most le-
het büntetni a nem létező táblák miatt, vagy
nem lehet? A kollégáktól várom a választ, a
helyes megfejtők között ORFK-kitűzőket sor-
solunk ki.

„A levélben szereplő kérelem arra irányul,
hogy az ott megálló, várakozó taxisokat ne
szankcionálja a Rendőrség, mivel a jelenleg ki-
helyezett tábla nem felel meg a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KpM-BM
együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ)
foglaltaknak.

Megítélésem szerint azon közúti jelzésből fa-
kadóan nem jogszerű a szankció, amely jelzés a
KRESZ-ben nem található meg, így jogszabályi
szinten nincs rögzítve a követendő magatartás.
Jelen esetben viszont a „Megállni tilos” jelző-
tábla megtalálható a KRESZ-ben, mindössze a
kiegészítő tábla kihelyezésével a megállási tila-
lom alóli kivétel megállapítása jogszerűtlen.
Ebből következően véleményem szerint a kiegé-
szítő táblán megjelölt járművek körébe nem
tartozó járművekkel történő megállás szankci-
onálása jogszerű. A kiegészítő táblán feltünte-

tett járművel történő megállás ugyan nem te-
kinthető jogszerűnek, de a szabálysértésről szó-
ló 1999. évi LXIX. törvény 9. § (2) bekezdése
alapján – tévedés miatt – szankcionálása nem
lehetséges.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Repülőtéri
Rendőr Igazgatóság és a közút kezelője között
egyeztetések folynak a kérdéses útszakasz jogilag
kifogásolhatatlan rendezése érdekében.

Samu István r.vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos

országos rendőrfőkapitány-helyettes
Országos Rendőr-Főkapitányság Rendé-

szeti Főigazgató”

Végezetül itt van a repülőtér kezelőjének vála-
sza, amivel viszont két gond is van. A 2-es ter-
minálon lapzártakor még mindig ott van a
szabálytalan jelzőtábla, tehát a levélben leír-
tak nem fedik a valóságot. Hogy finoman fo-
galmazzunk. A másik. Az 1-es terminálon ne
vonják be a rendőrségi szakértőket – mert a
jelek szerint – akkor csak még rosszabb lesz a
helyzet!

„A repülőtéren kihelyezett közlekedési jelzőtáb-
lákkal kapcsolatos észrevételét továbbítottam a
felelős szakterület felé, akik tájékoztattak, hogy
a T2 terminál előterén már átszerelték a jelző-
táblákat, a T1 terminál előterének kitáblázásán
pedig a rendőrség szakértőinek bevonásával je-
lenleg is dolgoznak.

Tisztelettel: Tajti Zsófia
Budapest Airport Zrt.

minőségbiztosítási koordinátor”

Juhász Péter

Új dolognak tűnik, pedig nem az. A számlatartási kötelezettség eddig
is szerepelt az adózás rendjéről szóló törvényben, csak nem így, külön
nevesítve. Miről is van szó? 

Az eva-alany, valamint az átalányadózó egyéni vállalkozóknak csak
bevételeiket kell könyvelniük, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne len-
nének költségeik. Nos, ezekről a költségekről szóló számlákat kell meg-
őrizni az adójogi elévülési idő végéig (számla kiállítási dátumát köve-
tő 5+1 év).  Ezeket a számlákat nem kell rendezni, könyvelni vagy egy-
általán összeadni, de mindenképpen az egyéb vállalkozási anyagokkal
együtt meg kell őrizni. A jogalkotó szándéka világos: mindenki, min-
denről kérjen számlát, mert akkor jobban nyomonkövethetőek a vál-
lalkozások bevételei.

Miről kell számla? – merülhet fel a kérdés. Ha kérünk minden olyan
költségről, ami valamilyen szinten a vállalkozás működtetéséhez kap-
csolható, akkor nagy hibát nem követhetünk el. Szakmánkban ugyan-
akkor egy speciális szabály is érvényesül, mégpedig egyik legnagyobb
költségtételünk, az üzemanyag tekintetében. Erről ugyanis egy másik
törvény szerint nem vagyunk kötelesek számlát beszerezni, ha az aláb-
bi feltétel teljesül:  

„A személyi jövedelemadóról szóló – többször módosított – 1995.
évi CXVII. törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi az Adó- és Pénz-
ügyi Ellenőrzési Hivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban
a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcso-
latosan alkalmazható üzemanyagárat.

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánsze-
mély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint

számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. “
Forrás: www.apeh.hu

Minden egyéb beszerzésünkről ugyanakkor kérjünk számlát. Az ese-
tek legnagyobb részében úgyis automatikusan kapjuk a bizonylatot,
például a drosztdíj befizetésekor, a műszaki vizsga és kocsicsere során
felmerülő költségekről és illetékekről (ez utóbbinál a befizetett csekk-
szelvény a bizonylat!), a társasági tagdíjról stb. Ezenfelül ne feledjük,
hogy költségnek minősül a befizetett járulékok egy része is, tehát a
csekkszelvényeket, banki bizonylatokat se dobjuk el. 

Többekben felmerült a kérdés, hogy milyen mértékűnek kell lennie
a költségszámlák összegének, meg hogy mi van, ha túl sok, vagy túl ke-
vés. Miután azonban sem könyvelni, sem összesíteni nem kell ezeket
a számlákat, értékük, mértékük nem számít. Egy esetleges vagyonoso-
dási vizsgálat során azonban az adóhatóság vizsgálhatja azokat a költ-
ségeinket is, amelyekről nem kértünk, vagy nem tettünk el számlát, de
kifizettük…

Számlatartási kötelezettség

Egy férfi érdeklõdik a ve-
gyesboltban:

– Cipõpaszta van?
– Hogyne, kérem. Milyen

cipõre?
– Negyvenkettesre.

* * *
Szõke nõ az orvosnál:

– Doktor úr, ettem egy do-
bozból, amire rá volt írva,
hogy „MÉRGEZÕ“. Most
meg fogok halni?

– Persze, hiszen attól min-
denki meghal!

– Mindenki?! Úristen, mit
tettem...?

a repülőtéren



Az elmúlt hetek bűnügyi eseményeit kö-
vetően ugrásszerűen megnőtt az igény a
gáz, és riasztópisztolyok iránt. Megvá-
sárlásukhoz ugyanis nem kell engedély,
ugyanakkor hamis biztonságérzetet ad-
hat tulajdonosának. Otthon szinte bár-
ki tarthatja, viszont az állandó viselés-
hez már rendőrségi engedély szükséges.
Jogszabályi és fegyverpiaci körutunk ta-
pasztalatait megosztjuk olvasóinkkal.

Az elmúlt hetek bűnügyi krónikái és a médi-
ából közvetlenül áttörő brutalitás láttán egy-
re többen döntenek úgy, akkor érzik magukat
biztonságban, ha legalább otthonukban ren-
delkeznek gáz- vagy riasztófegyverrel. 2004
óta bárki vásárolhat ebben a kategóriában
fegyvert és patront egyaránt, ha elmúlt 18
esztendős. (Korábban orvosi vizsgálathoz és
fegyverismereti vizsgához kötötték az enge-
dély kiadását.) Azzal már kevesebben vannak
tisztában, hogy a közterületen történő viselé-
séhez külön engedélyt kell kérni a rendőrség-
től. Ez sem nagy kunszt, mert aki nagykorú és
korábban nem volt összeütközése a törvény-
nyel, amelyből fakadóan korlátozás alá esne,
az visszavonásig megkapja az engedélyt. Eh-
hez nem kell mást tennie, mint bevinni a
fegyvert a rendőrségre, lehetőleg eredeti do-
bozában, a boltban kapott magyar nyelvű ta-
núsítvánnyal együtt, amely nélkül nem hoz-
ható forgalomba még ez a kategória sem. Ott
nyilvántartásba veszik az eszközt, és kétezer
forint illeték fejében már zsebünkben is la-
pulhat az engedély. Azt a hatóságnál azért
többször hangsúlyozzák, miszerint a gáz- és
riasztópisztolyt minden esetben rejtve kell
hordani és célszerű jól meggondolni, hogy
hol és mikor veszi elő tulajdonosa, nem is
szólva a használatáról.

Önvédelmi lőfegyver megszerzésére nor-
mál földi halandónak vajmi kevés esélye van,
s azok tartására is olyan szigorú jogszabályok
vonatkoznak, amelyek bármilyen fokú meg-
sértése is szinte az engedély azonnali bevoná-
sát vonja maga után. A jogszabály a szabály-
sértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény ér-
telmében így rendelkezik:

141 §. (1) Aki
a) a lőfegyver vagy lőszer gyártására, tartásá-

ra, kereskedelmére, javítására és használatára
vonatkozó szabályokat megszegi,

b) lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet enge-
dély nélkül készít, megszerez, tart vagy forga-
lomba hoz, százezer forintig terjedő pénzbírság-
gal sújtható.

(2) Aki
a) a légfegyver, gáz- és riasztófegyver, illetőleg

hatástalanított lőfegyver gyártására, kereske-
delmére, megszerzésére, tartására vagy haszná-
latára vonatkozó szabályokat megszegi,

b) a lőtér üzemeltetésére vonatkozó rendelke-
zéseket megszegi, ötvenezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.

(3)
(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott sza-

bálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskö-
rébe tartozik.

(5) Azt a lőfegyverdarabot vagy lőszerelemet,
amelyre nézve az (1) bekezdésben meghatározott
szabálysértést elkövették, el kell, azt a légfegy-
vert, gáz- és riasztófegyvert, amelyre nézve a (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott szabály-
sértést elkövették, el lehet kobozni. 

Magyarul, aki a lőfegyverrel kapcsolatosan
sért szabályt, százezer forintig bírságolható,
és az eszközt a hatóságnak el kell koboznia,
míg lég-, gáz-, illetve riasztófegyver esetén a
szabályszegés ötvenezer forint büntetéssel jár,
és a fegyvert a hatóság elkobozhatja, de ez
nem kötelező. Azt ki-ki maga gondolja végig,
hogy ezen büntetési tételek – adott esetben –
mennyire visszatartó erejűek. Egy nem hiva-
talos statisztika szerint a lőfegyverrel elköve-
tett bűncselekményeket az esetek 95-97 szá-
zalékában illegális fegyverekkel követik el, és
nem a nyilvántartásban nyomon követhetők-
kel.

Térjünk vissza a gáz- és riasztófegyverekhez.
Kik is remélnek ettől nagyobb biztonságot?
Elsősorban a tanyákon egyedül élők, olyan
bolttulajdonosok, akik gyakran csak maguk
vannak üzleteikben, és az idős nyugdíjasok
mellett a vásárlók között megjelentek a taxi-
sofőrök is. A fegyverboltokban hiánycikk a
gáz- és riasztópisztoly. Míg korábban havon-
ta ha elvittek két-három darabot, addig nap-
jainkban van olyan nap, amikor ennyi fogy.
Mindezt érdeklődésünkre több szakeladó is
megerősítette. A gáz-riasztó pisztolyok legol-
csóbb típusai 15-20 ezer forint között kapha-
tók. A felsőkategóriás német termékekért
akár 50-55 ezer forintot is elkérnek. A fegyve-
rek többnyire 9 milliméteresek, 5, illetve 11
patronosak. A gáz-, illetve riasztópatronok
1600-1800 forintba, az erősebb paprika töl-
tény 2300-2600 forintba kerül. S hogy megté-
vesztésre mennyire alkalmasak, vagyis meny-
nyire hasonlítanak az eredeti fegyverekre? Rö-
viden: megszólalásig. Katalógusokból meg-
rendelhető például Smith and Wesson, Colt,
Browning, Mauser éppúgy, mint SIG Sauer
vagy Walther. Ezeket általában nem az erede-
ti gyártók készítik, tőlük a licenc-szerződést
vásárolják meg az erre szakosodott iparosok.
Persze mindez annyit jelent, hogy ránézésre
igen komoly szakértőnek kell lennie annak,
aki teljes bizonyossággal megmondja, hogy a
kézben tartott pisztoly „igazi” lőfegyver vagy

„csak” gáz.
A forgótáras pisztolyok mellett öntöltős tí-

pusok is kaphatók, sőt még a Kalasnyikov
gépkarabély gázváltozatával is találkoztunk az
elmúlt napokban, úgyhogy a paletta tényleg
elég színes. Viszont a vásárlók között vannak,
akik túlértékelik a gázpisztolyuk hatását. So-
kan azt hiszik, hogy 8-10 méterre is hatásos
fegyverük, ami túlzás. Laboratóriumi körül-
mények között vizsgálva a szakértők megálla-
pították, hogy a peremgyújtású gáztöltények
1-1,5 méterre lövik ki gáztöltetüket, míg a
központi gyújtásúak maximum 3-5 méterre.
Önvédelemnél praktikusan az alsó határér-
tékkel érdemes számolni. Mindezt befolyásol-
hatja még az időjárás, a szél, az eső, amit nem
érdemes figyelmen kívül hagyni, ugyanis egy
erős szembeszélben kilőtt patron tartalma
pillanatok alatt saját képünkbe fújhatja a
gázt, amitől nem a támadónk, hanem saját
magunk válunk harcképtelenné. Ha már a
fegyver használata mellett dönt tulajdonosa,
akkor kritikus szituációban lőjön 2-3-at a tá-
madó arcára, és amilyen gyorsan csak tud,
forduljon meg és meneküljön a gázfelhő elől.
Zárt térben éppen ezért igen meggondolan-
dó, hogy gázpisztolyt érdemes-e használni.
Taxiról nem is szólva…

Néhány téveszme kering a köztudatban a
gázpisztolyokkal kapcsolatban, amelyeket
szeretnénk eloszlatni. A fegyverek dobozain
szinte kivétel nélkül megtalálható a figyel-
meztetés, miszerint 1 méteren belüli haszná-
lata egészségkárosodást okozhat. (Ezt első
sorban a pereskedés megelőzés céljából tün-
tetik fel a gyártók.) A gyakorlatban több vizs-
gálat is igazolta, hogy a gáz-, riasztófegyverek
rendeltetésszerű használata semmiféle testi
sérülést nem okoznak. 30 centiméternél
messzebbről csupasz bőrfelületre rálőve még
a torkolattűz vagy a kirepülő elégetlen lőpor-
szemcsék által okozott megpörzsölődésnek is
igen kicsi a veszélye. Igazságügyi fegyverszak-
értő által végzett kísérletek is azt mutatták,
hogy a legnagyobb gáznyomású 9 milliméte-
res öntöltő gáztölténynél is csak 1-2 centimé-
ter távolságból, vagy a rászorított csőtorkolat
mellett lehet csak kimutatható behatolási
mélységű sérülést okozni. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy ha csak nem a szemre, halán-
tékra, vagy a verőérre szorítva lőnek a pisz-
tollyal, akkor a komolyabb sérülések kizárha-
tóak. Bár ezen utóbbi élethelyzetek kevésbé
sorolhatók a jogos védelmi helyzet vagy a vég-
veszély tipikus kategóriái közé. Lássuk a Bün-
tető Törvénykönyv, hogyan is fogalmaz:

A jogos védelem
29. § (1) Nem büntethető, akinek a cselekmé-

nye a saját, illetőleg a mások személye, javai
vagy közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket köz-
vetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításá-
hoz szükséges.

(2) Nem büntethető az sem, aki az elhárítás
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Egy férfi meg szeretné ölni a feleségét.
Elmegy a gyógyszertárba és ciánkálit kér. A
gyógyszerész szigorúan ránéz és azt mond-
ja:

– Maga tudja, hogy csak úgy nem adha-
tom ki.

A férfi kinyitja a pénztárcáját, elõveszi a
felesége képét és leteszi a pultra. A gyógy-
szerész rávet egy pillantást és így válaszol:

– Elnézést! Nem tudtam, hogy van re-
ceptje!

Sláger lett a gáz- és riasztópisztoly

Közbizonytalanság ellen



szükséges mértékét azért lépi túl, mert azt ijedt-
ségből vagy menthető felindulásból képtelen fel-
ismerni.

(3) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az
ijedtség vagy a menthető felindulás az elkövetőt
korlátozza az elhárítás szükséges mértékének
felismerésében.

A végszükség
30. § (1) Nem büntethető, aki a saját, illető-

leg a mások személyét vagy javait közvetlen és
másként el nem hárítható veszélyből menti,
vagy a közérdek védelmében így jár el, feltéve,
hogy a veszély előidézése nem róható a terhére,
és a cselekménye kisebb sérelmet okoz, mint
amelynek elhárítására törekedett.

(2) Nem büntethető az sem, aki azért okoz
akkora vagy nagyobb sérelmet, mint amelynek
elhárítására törekedett, mert ijedtségből vagy
menthető felindulásból képtelen felismerni a sé-
relem nagyságát.

(3) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az
ijedtség vagy a menthető felindulás az elkövetőt
korlátozza a sérelem nagyságának felismerésében.

(4) Nem állapítható meg
végszükség annak javára, aki-
nek a veszély vállalása hiva-
tásánál fogva kötelessége.

Mindez a jogszabály, ám
adott helyzetben annak felismerése, hogy a
támadóval szemben mit is alkalmazhatunk,
nem ilyen egyértelmű. Olykor akár éveken
keresztül is folyhat a bíróságon a vita, való-
ban arányban állt-e a támadás mértékével a
védekezéshez használt eszköz. Míg a tenge-
rentúl, aki a magánterületre engedély nél-
kül betér, felszólítás nélkül lelőhető, vagy
akár csak északi szomszédunknál is, aki a la-
kásba jogosulatlanul behatol, azzal szemben
akár lőfegyver használata is engedélyezett,
addig nálunk még igen szigorú szabályok
alapján ítélik meg a védekezés arányát és
mértékét.

Végh József kriminál szakpszichológus
szerint: - A gáz-, illetve riasztófegyver hamis
biztonságot ébreszt az ilyen fegyverek birtoko-
sában. Az csak a filmeken valósul meg, hogy az
ember egy támadáskor hamarabb kapja elő a
pisztolyát, mint a támadó. Csak azon gondol-
kodjon el mindenki, a tettes tudja mire készül,
míg az áldozat egy váratlan helyzetben szembe-
sül a feléje már megjelenő erőszakkal. Ugye

senki nem gondolja komolyan, hogy ebben a
szituációban egyenlők az esélyek. Az is bizonyí-
tott tény, hogy a bűnözők fegyver láttán ma-
guk is pánikba esnek, és a legtöbbjük ettől még
agresszívabbá válik, mint azt cselekményük el-
tervezésekor gondolták. A kést hamarabb döfik,
és a támadás eszközében sem válogatnak, ha
váratlan veszélyt éreznek. Éppen ezért a gáz- és
riasztófegyverek használata helyett célszerűbb
a támadó követeléseit teljesíteni. Nem többet,
nem kevesebbet, mint amit kér, és a mozdula-
tokat is lassan, jól láthatóan és értelmezhető-
en hajtsuk végre. Az utasításokat nem árt is-
mételni a végrehajtás közben, ez esélyt adhat
arra, hogy a legkisebb sérelemmel éljünk túl
egy támadást – tudtuk meg a nyugállomá-
nyú rendőr ezredestől.

A gáz- és riasztófegyverek, miután tökéletes
hasonmásai az éles lőfegyvereknek, fegyver-
használatra késztetik a másik felet is, aki le-
het, hogy a sajátjával „csupán” követelésének
kívánt érvényt szerezni, de nem akarta azt
használni. Mindezek után igencsak érdemes
átgondolni, hogy a gáz- és riasztófegyverek
valóban a biztonságunkat erősítik-e, vagy
adott esetben a támadás agresszivitását fo-
kozzák.

k.z.t.
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Évekkel ezelőtt volt egy összeállítás
szakmai lapunkban arról, ki miért
ül a taxiba? Gondoltam, én is
megfigyelem – heteken keresztül –
miért ülnek az emberek, a leendő
utasok taxiba. Négy nagy csopor-
tot tapasztaltam.

Sok a csomag (20%)
Nyilvánvalóan 2-3 bőrönddel,

színes tévével nem szállhat a villa-
mosra. Rendel vagy leint egy taxit.
Ez egy alaphelyzet.

Idős, beteg (11%)
Sajnos ez is tényállás. Majdnem

mindnyájan megöregszünk. Leg-
többen megbetegszünk. Ilyenkor
taxival igyekszünk eljutni az orvos-
hoz, kórházba. Vagy egyszerűen
haza szeretnénk menni.

Siet (6%)
Klasszikus eset – lenne –, hogy

ha sietünk, leintünk egy taxit. Ez
most nagyon minimálisra csök-
kent.

Kényelem (63%)
A legizgalmasabb kérdés. Ké-

nyelmi szempontokból majdnem
kétszer (!) annyian veszik igénybe
a taxiszolgáltatást, mint az összes
többi esetben!

A jövő. A mi jövőnk.
Érdemes egy rövid összegzést

folytatni a számokról. Ugyanis a
szakma jövője a tét. Lesz-e utasunk
holnap, holnapután? A szakma

persze örök. Kétezer éve is volt sze-
mélyszállítás, akkor kis kavicsokat
dobált a gazdag ember a „hordszé-
kek” melletti fémdobozokba egy
adott út közben. Az út végén ösz-
szeszámolták a kavicsokat. Kétezer
év múlva lehet, hogy mindenki re-
pülőkkel fog közlekedni, vagy heli-
kopterekkel. De valószínűleg akkor

sem lesz mindenki „vezetőképes”
állapotban egészsége, életkora mi-
att. Tehát akkor is lesznek „taxisok”.

Ám minket a jelen, a ma érde-
kel. Az, hogy most hol lehetne még
utasokat találni? Hol kellene min-
den erőt bevetni a taxiscégek fu-
varszervezőinek? Véleményem sze-
rint a „sok a csomag” kategória

arány a többihez képest elfogadha-
tatlan. A három vasútállomáson
(Keleti, Déli, Nyugati) és a két au-
tóbusz-pályaudvaron (Népliget,
Népstadion) még mindig maffia-
taxikat találhatunk – túlnyomó
részben. Ott kellene cselekedni!
Hétvégeken régen is csak a három
vasútállomás és a két autóbuszál-

lomás „ment”. A legtöbb utazás a
„kényelemnél” mutatkozik. Itt a
kérdést ketté kell osztani. Vagy a
saját zsebéből fizet a kedves utas,
vagy a cég számlájára utazik. De a
végeredmény ugyanaz. Ma még
van pénz – igaz, egyre kevesebb –
az emberek, a cégek zsebében. A
holnapot senki sem látja. Komoly

közgazdászok vitatkoznak arról,
mi lesz a sorsunk. Két utasom vé-
leményét – nevük említése nélkül
– elmondhatom, mert nem csak a
taximban négyszemközt mondták
el nekem el, hanem újságokban,
televíziókban is publikálták állás-
pontjukat.

Egy neves közgazdász hölgy (Is-
ten nyugosztalja, nemrégiben
hunyt el) szerint itt mindennek vé-
ge, mert az elmúlt évtizedekben
már mindent eladtak. Amikor az
„aranytojást tojó tyúkot” is el
akarják adni (Szerencsejáték Rt.),
akkor már nincs miről beszélni. 

Egy másik közgazdász-pro-
fesszor – aki sajnos szintén el-
hunyt a napokban – azt mondta:
„fiatalember, nincs baj, amíg köl-
csönt adnak, míg bíznak bennünk.“

Két igazán jó szakember, két tel-
jesen eltérő vélemény. Tehát nem
túlzás azt állítani, hogy a jövőt
senki sem látja előre. Amit tehe-
tünk, próbáljuk visszaszerezni azo-
kat a csomópontokat, ahonnan
mindig lehet dolgozni. Férjenek
oda a korrekt taxisok is. A másik
terület pedig a „kényelem” terüle-
te. Hitessük el a lakossággal, a fu-
varszervezőkön keresztül, hogy ol-
csóbb taxival járni, mint fizetni a
parkolást, az üzemanyagot és a re-
zsiköltséget a saját autó után. A
sofőr béréről nem is beszélve. Mi
ennél tényleg jobbat, többet kíná-
lunk. Tóth Tibor

Miért ülnek az emberek taxiba?

fegyverkezés?



A Caddy harmadik generációja im-
már ötesztendős sikertörténetre te-
kinthet vissza, ami a maga nemében
kétségkívül párját ritkítja. Kiemelke-
dő népszerűségét elsősorban a ha-
szongépjárművek piacáról
érkezett számos díj és
elismerés is jelzi. A
kedvelt „mindenes”
mostantól zárt áru-
szállító, „Kombi” és
„Life” kivitelében
egyaránt a 4MO-
TION összkerékhaj-
tási rendszerrel egé-
szül ki, és már elér-
hető a márkakeres-
kedésekben. 

A Volkswagen Haszonjárművek
Caddy 4MOTION modelljeit a jól bevált
1,9 literes, 77 kW / 105 LE teljesítményű,
négyhengeres turbófeltöltésű dízelmotor-
ral hozza ki, amely 250 newtonméter ma-
ximális forgatónyomatékot kínál. Az erőát-
viteli rendszerben 6 fokozatú manuális se-
bességváltó szerepel, amely többek között
könnyebb és a tengelykapcsolót kifejezet-
ten kímélő terepes autózást tesz lehetővé.
Az emelkedőn elindulást segítő rendszer és
az elektronikus menetstabilizáló (ESP) az
összkerékhajtású változatok mindegyiké-
ben a szériafelszereltség része, ugyanígy a
dízelrészecske-szűrő (DPF) is.

A Caddy 4MOTION konstrukcióját a
tervezők az elsőkerék hajtású modellekhez
képest számos ponton átdolgozták, illetve
új elemekkel egészítették ki. Utóbbiak kö-
zött a negyedik generációs, elektronikus
szabályozású Haldex-tengelykapcsoló mel-
lett a kétrészes kardántengely, a hátsó ki-
egyenlítőműhöz és az átalakított kardán-
hoz igazodó kipufogórendszer, illetve az új
tervezésű hajtóanyagtartály is szerepel. A
karosszériát mindemellett további meg-
erősítésekkel látták el.

A motor nyomatékának az első és a hát-
só kerekek közötti elosztására elektronikus
szabályozású tengelykapcsolót alkalmaztak

a tervezők. Az úgynevezett Haldex konst-
rukció olajfürdőben futó tengelykapcsoló,
közvetlen csatlakozással a hátsó kiegyenlí-
tőműhöz. A nyomástárolót elektromos szi-

vattyú látja el olajjal, amelynek üzemi
nyomása 30 bar. A hátsó kere-

kek számára ideális
nyomatékot a

k ö z p o n t i
számító-

g é -

pes
e g y s é g
h a t á r o z z a
meg, s egy szele-
pen át szabályozza a tengelykapcsoló mun-
kahengereire ható olajnyomást. Ennek
megfelelően növekszik a lamellákat össze-
nyomó erő, mégpedig a hátsó kerekekre
szánt forgatónyo-
maték arányában.
A kifejtett nyo-
móerő függvé-
nyében így foko-
zatmentesen vál-
toztatható a ten-
gelykapcsolón át-
vihető forgató-
nyomaték nagy-
sága. A
4MOTION eddigi
g e n e r á c i ó i v a l
szemben e rend-
szer már a kere-
kek kipörgésétől
függetlenül mű-
ködik, mivel üze-
mi nyomása fo-
lyamatos. Extrém

esetben akár a teljes nyomaték is a hátsó
kerekre irányítható.

Míg a tervezők az első felfüggesztést
egyszerűen átvehették a Caddy első-
kerékhajtású változatából, a hátsó tengelyt
gyakorlatilag újratervezték az összkerékha-
jtású kivitel számára. A Volkswagen Ha-
szonjárművek konstruktőrei itt a robusz-
tus kialakításáról és tartósságáról ismert
merev híd megoldását alkalmazták. A lap-
rugókat és a lengéscsillapítókat az immár
hátul is megjelent hajtásrendszer elemei-
nek megfelelően dolgozták át. A karosszéri-
ára az összkerékhajtás következtében ható

további erők felvételéről a szerkezetbe
integrált lemeztartók, valamint a
lengéscsillapítók megerősített be-
kötési pontjai gondoskodnak.

A Caddy 4MOTION szériafelsze-
reltsége többek között ködfényszó-

rókat, hővédő üvegezést, 195/65 R 15
méretű gumiabroncsokkal szerelt 15

colos keréktárcsákat, multifunkciós kijel-
zőt és jobb oldali tolóajtót (a „Life” eseté-
ben bal oldalit is) tartalmaz. A Caddy
4MOTION mindezeken túl felfelé nyíló vagy
kétszárnyú hátsó raktérajtóval is rendelhe-
tő. Extrafelszerelésként a motor és a sebes-
ségváltó alá acél védőlemez is szerelhető.
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A Volkswagen Caddy 4MOTION

Pistike és a nagyapja esõ után kint vannak az udva-
ron. Pistike látja, hogy egy nagy giliszta bújik ki a
földbõl. Mondja a nagyapjának: 

– Nagypapa, fogadjunk egy százasba, hogy a gilisz-
tát visszadugom a földbe!

– Ne hülyéskedjél már, Pistike, hogy tudnád vissza-
dugni?

Pistike beszalad a kamrába, kihoz egy hajlakksprét,
ráfúj a gilisztára, az megkeményedik, és visszadugja a
földbe. A nagyapja odaadja a százast.

Másnap a nagypapa így szól Pistikének:
– Pistike, itt egy százas.

– De nagypapa, tegnap már megadtad a százast.
– Ne törõdj vele, kisfiam, tedd el nyugodtan. Ezt

nagyanyád küldi.
* * *

A székely sapka nélkül áll a nagy hidegben az utcán.
Arra jön a komája: – Hallja, kend, mit áll itt hajadon-
fõvel ebben a hidegben?

– A házban ráncba szedtem az asszonyt, de most ké-
ne egy bátor ember, aki ki merné hozni a sapkámat.

* * *
Reggelizni mentem, ha nem jönnék 12:30-ig, akkor

ebédelni is.
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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-tõl 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 09–17, szerda, csütörtök: 10–17, péntek 09–14. 

Idõszak Százalék

2006.10.25. – 2007.06.25. 8,00%

2007.06.26. – 2007.09.24. 7,75%

2007.09.25. – 2008.03.31. 7,50%

2008.04.01. – 2008.04.28. 8.00%

2008.04.29. – 2008.05.26. 8,25%

2008.05.27. – 2008.10.21. 8,50%

2008.10.22. – 2008.11.24. 11,50%

2008.11.25. – 2008.12.08. 11,00%

2008.12.09. – 2008.12.22. 10.50%

2008.12.23. – 2009.01.19. 10.00%

2009.01.20-tól 9,50%

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

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

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

A személyi jövedelemadóról szóló –
többször módosított – 1995. évi CXVII.
törvény 82. § (2) bekezdése arra kötele-
zi az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hiva-
talt, hogy havonta tegye közzé a tárgy-
hónapban a fogyasztási norma szerinti
üzemanyagköltség-elszámolással kap-

csolatosan alkalmazható üzemanyag-
árat. Ha a személyi jövedelemadó tör-
vény hatálya alá tartozó magánszemély
az üzemanyagköltséget a közlemény-
ben szereplõ árak szerint számolja el,
nem szükséges az üzemanyagról szám-
lát beszerezni. forrás: www.apeh.hu
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Egészségügyi Nyugdíjbiztosítási 
Szolgáltatási Járulék Alap

4500 Ft/hó Járulékalap 9,5%-a
Járulékok alapja: (Tételes összeg. Ha a tárgy- (Alapja a tárgyhavi vállalkozói

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

akkor is fizetni kell!) Ha nincs vállalkozói kivét vagy
(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. 

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 30 dkg vaj vagy
margarin, 15 dkg por-
cukor, 2 tojás sárgája,
1/2 csomag sütőpor,
1tejföl, 60 dkg mago-
zott meggy, cukor, őrölt
fahéj. A tészta összete-
vőiből könnyen gyúr-
ható tésztát készítünk,
két cipóra osztjuk és
hűvös helyen pihentet-
jük. Később a tésztát
lisztezett gyúródeszkán
kisodorjuk. Az egyik la-
pot közepes nagyságú

tepsibe tesszük, megrakjuk egyenletesen a
meggyel, cukrozzuk, fa-
héjjal ízesítjük és beta-
karjuk a másik kisodort
tésztával. Tenyérrel köny-
nyedén megnyomkod-
juk, villával megszurkál-
juk és bemelegített sü-
tőben nem túl hirtelen
megsütjük. Ha kicsit
állt, porcukrozzuk, fel-
vágjuk, s úgy kínáljuk.
Jó étvágyat hozzá!

Soós  István, City 22

– Mi a különbség a méh és a
darázs között? 

– A darázs nem vesz át vasat.
* * *

Megy két részeg ki a kocsmá-
ból, mikor elhagyták úgy 150-
200 méterre, megszólal az egyik:

– Te, nagy gond van, elfelejtet-
tem pisilni!

Mire a másik:
– Semmi baj, majd én megtaní-

talak.

Tisztelt kollégák!
Megint van receptem és hozzá történetem
is: egy napon azt mondja az asszony, hogy
kellene főzni valami finomat, de egyszerűt.
Rövid tanakodás – és hűtőszekrény-ellen-
őrzés után – eldőlt a kérdés. A menü: tár-
konyos zöldbabragu leves, majd csirke-
paprikás penne tésztával. 

Nos, a leves: kevés olajon pároltam egy
csíkokra vágott csirkemellet, kevés apróra
vágott hagymával, kissé sóztam, borsoz-

tam, majd tíz perc múlva rádobtam egy-
egy karikára vágott sárgarépát, gyökeret, s
lefedve tovább pároltam. Újabb tíz perc
múlva meghintettem bőven tárkonnyal,
dobtam egy karika citromot, s 3 babérleve-
let rá, majd felengedtem húsleves alap-
lével. Mikor forrt, behabartam egy kanál-
nyi vízben oldott keményítővel, majd bele-
kevertem egy pohár tejfölt. Még némi pá-
rolás, és ez kész. 

Ezzel párhuzamosan persze készült kö-
zös munkánk következő fogása: a csirke-
paprikás. Itt a recept hagyományos. Sokat
nem is lehet róla írni: kevés kacsazsíron pi-
rítom a hagymát, egy-egy paprika, paradi-
csom kíséretében, majd pirospaprika rá,
némi víz, és jöhet bele a csirke, ami most
csak combokat jelent, no és persze sóztam,
borsoztam. Mikor puhult, behabartuk egy
pohár tejföllel, és ez is kész lett. Mellette
már csak a pennét kellett kifőzni lobogó
vízben, majd leszűrni, és készen is voltunk.
Éppen jókor, mivel megérkeztek a meósok,
a gyerekek, az unokák, és nem volt panasz
a minőségre. Talán a képek is beszédesek
mellette.

És végül, ha még elfér, kerüljön ide a
meggyespite receptje is.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2009.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MMÁÁRRCCIIUUSS

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 7865 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 3575 Ft 17 160 Ft összeg: 1950 Ft össz.: 2860 Ft

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. 

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjérõl szóló törvény értelmében
az egyéni vállalkozó negyedévenként, a ne-
gyedévet követõ hó 12-ik napjáig adóelõleget
köteles fizetni a személyi jövedelemadó és a

különadó adónemben. Az adókulcsok 2009-
ben nem változtak az elõzõ évhez képest, va-
lamint az a szabály sem, hogy a személyi jöve-
delemadó elõleget abban a negyedévben kell

fizetni elõször, amikor összege meghaladta a
10 000 forintot. A további negyedévekben
már összegtõl függetlenül fizetni kell. A kü-
lönadóra nem vonatkozik ilyen korlát. 

Elõször megy fel a lány az udvarló la-
kására.

– Azt mondta anyukám, ha bármivel
próbálkoznál, mindenre mondjak ne-
met! – mondja a lány.

– Aha... És nem bánnád, ha lefeküd-
nénk egymással? 

* * *
– Anyu, anyu, tudom, hogy hogyan

lesz a kisbaba – mondja az ötéves Ju-
liska.

– Na hogyan?

– Úgy, hogy a kisfiú beleteszi a him-
bilimbijét az elõtte térdelõ kislány
szájába!

– Nem, kislányom, a baba nem úgy
lesz. Úgy a fizetésemelés, az új bunda
és ékszerek lesznek. 

* * *
– Doktor úr, köszönöm, amit értem

tett. Az ön által adott potenciaerõsítõ
szer tökéletesen bevált. Azóta olyan a
szexuális életem, mintha kicseréltek
volna.

– Ez nagyszerû, kedves barátom. Re-
mélem, a feleségének is ugyanez véle-
ménye.

– Hát nézze, ezt nem tudom. Azóta
ugyanis nem voltam otthon. 

* * *
– Jaj, doktor úr, én érzem, mennyire

árt, de sehogy sem tudok leszokni a
dohányzásról.

– Rágógumival próbálkozott már?
– Igen, de nagyon büdösen ég.



Talán meglepő, de felméréseink szerint a fő-
városi taxik közel hatodát jelenleg Mercede-
sek alkotják. Ebben a meglehetősen magas
arányban természetesen megtalálhatók még
a hűséges és elnyűhetetlen „124-esek” is. Ám
ez nem szégyen, mert ha szétnézünk a sógo-
roknál, bizony Bécs utcáin jelenleg is jó
néhány ilyen típus szaladgál, taxis és utas leg-
nagyobb megelégedésére. És hogy az időben
még egy kicsit haladjunk visszafelé: az időseb-
bek biztosan emlékeznek a „123-as Mercire”.
Az európai fuvarozók között hallatlanul nép-
szerű típus hazai felhasználói rájöttek, az
szükség esetén akár használt sütőolajjal is
megy. Az ilyen „üzemanyagot” használó ma-
gyar taxikban mindössze az volt a feltűnő,
hogy palacsinta vagy a sültkrumpliszagot
árasztottak környezetük felé. Egyébként a
123-assal nem egy európai taxis egymillió ki-
lométer felett teljesített. Egy idősebb spanyol
kollégáról a ’90-es évek közepén e lapban is
hírt adtunk, akinek „milliomos” autóját a
gyár vette meg…

De a múltból térjünk vissza a jelenbe. A
Mercedes-Benz az eltelt évek alatt természe-
tesen elképesztő fejlődésen ment keresztül. A
mai korszerű típusok ugyan néhány másod-
perc után leállnának a sütőolajtól, de amit
„cserébe” nyújtanak, azt néhány évtizede még
a tudományos-fantasztikus irodalom sem ál-
modta meg. Az autót lassan kormányozni
sem kell, mindent automatizáltak. Ám a taxi-
sok sem gondolták volna 10-15 éve, hogy az
ezredfordulót követően néhányan már ma-
gyar kereskedőktől vehetnek majd új Merce-
dest. A folyamatot a hazai Mercedes-Benz im-
portőr komoly kedvezményekkel, speciális fi-
nanszírozási ajánlatokkal támogatta és támo-
gatja jelenleg is.  Ilyen a most futó akció is,
melynek keretei között – a raktárkészlet erejé-
ig – speciális kedvezménnyel lehet a csillagos
márka két típusához hozzájutni. A taxisoknak
kidolgozott – a vételár-kedvezmény mellett
további engedményeket rejtő – finanszírozási
konstrukciót nem részletezzük ebben az írás-
ban. A személyre szóló ajánlatot jobb, ha
minden érdeklődő négyszemközt hallgatja
meg.

Az E 220 CDI T-modell ideális taxi, ezért
került a speciális, kifejezetten taxisok számá-
ra elkészített ajánlatba. A tesztnapok alatt
több kolléga is kipróbálta, ültünk benne
öten, telepakoltuk csomagokkal, kerestük
gyenge pontjait, de csak erőlködtünk. Végül
egyöntetűen állapítottuk meg, nem véletle-
nül van rajta a csillag…

Nézzük a tesztautót egy kicsit részleteseb-
ben is, bár a bevezetőben említett 2000 vál-
toztatásra még felsorolás szinten sem vállal-
kozunk. Inkább csak néhány jellemzőt emlí-
tünk meg. Az E-osztály 2006-ban újraformált
front dizájnja az autó dinamikáját, erejét,
szuverenitását tükrözi: a markáns ívelésű lök-
hárító és a megújult hűtőmaszk szimbolizál-
ja erejét. Helyzetjelzőként először került fehér
világító dióda alkalmazásra. Az oldalküszö-
bök és a hátsó lökhárító az AVANTGARDE
dizájnnal erősíti a Mercedes-Benz E-osztály
minden modellváltozatában a dinamikus
megjelenést.   

Belső terében a négyküllős kormánnyal, az
elliptikus kezelőgombokkal és a széria THER-
MATIC automatikus klímaberendezés új ke-
zelőszerveivel különbözik az előző modelltől. 

A limuzin és T-modell egyaránt szériában
rendelkezik a preventív PRE-SAFE® rendszer-
rel, amely fenyegető veszélyhelyzet érzékelése-
kor reflexszerűen hajtja végre a vezetőt és a
mellette ülőt védő intézkedéseket. Ezzel az
övek és légzsákok ütközés esetén a legjobb ha-
tásfokkal képesek védeni. A 2002-ben, először
az S-osztályban szériaként megjelent PRE-
SAFE® rendszer számos nemzetközi kitünte-
tésben részesült, jelezve a járműbiztonság új
korszakának megjelenését. Az E-osztályban
szériafelszerelés a NECK-PRO fejtámasz is,
mely ütközéskor szenzorvezérléssel – a má-
sodperc törtrésze alatt reagálva – előrenyo-
mul és megtámasztja a vezető- és oldalülésen
ülők hátracsapódó fejét. Ezzel a nyaki gerinc-
csigolyák túlhajlásából adódó sérülések esé-
lyét csökkenti. 

A ráfutásos balesetek csökkentése érdeké-
ben az új E-osztályt villogó féklámpákkal sze-
relték fel, ami hatásosabban figyelmezteti a
követő jármű vezetőjét a hagyományos fék-

lámpákhoz képest. A Mercedes-Benz kutató-
mérnökeinek teszteredményei alapján átla-
gosan mintegy 0,2 másodperccel rövidíti meg
a reakcióidőt a vészhelyzetben villogó féklám-
pa. A fékút ezzel például 100 km/h sebesség
esetén 5,5 méterrel rövidül. 

A világon először az E-osztály új generáció-
ja nyújtotta az adaptív reflektorrendszert,
amely minden menet- és időjárási helyzethez
alkalmazkodik, ezáltal jelentős többletet
nyújt a biztonságos közlekedéshez. A limuzin
és T-modellhez rendelhető Intelligens Világí-
tási Rendszer alapja a xenon fényszóró-rend-
szer, amely öt különböző világítási módot
tesz lehetővé: az új országúti világítás a bal
útszélt erősebben és távolabbra világítja meg,
mint a korábbi megoldás. A vezető számára a
látástávolság kereken tíz méterrel növekedett,
ennek köszönhetően hamarabb lehet észre-
venni a közlekedés többi résztvevőjét, illetve
az útakadályokat. Az autópálya-világítás,
amely 90 km/h sebesség felett automatiku-
san bekapcsolódik, egyenletesebb, továbbá
120 méter látástávolságig kielégítő fényt ad az
útpálya teljes szélességében. Ezzel a vezető a
fénycsóva középvonalában mintegy 50 mé-
terrel messzebbre lát. A továbbfejlesztett köd-
lámpa, amely ugyancsak része az Intelligens
Világítási Rendszernek, csökkenti a ködről
visszaverődő fényt, javítva ezzel a ködben az
orientációs viszonyokat. Az aktív kanyarvilá-
gítást – amelyet a Mercedes-Benz először
2003-ban az E-osztályban ajánlott – a gyár
mérnökei továbbfejlesztették és még jobbá
tették. Az Intelligens Világítási Rendszer to-
vábbi komponense a kanyarodófény, amely
növeli a kereszteződésekben és a kis sebesség-
gel vett kanyarokban a látásbiztonságot.  

Most pedig nézzük a motort. Az E 200/220
CDI négyhengeres motorjait a Mercedes-
Benz fejlesztőmérnökei a legapróbb részlete-
kig optimalizálták. A korábbi CDI motorok
összesen több mint 90 építőelemét, alkatré-
szét módosították, fejlesztették tovább. A fej-
lesztési munkák eredményét mutatják a je-
lentős előrelépések a teljesítmény, a forgató-
nyomaték és a nyugodt haladás területén. A
változatlanul kedvező, 100 kilométeren 6,3 li-
teres fogyasztás megőrzése mellett 10 kW/14
LE-vel növekedett az E 200 CDI teljesítménye
100 kW/136 LE-re. A maximális nyomaték a
korábbi 270 Nm-ről 340 Nm-re emelkedett.
A hathengeresekre jellemző nyugodt haladás-
ról a forgattyúházban elhelyezett kiegyensú-
lyozó tengely gondoskodik, amely már az E
200 CDI-nél is szériakialakítás. Az új E 220
CDI csúcsteljesítménye 125 kW/170 LE, ma-
ximális nyomatéka 400 Nm. Ez pedig – ha
kell - rendkívül dinamikus haladást tesz lehe-
tővé. Vegyes használatban az üzemanyag-fo-
gyasztás változatlanul kedvező maradt: a li-
muziné 100 kilométeren 6,2, a T-modellé 7,1
liter

A Mercedes-Benz E 220 CDI menettulaj-
donságai is jelentősen változtak az elődhöz
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Speciális feltételekkel, kizárólag taxisoknak

Mercedes-Benz E 220 CDI T-modell
A Mercedes-Benz 2006 októberében mutatta be a magyar vásárlóknak az E-osztály új
generációját, melynek az elődhöz képest 2000 alkatrésze módosult, fejlődött tovább.
Az E-osztály trendteremtőként mutatkozott be a PRE-SAFE®, az Intelligens Világítási
Rendszer, a NECK-PRO fejtámla és az adaptív féklámpa újdonságaival, amelyekkel
ebben a szegmensben akkor még más márkák nem rendelkeztek. A széles körű bizton-
sági felszereltséggel az E-osztály kategóriája egyik legbiztonságosabb autója ma is. Je-
lentős újdonság volt a DIRECT CONTROL-csomag, a pontosabb kormányzás, a fino-
man hangolt futómű, valamint a hat új, továbbfejlesztett motor. Alkalmazásukkal a
változatlanul kedvező fogyasztás mellett a teljesítmény 26 százalékkal, míg a motor-
nyomaték 18 százalékkal növekedett. 

Találós kérdés: Mi ez?
Hosszabb lesz, ha húz-

zák, beilleszkedik a mellek
közé,

könnyen becsúszik a ne-
ki való nyílásba,

és igazán csak rángatás-
ra mûködik.

Nem tudod, te perverz?
Elég szégyen. 

A megoldás: a biztonsá-
gi öv. Csatold be magad…



képest, amelyet a DIRECT CONTROL tesz le-
hetővé. Ezzel a – szériafelszereltség részét ké-
pező – intézkedési csomaggal a fejlesztők fi-
gyelemreméltó előrelépést tettek a menetdi-
namika területén. A mintegy 10 százalékkal
direktebb kormányzással az E-osztály köny-
nyebben reagál a kormánymozdulatokra, szu-
verénebb vezetésbiztonságot és menetstabili-
tást nyújtva. Az ugyancsak új fejlesztésű len-
gőkar-ágyazásnak köszönhetően a kanyarok-
ban még jobban támaszkodik, és mind a li-
muzin, mind a T-modell kormányzását sem-
legesebbé teszi. Az ELEGANCE és AVANT-
GARDE modellek ezen túlmenően húzóerő-
határoló rugót kaptak, ami a kanyarmenet-
ben hatásosan csökkenti a jármű dőlését. A
DIREKT CONTROL-csomaghoz tartozik a hat-
fokozatú manuális váltó új vezérlése is a na-
gyobb kapcsolási komfort és pontosabb se-
bességváltás érdekében. Az S-osztályból került
át az ADAPTIVE BRAKE hidraulikus, kétkörös
fékrendszer, elektronikus komfort és bizton-
ságfokozó funkciókkal. A modellfrissítésen át-

esett E-osztály szériatartozékai sorába beke-
rült az automatikus abroncsnyomásvesztés-
jelző rendszer is.

A T-modellt helykínálata és variálható ülé-
sei ideális taxivá teszik. Méghozzá úgy, hogy
használatával az elegáns megjelenést sem kell
nélkülözni. Ahogy az a képen is látszik, igen
gyorsan kisáruszállítóvá varázsolható a jár-
mű, ám ugyanilyen könnyen alakítható akár
hétülésessé is. Nézzük a speciális taxikínálat-
ban megtalálható – az alapfelszereltséget
meghaladó – különlegességeket, felsorolássze-
rűen:

A fényezés: obszidiánfekete metál. A kárpi-
tozás: Biarritz/ART. Sierraszürke. Része a kí-
nálatnak az adaptív féklámpa, a Prime
Edition, a nyári gumiabroncsok 16”-os 7-kül-
lős könnyűfém keréktárcsára szerelve, a velúr
szőnyeg, az EASY-PACK tárolórekesz, a
paraméterszabályozás, a parkolás- és tolatás-

segítő rendszer PTS”, az automatikusan söté-
tedő belső és (vezetőoldali) külső tükör, a
bőrkormány és a bőr váltókar, az antenna
GSM-telefonhoz, a telefon-előkészítés, az 5-
fokozatú automata nyomatékváltó tempo-
mattal,  a gumiabroncsnyomás csökkenésére
figyelmeztetés, az Audio20 CD-rádió, a 4 zó-
nás Thermotronic klímaautomatika, a fény-
szórómosó berendezés, a Bi-Xenon fényszó-
rók, a befordulást segítő világítás, a pótkerék
a „Tirefit”-abroncs helyett, a madárszem fa-
borítás, az ülésfűtés az első üléseken, az
EASY-PACK csomagtérajtó, a megnövelt
üzemanyagtartály, EASY-PACK Fixkit és
az„Avantgarde” kivitel.

Végül a további részletekről, illetve a spe-
ciális taxis-kedvezményeket rejtő akcióról
minden márkakereskedésben, vagy a
www.mercedes-benz.hu honlapon talál-
hatók információk. - B -



Kíváncsian kezdtem olvasni az előző számban dr. Marcsa Ildikó és
dr. Horváth György közös dolgozatát. Elolvastam háromszor is,
bár az is igaz, hogy elég nehezen jutottam a végére a szokatlan tör-
delés miatt. Majd lázasan lapozgattam tovább, de rá kellett jön-
nöm, hogy a 24. oldalon van vége a tanulmánynak. Mint amikor
elmegy az áram. Egyébként tetszett. Ebben a munkában tényleg le
van fektetve a honi taxizásról az égvilágon minden. Csak azt nem
tudtam megfejteni, hogy mi az a valami, ami majd elkezdődik.
Nem mondom, van egy-két ötlet, ami szerintem is jónak tűnik de,
mit érünk vele, ha csak álom marad? Mint ahogy minden, ami se-
gítené a taxisok életkörülményeit (létszám, adózás, droszthelyzet,
ellenőrzés etc., etc...) sajnos úgy látszik, marad a régiben. Nem kis
szerepük van ebben maguknak, a taxisoknak és a fuvarszervezők-
nek is. Mert mit látok az utcán? Az életben, ha így jobban tetszik.
Akcióznak a taxik. 160-180 Ft-os tarifákat hirdetnek. Mint a régi
szép időkben. Igen. Biztosan emlékeztek még egy páran  a Pali le-
gendás húzására,  a 80 Ft-os tarifával. Na most megint itt tartunk?
Kedves politikusaik csak a munkanélküliek számát emlegetik fo-
lyamatosan. A kisvállalkozókkal nem törődik senki. Azazhogy tö-
rődnek azokkal is. Nemrégiben egy rádióműsorban különböző pá-
lyázatokról beszélgettek. Az interneten megnézték a listát, hogy
ugyan kik nyertek. Tudjátok, ilyen EU-s pénzeket. Nem mondom,
először azt hittem, viccelnek, amikor azt hallottam, hogy „Sertés
hímivarsejtek stresszmentesítésének kutatására-fejlesztésére” 50
milkót nyertek valakik. Fel is hívták Bajnai Gordon miniszter urat,
aki megerősítette, hogy igen, ez a téma értelmezhető biológiai ku-
tatásként is. Majd valaki betelefonált, hogy ezért a pénzért ő szí-
vesen átvállalná a kandisznó feladatát. Kérdem én, van olyan taxis
kisvállalkozó, vagy esetleg taxis cég, aki pályázott ilyen pénzekre?
Mert ha így folytatódik, egy kocsicsere elvisz annyi időt és pénzt,
hogy a mai gazdasági helyzetben érdemes lenne tán erre is pályá-
zatot íratni. Oldalanként 120-160 ezer Ft-ért. Ha nem jön be, ak-
kor sorry. Ahogy a pályázatíró mondja. Az biztos, kemény időket
élünk. Biztatnak is a vezéreink, hogy húzzuk össze magunkat. Sze-
rintem összehúzzák ők rajtunk úgy a nadrágszíjat, hogy alig ka-
punk majd levegőt. Továbbra sem tudok rájuk semmi jót monda-
ni. Megszavazták nagy gyorsan, hogy a hazudott pénzek után
mindössze 15% adót fizetnek. Nem kellene T. képviselő hölgyek,
urak azt a pénzt is összevonniuk a személyi jövedelmükkel? Sze-
rintem így lenne – nem igazságos – csak helyes. Így is vannak a
költségvetésben láthatatlan pénzek. Micsoda, hogy hol? Na mon-
dom. A nyugdíjasok. Akiknek muszáj tovább dolgozni. És muszáj
fizetni járulékot. Azért ugye, hogy ennek alapján évenként fél %-
kal emeljék a nyugdíját. Innentől érdekes a dolog. Ezért a hatal-
mas pénzért pitizni kell. Ki kell tölteni, be kell menni, sorszám, vá-
rakozás, ha valami nem jó helyen van, másnap ismét elölről kez-
deni. Kérdem én, miért nem lehet ezt automatikusan intézni? Hi-
szen minden adat ott van előttük. Miér-miért? Azért, mert renge-
tegen nem vállalják fel ezt a tortúrát. Ezáltal egy csomó pénz ott
marad. Sok kicsi sokra megy. Vagy legalább hozzák nyilvánosságra,
hogy ebben az évben ennyien nem kérték az emelést, és ebből ki-
folyólag ennyi pénz maradt bent. Akkor aztán harsoghatják a po-
litikusok, hogy lám, lám, most jobban élnek a nyugdíjasok, mint
régen.  Bocsánat, eltévesztettem, nem régen, hanem nagyon régen.
Ahogy Drávucz uram Ady-verséből kitűnik. Igen. Ez van. A jövő
ugyebár nagyon sötét. Akkor már jobb a sötét múltat emlegetni.
Mert azon már túl vagyunk. Nem igaz? Na de nemsokára túl le-
szünk az EU-s választásokon is. Bízom benne, hogy az meg egy pár
képviselőjelöltnek lesz sötét nap. Én biztos nem leszek a remélt
200 001 szavazó között. Sőt, egyben sem. Miért foglalkozzak én
azokkal, akik nem törődnek velem? Sőt. Csak azon fáradoznak,
hogy megnehezítsék az életemet. A közbiztonságról például nem
is beszélve. Mert mi a helyzet napjainkban? Vagy inkább, hova ju-

tottunk? Az utcára kimenni felér egy kalandtúrával. Elit szórako-
zóhelyen szórakozni meg egyenesen életveszélyes. Élsportolóknak
kiváltképpen. Csóró romák szegények még a házukban sem lehet-
nek biztonságban. A rendőrök másodállásban őrzik, védik a szóra-
kozóhelyeket. Pénzbehajtást is vállalnak. Szóval a saját rendjüket
őrzik. Legalábbis úgy látszik. Ilyen légkörben szerintem annak is
elmegy a kedve, aki egyébként szeretne valóban igazi rendőrré len-
ni. Tényleg, mi az, hogy hétvégén nincs közterület-felügyelet?! Ta-
lán közterület sincs? Hétvégeken mindent lehet? Olyankor mindig
süt a nap. Mindenki boldog, mosolyog. Senkinek semmi gondja.
Ahogy újabban a magyar mondja: minden olyan „HEPI”. Húha,
már megint elszundítottam. Abba is hagyom, nehogy valami 
rosszat álmodjak.

Tisztelettel Kapitány
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Engedélykiadás a kamarákban
Sokan várták a taxiengedélyek ügyintézésének egyszerűsödését a
feladat kereskedelmi kamarákhoz telepítése után. A várakozások
azonban az első időszakban nem igazolódtak be, talán a gyakorlat-
lanság, talán az újszerű feladat miatt. Hozzájárult az elégedetlen-
séghez az is, hogy éppen ebben az időszakban emelkedtek az
illetékek 50%-kal, tehát nem csak hogy nem lett egyszerűbb az ügy-
intézés, de még többet is kellett fizetni érte. A kamara, tapasztalva
az elégedetlenséget, jogszabály-módosítási javaslattal fordult az
illetékes szakminisztériumhoz. 

Nem tesz semmit az Etikai Bizottság!
Sok taxis a szakma megtisztulását várta a kamarai etikai bizottságok
működésétől. Ellenőrzéseket, taxiengedély-visszavonásokat, a túl-
számlázók és erőszakos utasszerzők eltávolítását remélték a taxis
szakmából. Mindjárt akadt is egy konkrét eset, ahol a taxis kolléga
az Etikai Bizottság segítségét, intézkedését kérte. Történt, hogy egy
bizonyos „foglalt” droszt közvetlen közelében felvett integető uta-
sokat. Bepakolta a csomagjaikat a csomagtartóba, az utasok pedig
beszálltak a gépkocsiba, és már éppen indulni készült, amikor a
közeli drosztról érkező néhány taxis körbevette. Nem engedte elin-
dulni. Az utasokat kiszállították(!), a csomagokat a csomagtartóból
kivették(!) és átrakták egy másik, „onnan dolgozó” taxiba, majd a
hüledező külföldi utasokkal elhajtottak. A kolléga természetesen
azonnal a kamara Etikai Bizottságához fordult az ügyben, akik egy
semmitmondó, sőt bizonyos értelemben kioktató válaszlevélben
közölték vele, hogy bírósághoz fordulhat az ügyben. Nos, ilyen reak-
ció után a taxis vállalkozók természetesen némi fenntartással
kezdték kezelni az állítólag az ő érdekükben létrejött bizottság
tevékenységét…

Erről írt a Taxisok Világa 10 évvel ezelőtt, 
1999 márciusában

10 éve történt

Patikában egy kisfiú:
– Csókolom, kérek egy

csomag óvszert.
– Elõször is, az nem gye-

reknek való. Másodszor:
jöjjön érte apukád, mert õ
tudja milyen méretre van
szüksége.

– Elõször is, nem gyerek-
nek kell, hanem gyerek el-
len. Másodszor, nem apu-
kámnak, hanem anyukám-
nak lesz, aki nyaralni
megy, és nem tudja, hogy

ott milyen méretekre lesz
szüksége.

* * *
Mama hazajön az orvos-

tól, a papa megkérdezi:
– Mit mondott az orvos?
– Azt, hogy ötszáz.
– És mi a bajod?
– Hogy csak háromszá-

zam volt.
– És mit írt fel?
– Hogy vigyek még két-

százat.
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A márkaalapító André Citroën születésé-
nek 131. évfordulóján megváltozott a
Citroën képe: az átalakulás első konkrét je-
le az új logó, de a változás, amelyre a
Citroën vállalkozik ennél sokkal mélyebb.
Természetesen az olvasó megkérdezhetné:
Ez a megfelelő pillanat a teljes átalakulásra
most, a gazdasági válság közepén? A
Citroën válasza egyértelmű igen. Új termé-
keik (a teljesen megújult C5-család), keres-
kedelmi sikereik Európában, ügyfélkörük
megfiatalodása, a róluk kialakult kép javu-
lása mind-mind előrevetítették a napot,
amikortól a Citroën eddigi előrelépéseit
egységes üzenetté, a márka ígéretévé for-
málja. Célja, hogy új értékekkel gazdagítsa
a márkát, amelyekkel azután új ügyfeleket
hódíthat meg – mindezt a mai kritikus kö-
rülmények között. 

A Citroën márkakereskedései is átala-
kulnak: a kívülről tekintve nyitott, átlátha-
tó, dinamikus és elegáns épületekben az
ügyfélfogadó, a bemutató, az értékesítési

és a vevőszolgálati terek egységes, letisz-
tult és igényes hangulatot árasztanak
majd. Magyarországon 2009 nyarán nyíl-
nak az első olyan szalonok, ahol már az új
arculatnak megfelelő, az ügyfelek választá-
sát még inkább elősegítő környezetet biz-
tosítanak. A Citroën Hungária célul tűzte
ki, hogy 2009 végéig öt, 2010 végéig pedig
további 10 kereskedés alakuljon át az új
arculat szerint.

Az elkövetkező három évben a Citroën
hat – azaz körülbelül félévente egy – új
modellt mutat be Európában két különbö-
ző logika mentén. Az első szempont a hely-
változtatás iránti alapvető igény kielégíté-
sének vágya. Az egyik válasz mindjárt a
2009 áprilisában Magyarországra érkező
C3 Picasso, a vérbeli „antikrízis” modell. A
pragmatikus autós válasza, aki nem mond
le az autózás örömeiről. A későbbiekben a
C-Cactus még határozottabban lép majd
erre az útra. A második szempont az autó-
zás örömére épít. Az e csoportba tartozó

ügyfelek az
erős és
egyedi sze-
mélyiségű
modelleket
keresik, amelyek presztízst kölcsönöznek
tulajdonosuknak és különleges autós él-
ményekkel ajándékozzák meg őket. Azért,
hogy az ilyen irányú igényeknek is megfe-
leljen, a Citroën új termékkínálattal áll
ügyfelei elé.

Az új termékcsoportba három új, kis-,
alsó közép- és felső középkategóriás mo-
dell tartozik majd, amelyeket 2010-től
hoznak forgalomba, kiegészítve velük a
törzskínálatot.

Az új termékcsalád közös elnevezése DS
lesz. A három új modell neve tehát DS3,
DS4, DS5. A közös név egységbe foglalja a
hasonló tulajdonságú modelleket úgy,
ahogyan a törzskínálat modelljeit a C betű-
vel és egy számmal, az egyterűeket pedig a
Picasso névvel illeti a márka.

Folytassuk körsétánkat, most
is hívjuk segítségül Budapest
teljes utcanév-lexikonát, me-
lyet Mészáros György állított
össze. 

Bacsó Béla utca
Bacsó Béla (1891 – 1920) Író, új-
ságíró. Egy fehérterrorista külö-
nítmény meggyilkolta.
Bajáki Elemér utca
Bajáki Elemér (18885 – 1936)
pénzügyminisztériumi tanácsos,
sokat tett Csillaghegy fejlesztésé-
ért.
Bajáki Ferenc utca
Bajáki Ferenc (1883 – 1938) 
a tanácsköztársaság alatt a szoci-
alista termelés népbiztosának
helyettese.

Bajcsy-Zsilinszky út
Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886 –
1944) jogász, politikus, újságíró,
országgyűlési képviselő. Illegális
szervezkedés miatt letartoztat-
ták, majd kivégezték.
Bakáts utca
Bakócz (Bakáts) Tamás (1442 –
1521) esztergomi érsek, püspök,
Mátyás Király titkára.
Bakfart Bálint utca
Bakfart Bálint (1507 – 1576)
nemzetközi hírű lantos, kompo-
nista Zápolya János királysága
idején.
Baksay Sándor utca
Baksay Sándor (1832 – 1915) et-
nográfus, író, műfordító, refor-
mátus püspök, az MTA tisztelet-
beli tagja.

Balassi Bálint utca
Balassi Bálint báró (1554 – 1594)
a magyar nyelvű líra megterem-
tője, a törökök elleni harcban hő-
si halált halt.
Balázs Béla utca
Balázs Béla (1884 – 1949) költő,
író, filmesztéta. Kossuth-díjas, a
Színház- és Filmművészeti Egye-
tem egyik alapítója.
Bálint György utca
Bálint György (1906 – 1943) köl-
tő, újságíró, műfordító. Munka-
szolgálatosként a szovjet harcté-
ren halt meg.
Ballagi Mór utca
Ballagi Mór (1815 – 1891) nyel-
vész, református teológus, lap-

szerkesztő, az MTA rendes tagja.
Balló Mátyás utca
Balló Mátyás (1844 – 1930) Ké-
mikus, az MTA levelező tagja. A
főváros vegyésze.
Balogh lejtő
Balogh Tihamér (1838 – 1907)
orvos, szakértő, színműíró.
Balogh Ádám utca
Balogh Ádám (1665 – 1711) ku-
ruc brigadéros, a császári csapa-
tok elfogták és kivégezték.
Bánki Donát utca
Bánki Donát (1859 – 1922) gé-
pészmérnök, egyetemi tanár.
Csonka Jánossal együtt feltalálta
a porlasztót, amit ma is használ-
nak a benzinüzemű motoroknál.
Legközelebb folytatjuk körsétán-
kat. 

Juhász Péter

Ki kicsoda a budapesti utcanévtáblákon?

Ki volt Salkaházi Sára?Ki volt Salkaházi Sára?
Örömmel tölt el, hogy igen népszerű lett a „Ki kicsoda a budapes-
ti utcanévtáblákon?” sorozatunk. A napokban hívott fel egy kollé-
ga azzal a kérdéssel, hogy „ki az a Salkaházi Sára?”. Merthogy a ne-
vezett egy új park névadója lett a IX. kerületben.

Természetesen azonnal fellapoztam a „Teljes Budapest utcanév
lexikon”-t, de ott nem akadtam nyomára. Ám azért rövid keresgé-
lés után megtaláltam, amit kerestem. Ezt most megosztom veletek: 

Salkaházi Sára (1899 – 1944) a Szociális Testvérek Társasága
nővére, közel száz zsidó megmentője volt a nyilas uralom idején.
1997-ben boldoggá avatták, a dekrétumot XVI. Benedek pápa írta
alá 2006. április 28-án.

Egy ember betelefonál a
rendõrségre:

– Halló, rendõrség? 
Kérem, jöjjenek azonnal a
Rezeda utca 8-ba, betörõ
van a lakásban!

– Hogy hívják?
– Nem kérdeztem tõle…

* * *
A tengerparton tájképet

festeget egy férfi. Arra sé-
tál egy újgazdag házaspár.
Azt mondja az asszony a
férjének:

– Látod, drágám, milyen
macerás a nyaralás, ha va-
lakinek nem telik fényké-
pezõgépre!

* * *
Debil gyerek az oviban:
– Hogy hívnak, kisfiam?
– Bééééla...
– Mondd szépen!
– Széééépen..

* * *
Mi van az idegbeteg ló

lábán?
– Pszichopata.

Új arculattal, új modellekkel

A Citroën válasza a válságra



39

Sajátos ünnepi vers, és mintha passzolna mai
mihozzánk. Írta József Attila – amin bizony
meglepődtem. Lehet énekölni is a Kossuth-
nótára, már persze akinek kedve van hozzá.
De hagyjuk most a politikát, emlékezzünk
meg inkább a régiekrül.

Nem azokrul, akiket ünneptájt szezonáli-
san előráncigálnak a magyar hősök spájzábul,
körbedicsérnek, címborásan vállon vereget-
nek, hogy: „Te a miénk vagy, nem amazoké!”,
hanem akikrül megfeledkeztek.

De tán éppen ez a jó, az elfeledés, a valaholi
csöndes nyugovás, mert így zavartalanul le-
het emlékezni rájuk – már csak úgy egy sóhaj-
tásnyira.

Van énnekem elfeledett saját hősöm, és ha
már 1848 és évforduló, akkor rá emlékezem:

Egy józsefvárosi csizmadia leánya, Seidel
Teréz 1838-ban feleségül ment a harmincki-
lenc éves Mihajlo Stancsics nevű horvát öreg-
legényhöz. Teréz egy árva kukkot sem tudott
magyarul, de sebaj, megtanulja ő hamarost a
mi nyelvünket, erről majd gondoskodik a férj,
aki később Táncsics Mihályra magyarosította
a nevit.

Íróember a Teréz ura, megszállottan írja az
igazságot a szegény nép életérül, a sajtó-
szabadságrul, meg arrul, hogy „a nép szava Is-
ten szava”, meg hogy a tulajdon rablás révén
keletkezett, meg hogy „mindenkinek szent és
sérthetetlen tulajdona az, amit saját munká-
ja által, igazságos úton, mások ártalma nélkül
szerez”. (Közbevetve: bár az ilyen fölvetésnek
ma éppen nincs szezonja, nekem mégis im-
ponál, szeretem Táncsicsot, de most  a Teréz-
re emlékezünk.)

Hát szabad ilyesmiket írni cenzúrás idők-

ben?! Le is csukják Mihályt hamarost, viszik
várbeli börtönébe. Innét szabadítja ki egy év
múlva a nagy nap, vagyis hát a lelkes márciu-
si ifjúság – öléggé ismeretes eset.

Délután történt, hogy az ifjak indulnak
fogolyszabadítani, útközben tesznek egy ka-
nyart, fölszedik Terézt, Teréz meg fölveszi ko-
pottas kabátkáját, megyen az uráért. Bizony
neki nincsen divatos garderobe-ja, mint a
kortársnőjének, Petőfiné Szendrey Júliának,
akinek a forradalmi nap egyszemélyes divat-
bemutatóra is alkalmat adott – úgy délelőtt,
mint délután.

Hopp, már ott is vannak a börtönnél. A
forradalmároknak nagyon föltörni az ajtót
nem is köll, az őrség éppen elszelelőben. Ud-
variasan előreengedik Terézt, aki átöleli a ra-
bot, sírnak-zokognak, majd Teréz megszólal:
„Nincs többé cenzúra, Mihály!”

Tetszenek érteni, ugye? Nem azt mondja,
hogy „Hej de meggyötört vagy, édes lelkem!”
(ami igaz is lenne), vagy azt, hogy „Hej de so-
kat szenvedtél, meg hát én is milyen sokat
nélkülöztem!” (ami úgyszintén igaz lenne),
hanem azt mondja, amit az ő ura hallani sze-
retne, amióta csak az eszit tudja és amiért ra-
boskodott: „Nincs többé cenzúra!”. Mert a
Teréz ismeri az ő urát.

Hintóba ültetik őket, Teréz életiben először
– és vélhetően utoljára – ül hintóban. Ő az,
aki lebeszéli a lelkes ifjakat, hogy a holtfáradt
Mihályt még egy ünnepi Bánk bán-előadással
is boldogítsák: „Értsék meg az ifiurak, neki
most pihennie kell”. Megértették. Be az egy
napra a tulajdonosi nagylelkűségbül fölaján-
lott  Nádor szállóbeli szobában, s Mihály rög-
vest elalszik. Teréz őrzi az álmát.

Másnap aztán usgyi haza, s Mihály máris
írni kezd, megszállottan, ostorozva a még
mindig tétlenkedőket, meg – tessenek csak fi-
gyelni – a léha, mihaszna, unalmukban kár-
tyázgató képviselőket. Ejnye, meg is hara-
gusznak rá, Kossuthnak egyenesen az idegeire
megy, de annyira, hogy a dicső forradalom
majdnem lekaszlizza az általa kiszabadítottat.
A jó Teréz meg aggódik.

A bukás után Mihálynak is bújdokolnia
köll, mivelhogy távollétiben az új hatalom
már nem csak börtönbe, de egyenesen az
akasztófára kívánja.

No de mit tesz Teréz?  Teréz meg azt teszi,
hogy kicsinyke szobájuk alá ás egy odút, oda
rejti az ő urát. Ott él Mihály hét kemény esz-
tendeig, csak éjjel tud fölgyünni onnét, oszt
kinyújtóztatni dermedt tagjait. De dolgozik,
írja rendületlenül a maga meggyőződését – ,
a  mások fölvilágosítására. Közben meg Teréz
viselős lesz, és hát gömbölyödését a kandi
szomszédok előtt letagadni nem lehet – Mi-
hály ugye eltűnt –, így azt mondja a kíváncsis-
kodóknak meglehetős talpraesettséggel, hogy

a gömbölyödést egy nála beszállásolt katoná-
tul kapta.

Eszter lesz a lánygyermekük neve, ő marad
életben az öt közül, majdnem mindeniket Te-
réz egyedül temeti el, ezt az utóbbit majd az
agg Mihály.

1857-ben Teréz ura amnesztiát kap, elhagy-
hatja búvóhelyét, de igen szegényen élnek.
Három évvel később a hatvanéves Mihály
már a forradalom évfordulójára szervezkedik,
ezért hát ismét várja a börtön, őt meg Teréz
várhatja a tőle megszokott türelemmel, most
éppen nyolc esztendeig. 

Ha börtön, akkor írni kell odabent is. És ír
Mihály rendületlenül, félig vakon, hogy aztán
az 1867-es kiegyezés után már teljesen vakon
kigyühessen. Megműtik, a műtét sikerül, rá-
adásul Teréz képviselőné lesz, merthogy Mi-
hályt megválasztották képviselőnek. Csak-
hogy az első ülés nélküle zajlik, mert valami
sajtóvétség miatt – már le sem merem írni –
Teréz ura ismét börtönben. Ne töprengjünk
rajta, miért nem ismerték akkoriban a ma
már igen híres és előszeretettel gyakorolt kép-
viselői mentelmi jogot...

Kigyün a börtönből, ám a képviselőséghez
ő túl őszinte – ez a magatartás már ekkor
sem volt e körökben divatos. Lapot alapít,
amit persze hamarost be is tiltanak. A sokat
próbált emberpár most ismét újra kezdi. Sok-
ba kerül Mihály írásainak nyomtatása, eladó-
sodnak, pesti házukat elárverezik, így aztán
vándorolhatnak az országban, Mihály műveit
próbálják piacokon, vásárokon földre, gyé-
kényre téve árulni. Nemigen vesznek belőlük.

Idővel visszagyünnek Pestre, egy rokonnál
húzzák meg magukat a meghalásig.

A türelmes természetű Teréznek nem köll
többé ura börtönböli kiszabadulására várnia,
elmegyen a túlvilágra – pihenni egy jó na-
gyot. Mihály 1884-ben érkezik meg oda, aho-
vá már tollat, tintát meg papírost nem vihe-
tett magával.

Most, hogy megholt, már nem ártalmas,
nem megy senkinek az idegeire, most már le-
het őt, a sajtószabadság hősét ünnepelni, kap
is díszsírhelyet a Kerepesi temetőben, oszlo-
pon a szép szoborfeje. De kap utcát, teret, is-
kolát – ahogy köll és ahogy rendjén való.

Hát Teréz? Ő mit kapott az utókortól? At-
tól bizony semmit. Kérdezősködtem afelől,
hogy hol nyugszik. Nem sikerült felderíteni.

Ám egyvalaki mégis megemlékezett róla –
az ura, a Mihály:

„Ha van érdem abban, hogy nyolc évig tar-
tott hosszú rejtekezésem alatt el nem vesz-
tem, föl nem födöztek, tehát akasztófára nem
jutottam, ez érdem egyedül őt illette. Úgy őr-
ködött fölöttem, miként csak Isten angyala
őrködhetik... Ez maga elég volna arra, hogy
rendkívüli tüneménynek mondathassék.”

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

ESIK ESŐ MAGYAR FÖLDRE

Esik eső magyar földre
Kossuthnak is hull a könnye,
Hull a könnye keserüen,
Kossuth Apánk sir a mennyben
Magyar népén, árvaságán

Elveszett honán.

Szétszaggatott édes honunk
Kebeléről siró jajunk
Kossuth szivét hasogatja:
Hejh, nem vigad a magyarja!
Magas mennyből magyar földre

Hull Kossuth könnye.

Ha majd egyszer Kossuth lejön –
Átrohanunk vizen, tüzön!
A Magyarhon ismét szép lesz,
Méltó Kossuth véreihez,
Csak ne csüggedj édes Hazánk:

Jön Kossuth Apánk!
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Eufória
Lajos – az éjszakás taxis – haza-
érve, megint valami furcsa eu-
fóriát érzett a garázsban, ked-
venc bárszékén ülve, a satupad
előtt.

Gyorsan ivott még néhány
kortyot a selymes sörből, hogy
el ne röppenjen az áhítat.
Ahogy egyre magasabbra emel-
te a sörös dobozt, felfedezte az
égen burjánzó kondenzcsíko-
kat, s néhány araszoló gépet. A
csillogó alumíniumtestek lát-
ványa vonzotta a tekintetét, el-
gondolkozott, hogyan tudnak
azok a vacakok ott fennmarad-
ni, amikor szinte ellentmon-
dásba keverednek önmagukkal,
és a fizika törvényeivel.

Már jócskán fenn járt a nap,
s kezdett kényelmetlenül a sze-
mébe sütni, de ilyenkor szokott
még jobban elhatalmasodni
rajta a különös jókedv.

Gyorsan le is tolt még egy
dobozost, és meglehetős büsz-
keséggel nyugtázta, hogy kivá-
lóan hűt a satupad végébe tele-
pített – eredetileg autóba ter-
vezett – hűtőtáska, amit az ak-
kumulátortöltőről üzemelte-
tett.

Ezért jó ez a globalizált, disz-
kont kereskedelem – futott át
rajta a gondolat –, milyen fran-
kó cuccokat vehet a melós piti
pénzért... Bezzeg én mennyiből
tudnám legyártani ugyanezt?

A kellemes közérzet annyira
úrrá lett rajta, hogy már a satu-

pad ócska deszkái is szinte tö-
kéletes daraboknak tűntek a
szúrós szembe-fényben.

Végignézett a polcokon, szer-
számtartókon, dobozokon,
mindenütt katonás rend ural-
kodott, ami megelégedéssel
töltötte el.

Nagyot kortyolt a sörből, és
belenézett a napba. Érezte,
hogy hangulata a tetőpontjára
hág.

Picit elkalandozott gondola-
tai végül is a sarokban, a foga-
son porosodó horgászzsákon
állapodtak meg.

– Horgászni is milyen rég
voltam már – motyogta. Amió-
ta gyengén megy a meló, sem-
mire sem futja. Bezzeg régen,
csak gondoltam egyet, és már
mentem is néhány napra a Ti-
szára. Később, ahogy csökkent
a bevétel, már csak a környék-
beli tavakra, végül már oda
sem.

Hát, így múlik el egyesek szo-
lid jóléte, míg mások, az előre-
törő párt-támogatottak, jól in-
formált bennfentesek, mérhe-
tetlenül gazdagodnak, már na-
pi átlagban számolják a millát.

– Én meg, hogy tudok örülni
itt, ennek a kis hűtőtáskának,
és a dobozos tartalmának...

Nem is maradt – nagyjából –
más öröm az életében, munká-
ja már nem okozott sikerél-
ményt, felesége néha szóra sem
méltatta – ha mégis, akkor
szinte gyerekként kezelte. A
gyerekek sem sokat törődtek

vele. Mindig csak az anyjukkal,
hisz ő vette a sok kacatot, sze-
mét újságokat, rossz videókat,
buta játékokat, csokit, sütit, fa-
gyit. Vele mentek moziba, cir-
kuszba...

– Apa még csak ránk se ba-
gózik – gondolták. Nekik az
nem volt mérhető tétel, hogy
valaki fizeti az áramot, a gázt, a
vizet, a csatornát, a telefont, a
kábel TV-t, az internetet, a ku-
kát, a kisebb-nagyobb felújítá-
sokat, eszközcseréket, javításo-
kat. Mert egy apának ilyen fel-
adatai vannak: rendben tartja a
garázst, az udvart, szedi az ut-
cán a szemetet, vágja a füvet,
öntöz, gyomlál, sepreget, ge-
reblyéz, komposztál, ás, trá-
gyáz, ültet, metsz, permetez,
betakarít, virágot vág a vázák-
ba. Ha mindennel elkészült,
kezdheti megint elölről.

Felpillantott, a nap még job-
ban a szemébe sütött, amikor
lenyomott egy újabb hideg do-
bozost. Elfordult, meglátta újra
a horgászcuccot, gondolata
már rögtön messze, a Tiszán
kalandozott...

Sógorával kuttyogattak a
mederben, harcsára gerjedve.
Szép komótosan csorogtak a
sodrással, amikor a csónakon
keresztbe fektetett rövid bot
úgy meghajlott, mint egy J be-
tű, szinte derékszögben. 

– Hopika van! – mormogta
Géza, és óvatosan leszállt a bot
nyeléről, amin addig elővigyá-
zatosan ült. Két kézbe fogta a

„cájgot”, és pumpáló mozdula-
tokkal próbálta fentebb csalo-
gatni a halat, de az úgy tespedt
a mélyben, hogy a sodrás sem
tudta tovább vinni a csónakot.

– Mi a jóisten ez? – szólalt
meg Lajos. – Ekkora hal lenne?

– Hát, nem is akadó, akkor
nem hajlott volna ekkorát hir-
telen a bot – válaszolt Géza.

– Na, mit csináljak? – kér-
dezte Lajos.

– Próbálj visszafelé evezni,
nehogy elpattanjon a damil!

Géza fárasztotta volna a ha-
lat, de csak annyit lehetett ész-
revenni, hogy piros a feje, mint
a kalocsai paprika, és csurog az
izzadság a homlokáról, ám a
helyzet nem változott. Nem ha-
ladtak, csak ügyetlenül billegett
velük a csónak a zsinór és a víz
metszéspontja körül.

Géza kínlódva átadta a botot
Lajosnak, mert kikészült telje-
sen.

Most Lajos próbálta emelni
a halat, de az nem mozdult
semmit az ő kedvéért sem. A
zsinór olyan feszes volt, hogy a
vízcseppek éleset csípve pattan-
tak le róla minden emelési kí-
sérletnél.

Aztán valami történt, a lefelé
húzó erő oldalirányba moz-
dult, s balra fordította a csóna-
kot.

– Engedjél neki zsinórt! – ki-
áltotta Géza, s megpróbált fo-
lyásirányban maradni a ladik-
kal.

Lajos épp a fékkel bíbelő-
dött, amikor a hal váltott, és az
ellenkező oldalra kezdett húz-
ni, de olyan rettenetes erővel,
hogy a zsinór Lajos dereka köré
fonódott, és egy suta mozdu-
lattal átesett a ladik oldalán.

Géza ordított utána:
– Engedd el a botot, lehúz!
Lajos nem akarta elengedni

élete fogását, tartotta, ahogy
bírta, míg a hal – mint kútba –
a mélybe nem rántotta.

Talán két métert húzta le,
érezte sokkal hűvösebb a víz,
csak ekkor engedte el a botot.

Mikor előbukkant, Géza ki-
áltott megint, aki engedett óva-
tosságából:

– Hátad mögött feljött a bot
– kapd el!

Lajos nagy nehezen elérte a
bot végét, gyorsan magához
húzta, hármasra állította az or-
són a féket, és beadta Gézának
a csónakba.

Visszamászott a ladikba, tü-

Pontosvesszők 

Szõke nõ a férjének:
– Drágám, ugye a rágcsá-

lók buta állatok?
– Igen, egérkém.

* * *
Pistike, mi leszel, ha

nagy leszel?
– Katona.
– De hát jön az ellenség

és lelõ!
– Akkor ellenség.

* * *
– Mikor volt az elsõ né-

zeteltérésük? – kérdi a vá-
lóperes ügyvéd a házas-
pártól.

– Az esküvõnk elõtt egy
órával – feleli az asszony. –
Én az esküvõre akartam
menni, õ meg inkább az
ágyban maradt volna.

* * *
Ronda nõ elmegy az or-

voshoz:
– Doktor úr, minden reg-

gel, amikor felkelek, és a
tükörbe nézek, hirtelen el-
fog a hányinger. Ön szerint
mi a bajom?

– Nem tudom, de a látá-
sa, az tökéletes! 

* * *
– A tengerre emlékez-

tetsz.
– Miért, drágám? Olyan

vad vagyok, romantikus és
izgalmas?

– Nem, azért, mert há-
nyingerem van tõled.

* * *
– Emlékszel, szívecském,

milyen boldogok voltunk

öt évvel ezelõtt? – kérdezi
elmélázva a férj.

– De Artúr – döbben meg
a felesége –, hiszen akkor
mi még nem is ismertük
egymást!

– Hát ez az! – mereng to-
vább a férfi.

* * *
Két rendõr beszélget:
– Képzeld, a sógorom

meghalt epilepsziában.
– És hazahozzátok, vagy

ott temetitek el?
* * *

– Doktor úr, kérem segít-
sen! Nagyon hullik a ha-
jam! Mit tegyek, hogy ne
veszítsem el mindet?

– Tegye egy dobozba!
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deje vadul szivattyúzta a leve-
gőt remegő testébe. Szinte
semminek, egy gyenge nullá-
nak érezte magát, ereje elhagy-
ta, az idegességtől vacogott a
foga a nyári kánikulában.

Géza türelmesen fárasztotta
a halat, bár az azt csinált, amit
akart, néha megindult valamer-
re, aztán lefeküdt a mederbe.

Egy óra telt el, amióta meg-
akasztották a bestiát, változás
semmi, csak néhány motorcsó-
nakos manus érdeklődött:

– Ugyan mit szórakoztok itt,
a víz közepén? – Mikor meg-
tudták a tényállást, néhányan
elmentek kameráért.

Géza egy pillanatra lazított,
ekkor egy hirtelen oldalra tartó
rántással a hal úgy tépte ki ke-
zéből a botot, mintha fogvájó
lett volna, vagy egy spangli. Re-
pült vagy négy-öt métert, aztán
folyamatosan húzott lefelé,
sodrásirányban. Géza vadul
evezett utána, Lajos is besegí-
tett, és gondolkodás nélkül ug-

rott a vízbe, amikor a cájg süly-
lyedni kezdett. Hátha be tudja
adni Gézának, mint először.

A bot pörögve siklott a mély-
be, épp csak elérte a végét. Ma-
gához húzta, érezte, valameny-
nyire enged. Lábtempókkal a
felszínen tartva magát, tekerni
kezdte az orsót.

– Nehogy lepattanjon már –
gondolta.

Kb. kétszáz méter zsinór volt
a dobon, rátekintve jó 40 mé-
terre lehetett a hal.

– Még harminc méter, és
meglátom, negyven méter és
megtapinthatom. – Géza tem-
pósan közeledett a csónakkal, a
hal is folyamatosan jött Lajos
felé. Kedvezőnek látta a körül-
ményeket, hogy – feszültségét
kiengedve – egy jó nagyot visít-
son a Tisza közepén.

Mintha erre a jelre várt vol-
na a hal, balra vágott, s folya-
matosan húzott is arra. Ekkor
ért oda Géza a csónakkal, de
csak akadályozta Lalit, aki nem

tudott rendes ütemben a zsi-
nórral fordulni, így rátekere-
dett a lábára.

Megérezte, ez nem játék, el
is engedte a botot, de beszorult
a csónak alá, s a hal közben
még fordult néhányat.

A zsinór kezdett megfeszülni
a bokáján.

A napfény csillogó szikrái, a
parton kiáltozók hangja, autók
távoli dübörgése a hídon elju-
tottak még tudatáig. 

Ekkor a hal vadul lerántotta
a víz alá.

Amikor félelmében először
körbe mert tekinteni, szeme
egy uszályroncsra meredt, ami-
nek oldalában megtorpant a
hatalmas harcsa.

Úgy tíz méterre lehettek egy-
mástól, de azért kivehető volt a
hal formája, hossza bőven két
méter feletti volt, feje, akár egy
medvéé.

Lélegzetének utolsó tartalé-
kait mérlegelve, még egy szaba-
dulási kísérletet tett a csónak

irányába, de a hal visszarántot-
ta. Húzta-húzta az uszály ron-
csai alá, ahol valószínűleg a ta-
nyája lehetett.

Lajos teste rángatódzott, tü-
deje lüktetett, végül kinyitotta
a száját, és a beáradó víz pótol-
va a levegőhiányt, jóságosan
áradt szét bensőjében.

Utolsó gondolata a gyerekei
voltak, Zoli, és Katika. Soha
nem látja őket.

– Hali apa, hali! – kiáltott va-
laki. Délután volt már, a gyere-
kek hazajöttek az iskolából.

– Ébredj, megjöttünk!
Nehezen értette meg, hogy

hol van, olyan mély álomból ri-
adt.

Kezében egy sörösdobozt
nyomorgatott, szinte gombó-
cot csinálva belőle.

Sokáig, és mohón nézte a
gyerekeket, végül csak annyit
tudott kinyögni:

– Eufória... eufória!

Tokio170

VI. Bajcsy-Zsilinszky út

!Nem értik a taxisok, hogy miért nem le-
het balra fordulni a Bajcsy-Zsilinszky út

felől a Szent István körútra. A Nagykörút, a
Kiskörút a főváros vérkeringését jelenti.
• A döntést a BFFH Közlekedési Ügy-
osztály hozta, mivel a csúcsforgalmi
időszakban a balra kanyarodó jármű-
vek torlódást okoznak. Nem tudják
elhagyni a vágányzónát, ezzel akadá-
lyozzák a villamosforgalmat. A Közle-
kedési Ügyosztály a tapasztalatok
alapján fog dönteni a lezárás további
sorsáról. 

XI. Bercsényi utca 9.

!Valaki „hazavitte” az „Elsőbbségadás kö-
telező” jelzőtáblát. Kérjük

pótolni.
• Az „Elsőbbségadás köte-
lező” jelzőtábla pótlására
intézkedtünk. 
VIII. Blaha Lujza tér

!Nagyon hiányzik egy „Gya-
logátkelőhely” jelzőtábla a

Corvin áruház előtt. Kérjük pó-
tolni, mert az útburkolati je-
lekből is kevés látható.
• A „kijelölt gyalogos-átke-
lőhely” jelzőtábla pótlására
intézkedtünk. 

VIII. Kis Stáció ut-
ca 2.

!I d e i g l e n e s e n
megfordították a

Kisfaludy utca egy-
irányúságát, ezért

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

Az autóvezetők megdöbbentek, hogy
megtiltották a Kiskörútról a Nagykörútra
való kanyarodást

Valaki „hazavitte” az „Elsőbbség-
adás kötelező” jelzőtáblát. Buta
vicc... Kérjük pótolni!

Építkezés
miatt nem

lehetett be-
fordulni a

Kisfaludy ut-
cába. Az

építkezés
befejező-

dött, felesle-
gessé vált a

tilalomNagyon fontos volt a „Gyalogátke-
lőhely” jelzőtábla a Corvin áruház
előtt. Elvitték.... Kérjük pótolni.
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kötelező volt a jobbra fordulás a Kis Stáció
utcából. Az ideiglenes forgalmi rend meg-
szűnt, ismét lehet (lehetne) balra fordulni
a jelzett helyszínen.
• A „kötelező haladási irány jobbra”
jelzőtábla leszerelésére intézkedtünk. 
VIII. Baross tér

!A Metróépítkezés miatt újból változott
a forgalmi rend a Thököly úton befelé, a

Baross téren. Azonban a jelenlegi tábla sze-
rint még a BKV autóbuszok sem (!) mehet-
nek keresztül az útszakaszon. Kérjük a jel-
zőtáblát olyanra kicserélni, mint amilyen a
másik oldalon van: „mindkét irányból be-
hajtani tilos, kivéve: építési forgalom, BKV
és Taxi”
• A jelzőtábla módosítására intézked-
tünk a kivitelező felé.
V. Zoltán utca – Garibaldi köz sarok

!Egy ház felújítása miatt állványzatot
építettek a jelzett helyszínen. Közben az

ott lévő „Behajtani tilos” jelzőtáblát egy-
szerűen eltüntették. Kérjük pótolni.

• A „Behajtani tilos” tábla pótlására
intézkedtünk. 
VIII. Baross utca – Szigony utca sarok

!Egy picinyke utcácska van a tényleges
Baross utca – Szigony utca sarok előtt a

Körút felé. Ez a szakasz alkalmatlan a két-
irányú közlekedésre, kérjük „egyirányúsí-
tani” a Baross utca felé.

• Az utca forgalma oly csekély, hogy
alkalmas a kétirányú forgalom leveze-
tésére is. Az Önök által javasolt
egyirányúsítást bevezetését nem tart-
juk szükségesnek. 
VII. Rákóczi út – Nyár utca sarok

!Hiányzik egy „Kötelező haladási
irány” jelzőtábla a sarokról. Kérjük

pótolni, mert ha az autós befordul
jobbra, akkor már nehezen veszi észre
a „Behajtani tilos” jelzőtáblát.
• A hiányzó „Kötelező haladási
irány egyenes” jelzőtábla pótlására
intézkedtünk. 
V. Lánchíd, pesti oldal

!Meglepőnek tűnő kérés, de két ok
miatt is logikus. Rendszeresen fel-

szaladnak a járművek a járdaszigetre,
a BKV autóbuszok által elfolyatott
gázolaj miatt. Ráadásul a turisták
nem tudják, hogyan lehet átmenni a
Lánchíd egyik oldaláról a másikra. Egy
gyalogátkelőhely mindkét gondot
megoldaná. Az autósok lassan men-

nének, a gyalogosok meg biztonságban
átkelhetnének.
• A Roosevelt tér középső zöld terüle-
tére környezetvédelmi okokból nem
engednek gyalogost, ezért nem vezet
oda semmilyen irányból kijelölt gyalo-

gos-átkelőhely. Hídfőkbe (közvet-
lenül a hídszerkezetek végénél)
nem szerencsés az átkelőhely léte-
sítése, mivel a torlódásos idősza-
kon túl a folyamatos haladást je-
lentősen gátolná. Emiatt létesült
ezen a helyszínen is aluljáró. Tudo-
másunk szerint a Belváros Közleke-
désfejlesztési terveiben a Roosevelt
tér forgalmi rendje is jelentősen
változni fog, de ennek kialakításá-
ról még nincs végleges döntés. A
tér északi oldalán (Akadémia felől)
valószínűleg megszűnik a jármű-
közlekedés, de a déli oldali forgal-
mi rend (gyalogátkelőhely, sávki-
osztás) részleteit nem ismerjük.

A VIII. Baross téren változott a forgalmi
rend a metróépítkezés alatt, sajnos, a
taxisokról elfeledkeztek. Elméletileg
nem vihetünk utast a „Keletibe”.

VII. Rákóczi út–Nyár utca sarok: Na-
gyon fontos lenne pótolni a „Kötelező
haladási irány” jelzőtáblát

V. Zoltán utca Egyszerűen elképesztő!
Házrenoválás miatt eltüntették a „Be-
hajtani tilos” jelzőtáblát! És ha valaki
mégis bemegy a forgalommal szem-
ben?

VIII. Baross utca – Szigony utca sarok:
Kétirányú közlekedésre alkalmatlan a
kis utcácska, ami a mellékútról kivezet
a főútra. Szerintünk...



Az ix55 zászlóshajó. A Tucson és a Santa Fe
modellek fölé pozícionálva teszi teljessé a
vállalat dinamikus és magával ragadó SUV
palettáját. Az észak-amerikai piacon elis-
mert Veracruz modell alapjaira épülő ix55
alapos fejlesztési programon esett át,
mielőtt színre lépett volna az európai pia-
con. A jármű közútra hangolt, de terepre is
alkalmas tulajdonságait tágas, fényűzően
berendezett és intelligens kialakítású
utastér teszi teljessé. Rugalmas, hétüléses
kialakításával valós használati értéket kínál
az utazó családoknak.

A Hyundai ix55 az i10, az i20 és az i30
által megkezdett, merész formai irányvo-
nalat követi kecses és modern stílusával,
illetve jellegzetesen európai látványával és
hangulatával. A fa és a bőr ízléses alka-
lmazása révén az ix55 tágas, sokoldalú és
elegáns utastere valódi luxust kínál. A
szériafelszereltség bőkezűsége osztályelső,
részei többek között a hasított bőrrel
bevont ülések – a vezetőé elektromosan
állítható -, az RDS rádió és nagy teljesít-

ményű Infinity MP3-funkciós audiorend-
szer, a multifunkciós fedélzeti számítógép,
a kék háttérvilágítású műszeregység, a
kétzónás klímaberendezés hátul is
oldalankénti szabályozással, a bőrrel
bevont, multifunkciós volán, a tempomat,
a kulcs nélküli nyitás, az esőérzékelő és a
parkolóradar. Az ix55 kivételesen család-
orientált rugalmasságának kulcsa a
hétüléses kialakítás. Ha nincs rájuk szük-
ség, a leghátsó ülések behajtogathatók a
raktér padlójába, s ilyenkor hatalmas, 598
literes (VDA) csomagtartó áll ren-

d e l k e z é s r e .
A m e n n y i b e n
mégis kell a har-
madik sor két
ülése, illetve a
hozzájuk tar-
tozó hárompon-
tos biztonsági
övek, azok gyor-
san és könnye-
dén a helyükre
állíthatók. 

A második és
harmadik ülés-
sorban az ülések
egyaránt osztva
dönthetők, két
üléssel az ix55
raktere 1746
literes.

Az ix55 a tel-
jesítmény és a gazdaságosság nagyszerű
kombinációját kínálja. Az ix55 szükség
esetén aktiválódó összkerékhajtási rend-
szere a Hyundai első hatfokozatú
automatikus váltóművéhez kapcsolódik,
amelynek van Shiftronic, vagyis kézi kapc-
solású üzemmódja is. Az ix55 érkezésével
egy időben debütál a Hyundai teljesen új,
tiszta üzemű és izmos, 3,0 literes, V6-is
CRDi turbódízel motorja, amelyet külön
Európa számára terveztek. Teljesítménye

240 lóerő percenkénti 3800-as fordulat-
számnál, a lenyűgöző nyomaték (451 Nm)
1750 és 3500 között folyamatosan ren-

delkezésre áll. Ezzel a
motorral az ix55 álló
h e l y z e t b ő l
mindössze 10,4
másodperc alatt
gyorsul fel 100
km/órás sebességre,
a végsebesség elek-
tronikusan szabá-
lyozott 200 km/óra.
A nagyszerű dina-
mizmus ellenére az
átlagfogyasztás pazar
– 9,4 l/100 km veg-
yes üzemben –, a
szén-dioxid-kibo-
csátás pedig 249
g/km.
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Egy temetés 
margójára
Egy temetés – valószínűleg – nem le-
het szép. Egy temetés mindig fájdal-
mas, szomorú. De ennek ellenére lehet
felemelő, magasztos. Kockás taxist te-
mettünk. Felemelő érzés volt látni a
szemerkélő esőben a City taxis eser-
nyőket. Megható volt a parkolóban a
Taxi 4-es autó. Lám, mégis van taxis-
társadalom, működik a taxis közös-
ség! Nem az számit, hogy a kolléga
melyik társaságnál dolgozott. Taxis
volt, kolléga volt. Csak ez a fontos.
Vagy 300 ember kísérte utolsó útjára
barátunkat. Családtagok, barátok, ro-
konok és több tucat taxis. Amikor va-
lóban minden perc, minden óra szá-
mit a bevétel szempontjából. Nincs
szabadnap, vagy pláne szabadság.
Mégis több tucat taxis úgy érezte, ott
kell lennie. El kell kísérni utolsó útjára
barátunkat, a Bodonyit. Ahogy elkísér-
tük utolsó útjára Gál Tyutyut vagy
Sopánkát. Szívszorongató volt nézni a
majd embermagasságú virághalmot.
A koszorúkat, a virágcsokrokat két (!)
kiskocsi hozta az utolsó találkozóra. És
jöttek a kollégák, a családtagok továb-
bi egy-egy szál virággal. Telefonon hí-
vott egy régen-régen látott kolléga a
temetés előtt. Mikor búcsúzunk tőle?
Mert ott kell lennem, hogy egy szál vi-
rágot letegyek a sírjára. 

Ez a temetés példamutató volt: egy
közösség, egy család, barátok, taxisok
vagyunk. 

Szeretnék ezúton mindenkinek kö-
szönetet mondani, aki elkísérte
Bodonyi barátunkat utolsó útján.

Juhász Péter

Hyundai ix55



Mercedes E
220 CDI
kombi, auto-
mata, SÉRÜ-
LÉSMENTES,
2004. júliusi,
feketemetál,
M e r c e d e s

szavatosság és garancia, vezetett szer-
vizkönyvvel. Csere, autóbeszámítás, hi-
tel. Ára: 4,4 MFt. 

Telefon: 06/70-339-3399 
……

Mercedes E
200 CDI, 6
sebességes,
2005. áprilisi,
fehér, szerviz-
k ö n y v e s .
D ö n t h e t õ
hátsó ülések.

Csere, autóbeszámítás, hitel. Ára: 4,4
MFt. 

Telefon: 06/70-339-3399
……

Eladó Maxon térerõmérõvel. Ár:
35 000 Ft.

Telefon: 06/70-383-8779

……
Könyvet veszek minden mennyiség-
ben. Házhoz megyek, illetve hagyatékot
vásárolok. 

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

……
E l a d ó
Kõbánya-
Óhegyen,
c s e n d e s
helyen 113
m²-es sor-
házi lakás,
a m e l y
1989-ben

épült gázbeton téglából. Kétszintes, fel-
sõ szinten 3 szoba, fürdõszoba, WC,
nagy elõtér, alsó szinten amerikai kony-
hás nagy nappali, mosdó, kamra, nagy
terasz. A lakás cirkó(padló)fûtéses, kü-
lön kéményes rusztikus kandalló, felsõ
szinten beépített gardrobe található. Sa-
ját elsõ és hátsó kert, közös zöldterüle-
tek és két kocsibeálló van. Ára: 26 MFt. 
Érd. a szerkesztõségben Egyed Zsu-
zsánál a 280-1864 telefonszámon,

vagy 06/20-992-9964 

……
2004. VII. havi Yamaha Dragstar
1100 cm³, gyári állapotú, ezüst-fekete

színben el-
adó. Részlet
megoldha-
tó! Irányár:
1 660 000
Ft. 

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

Autó rádiósmagnó + autóhangszóró
eladó! VDO autó rádiósmagnó, kitûnõ
állapotban, csak 3 hónapot használt,
áron alul eladó. Ár: 7000 Ft. PYLE
autóhangszórópár ovális, 200 W, kitûnõ
állapotban, szintén csak 3 hónapot
használt, áron alul, jelképes összegért
eladó. Ár: 3000 Ft. Ár együtt össz.:
10 000 Ft.

Érdeklõdni lehet: 06/20-806-3428
……

Fuji FinePix S 500 digitális fényképe-
zõgép 2 éves újszerû állapotban itthon
vásárolt számla van gyári tartozékokkal
eladó. Ára 30 000 Ft.

Érdeklõdni: 06/20-295-1891
Fõtaxi 1891

……
Mercedes W 211 kombi, 2003-as,
220 cdi,fekete, automata, gyönyörû
vajbõr avantgarde belsõvel, taxifelszere-
lésekkel eladó. Ár: 4,5 MFt.

Telefon: 06 20 912 8181
……

Kiadó Daewoo Tacuma kedvezõ felté-
telekkel, Taxi4 tarifával. Ugyanitt eladó
egy Skoda SuperB-rõl megmaradt leve-
hetõ vonóhorog. 

Érdeklõdni lehet: Vörös Sándor
06/30-9-320-750 Taxi4.

……
124/200 E Class infrazáras Kárpátban
berhelt hoteltaxi ’94. novemberi, 270
ezer km-t futott, négy gyári kulccsal,
baráti áron eladó, vagy min. tükör-
indexesre cserélhetõ. 

Érdeklõdni: 06/20-917-3100 
telefonszámon lehet.

……
Seat Alhambra 1,9 PD TDI ezüstmetál
135 LE 7 személyes „signo” tele extrák-
kal, taxivizsgával, 5 évesen szerviz-
könyvvel, reális áron eladó. 

Tel: 06-70-204-8837
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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 „B” válasz. A fizetõ-várako-
zóhelyen az ilyen probléma megoldása az
lehet, hogy a lehetséges legkisebb idõre
parkolójegyet vált és annak birtokában
várja a lassú utasát.
2. Helyes a „C” válasz. Az oldalszél ere-
jét a nagy sebesség növeli. A tempót ezért
mérsékelni kell, és a kormányt a szélerõ
iránya felé fordítással kell ellensúlyozni.
3. Helyes a „C” válasz. A vezetõnek min-
dig fokozottan kell ügyelnie a gyermekek-
re. Ha a taxija elõtt az úttestre lépnek, fé-
keznie kell, mert számítania kell figyelmet-
len és nehezen kiszámítható viselkedésük-
re. 
4. Helyes az „A” válasz. A „Sorompó
nélküli vasúti átjáró” tábla alatt a kiegészí-
tõ tábla azt jelzi, hogy az átjárót fényso-
rompó biztosítja.
5. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése;
Közösségi Internet hozzáférési (eMagyar-
ország) pont.
6. Helyes az „A” válasz. Ilyen esetben
ugyanúgy, mint a többi személygépkocsi,
az autóbusz forgalmi sávot csak annak ke-
resztezésére és a bekanyarodásra történõ
felkészülés esetében veheti igénybe.
7. Helyes a „B” válasz. A táblakombiná-
ció azt jelzi, hogy csak a kiegészítõ táblán
megjelölt idõszakon kívül szabad az útsza-
kaszra behajtani.

8. Helyes a „B” válasz. A taxi és a rako-
mánya sajátosságaira a vezetõnek kell fi-
gyelnie, ennek elmulasztását a rendõr csak
utólag, egy balesetet követõen tudja meg-
állapítani. 
9. Helyes az „A” válasz. A gyalogos
másként viselkedik, ha szép, napsütéses
idõben megy át az úttesten, mintha azt té-
len, sûrû hóesésben teszi.
10. Helyes az „A” válasz. Az ilyen helyen
nincs elõzési tilalom elõírva.
11. Helyes a „B” válasz. Vészfékezéskor
nem várhatunk a motorfék hatására, mert
ahhoz idõ kell, hogy kialakuljon. A fékerõ-
nek egy nagy részét felemésztené a moz-
gásban lévõ erõátviteli szerkezetek lefogása.
12. Helyes az „A” válasz. Mindenfajta
vasúti átjárónál érvényes az a szabály,
hogy csak fokozott óvatossággal szabad
megközelíteni.
13. Helyes a „C” válasz. Egyenesen ha-
ladva bármelyik hely elfoglalható, termé-
szetesen csak akkor, ha nincs jármûosztá-
lyozó.
14. Helyes a „B” válasz. A tábla jelzi a
gépkocsik vezetõinek, hogy az elsõ kere-
kekkel a járdára állva kell várakozni. A jár-
mûvek hátsó kereke azonban az úttest
szélét elfoglalja, így a megjelölt helyen a
kis-tehergépkocsi nem tud az úttest szélé-
re lehúzódni.


