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Járjon a lehet� legjobban!
Megéri Caddy Maxira váltani! 

Caddy Maxi Trendline 1.6 TDI 102 LE 

már 20% induló részlettel, havi 

77 267 Ft lízingdíjjal (10,99% THM)*

Tökéletes választás taxiként
•  egyszerre akár 7 személy + 530 literes csomagtér

•  kétféle alternatív – EcoFuel (CNG) és BiFuel (LPG) –hajtásrendszer

•  gyárilag rendelhető taxisárga szín (RAL 1023)

•  egyedi taxis kedvezmény és kedvező fizetési konstrukció

*Kiemelt ajánlat: Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.6 TDI bruttó ár: 5 146 984 Ft, finanszírozott összeg: 4 117 587 Ft, havi lízingdíj: 77 267 Ft, THM: 10,99%, éves nominális 
kamatláb: 10,47% kezelési költség nélkül. Casco biztosítás megkötése kötelező! A feltüntetett vételár a Porsche Bank részéről tájékoztató jellegű, annak összegét a Márka-
keres kedő és a Vevő között létrejött adásvételi szerződés tartalmazza. A Porsche Bank a bonitásvizsgálat eredményétől függően vállalja a gépjármű finanszírozását, illetve 
egyéb fedezetet írhat elő. Az ajánlat tájékoztató jellegű, kötelezettségvállalást nem jelent. A lízingdíjak esedékessége minden hónapban a jármű átadás-átvételének napjával 
megegyező naptári nap, ha ez a nap az adott hónapban hiányzik, az esedékesség napja a hónap utolsó napja. A havi lízingdíjak összege az ajánlaton feltüntetett összegtől 
eltérhet. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 
A THM értéke nem tükrözi a zártvégű pénzügyi lízing kamatkockázatát. A feltüntetett Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.6 TDI vegyes üzemanyag-fogyasztása: 5,2 l/100 km; 
CO2-kibocsátása: 136 g/km. Érvényesség: 2013. augusztus 31-ig, ill. visszavonásig. A kép illusztráció. A közölt információk nem teljes körűek. A részletekről kérjen 
felvilágosítást a Volkswagen Haszonjárművek márkakereskedői hálózat munkatársaitól!
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TAXIBAN IS UTAZUNK!
OPEL TAXI

Különleges ajánlatok taxisok részéreKülönleges ajánlatok taxisok részére

Újítson az Opellel! A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő fővárosi rendelet a budapesti 
taxisok életében várhatóan gyökeres változást hoz. Az Opel modelljeivel Ön a legtöbbet 
hozhatja ki az átállásból.
 
Portfóliónk taxisok számára ajánl olyan gépjárműveket, amelyek nemcsak tekintettel vannak 
az új taxisrendelet előírásaira, hanem lehetővé teszik azt is, hogy új autójával Ön valóban 
jól járjon. 

*Az ajánlat a megvásárolni kívánt gépkocsi meghatározott minimum megtartási 
feltételei mellett érvényes. A részletekről kérjük, érdeklődjön az akcióban részt vevő 
Opel márkakereskedésekben. Az ár ajánlott fogyasztói ár.

www.opel.hu            facebook.com/OpelHU

Kombinált használat esetén az Astra átlagfogyasztása: 4,0-8,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 105-177 g/km változattól és forgalmi 
viszonyoktól függően. A kép illusztráció.

Opel Astra sárgában 
akár 3.664.630 Ft-ért!* Szinte szokásosnak mondható, hogy a taxi-

sokkal kapcsolatos információk, tények a
drosztpletykák és a beszélgetőcsatornák út-
ján torzulnak, változnak. Így van ez a főváro-
si taxirendelet kapcsán is. A szájról-szájra já-
ró „biztos” információk sokaságával találko-
zunk a szerkesztőségben és a BTI irodá-
ban. Egyesek már temetik a rendeletet,
„megbízható forrásból” tudva, hogy azt a fő-
polgármester visszavonta. Mások csak a ha-
táridő kiterjesztéséről hallottak, meg arról,
hogy a 15 éves korhatár megszűnik. Vagy,
hogy a sárga szín kötelezettséget eltörölték.
A legrémesebb tévinformáció az, hogy visz-
szavonják a fix tarifát, de a többi ma-
rad. Nézzük, mi lehet az igazság
ezekből a pletykákból. Ha röviden
akarnánk válaszolni, csak annyit mon-
danánk: SEMMI! 

A tényeket nézve: júniusi számunk-
ban megjelent a főváros taxirendelete.
Júliusi számunkban megjelentettük az
időközben létrejött módosításokat, a
rendelet teljes szövegét a módosítá-
sokkal együtt, a rendelettel kapcsolatos kér-
déseinket és az illetékes arra adott válaszait,
valamint összefoglalókat és táblázatokat a
változásról és a határidőkről. Akinek a Taxi-
sok Világa nem elég autentikus forrás, az
idézett jogszabályt megtalálhatja a Budapes-
ti Közlekedési Központ weboldalán is:
http://www.bkk.hu/taxisoknak/

Ezek a tények. De akkor vajon mi végre a
sok kételkedés, bizonytalanság, rosszindula-
tú, vagy egyszerűen csak téves információk
terjesztése? Azt hiszem, a fő ok az, hogy
még mindig nem teljes a tudásunk. Leg-
alábbis, ami a rendelet végrehajtását illeti.
Gyanítom, szeptembertől élesben fognak
igazán előjönni a problémák… Nézzünk né-
hány kérdést, ami mostanában felmerült:

A rendelet szerint szeptember 1-jétől min-
den budapesti taxis kivétel nélkül köteles
használni a megállapított fix tarifát, ennek a
tarifának a taxaméter 1. számú tarifahelyén
kell lennie. Lehet-e több tarifa az órában?
Erre is megkaptuk már a választ, a taxiórá-
ban akárhány tarifa lehet, de Budapesten
csak az 1. tarifahelyre programozott új tarifa
használható.

A gépkocsiban szeptember 1-jétől kötele-
zően elhelyezendők a BKK által biztosított
egységes tarifatáblák és utastájékoztatók.
Ez a tény. Hogy milyen módon fognak ezek
a nyomtatványok eljutni a taxisokhoz, azt ma
még nem tudjuk. A BKK ügyfélszolgálata
sem tudja (2013.08.07.) Postán küldik? Be
kell menni érte? Kapunk értesítést? 

A fővárosi taxirendelet éles különbséget
tesz a határidők tekintetében az április 18-
án érvényes drosztengedéllyel rendelkezők,
és az azóta bármilyen okból drosztengedélyt
változtatók között. (Április 18-án jelent meg
a rendelet.) Viszont aki azóta váltott droszt-

engedélyt, az szokás szerint megkapta egy
évre. Ugyanakkor a jogszabály és annak ér-
telmezése szerint neki, illetve gépkocsijának
idén szeptember 1-jén már minden előírás-
nak meg kell felelnie. Évjárat- és méretbeli
megkötések, sárga szín, szabadjelző, egysé-
ges dizájn. De mi történik érvényes droszt-
engedélyével? Visszavonják? Értesítik?
Szemlére rendelik? Nagy a bizonytalanság
e kérdésben is.

Naponta halljuk, hogy megtámadták a
rendeletet. Jogszabályellenes, törvényelle-
nes – mondják. Egyesek

szerint
egyenesen alkotmányellenes!

(Tessék mondani, az Alkotmány melyik pas-
szusában szerepel, hogy nem lehet sárga a
taxi…?) Jó néhány taxis perközösséget alapí-
tott, és megbíztak egy jónevű ügyvédi iro-
dát, hogy járjon el az ügyben. – Talán vis-
szavonják! – élhet a halvány remény néhány
taxisban. Olyan ez, mint amikor hetente be-
megyünk a lottózóba, és feladjuk a szel-
vényt (másnéven befizetjük a matekból fel-
mentettek adóját…). Tudjuk, hogy mint már
hosszú évek óta, ezen a héten sem fogunk
nyerni, de valami egészen halvány remény
azért ott motoszkál bennünk. Ez a remény
éltetheti azokat a kollégákat is, akik a rende-
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A gyermekek biztonságát erősítendő szabályok-
kal módosította a kormány a KRESZ-t május else-
jei hatállyal. Az úgynevezett iskolabuszok és uta-
saik kapnak fokozottabb védelmet, de egyéb elő-
írások is módosultak a közlekedés szabályozásá-
ban. A taxisok ezentúl megállhatnak a buszöblök-
ben és buszsávokban az utasok ki- és  beszállásá-
nak idejére.

Párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton – május else-
je óta – tilos elhaladni a gyermekszállító autóbuszok mellett
az utasok be- és kiszállásának ideje alatt – áll a 129/2013.
(IV.30.) kormányrendelet soraiban. (A kormányrendelet
szövege a II. sz. mellékletben a 9. oldalon található.)

Amennyiben a gyermekszállítást végző autóbusz az út-
testen áll, s mindkét oldali irányjelzőit használja, abban az
esetben az autóbuszt – a gyermekek be- és kiszállásának
ideje alatt – kikerülni sem szabad. A szabályozás újdonsá-
ga abban áll: míg korábban az autóbuszok mellett fokozott

óvatossággal és mérsékelt sebességgel le-
hetett elhaladni, ám az új szabályozás sze-
rint, az elhaladás és a kikerülés is tiltott.

A KRESZ-módosítás részét képezi, hogy
a – Gyermekszállítás – táblának legalább

40x40 centiméteres nagyságú, fényt kibocsátó vagy megvilágított
táblának kell lennie, amelyet az autóbusz elején és végén is el kell
helyezni.

A közlekedő gyermekek biztonságát hivatott szolgálni az a válto-
zás is, miszerint a „Gyermekek” táblával jelölt szakaszokon, a tábla

alatt feltüntetett távolságon belül, leg-
feljebb 30 km/órás sebességgel köz-
lekedhetnek a gépkocsik.

A közútkezelők a jelzőtáblát alap-
vetően azokon a helyszíneken he-
lyezik ki, ahol a gyermekek úttestre
lépésével fokozottan lehet számol-
ni, például közoktatási intézmé-
nyek, óvodák, iskolák környékén.

Az iskolabuszok és a gyermekeket
szállító autóbuszok május eleje óta

megállhatnak a menetrend szerinti járatok – autó-
buszok, trolibuszok – számára kijelölt autóbuszöb-
lökben is. A megállóhelyről történő elindulásukat az
autósoknak lassítással, szükség esetén megállással
kell segíteniük. Az iskolabuszok és gyermekeket
szállító buszok vezetői ugyanakkor csak abban az
esetben indulhatnak el a járműveikkel, ha meggyő-
ződnek annak veszélytelenségéről.

A kormányrendelet előírása alapján az iskola-
busszal csak abban az esetben lehet részt venni a közúti forgalom-
ban, ha a jármű a „Gyermekszállítás” tábla mellett ugyanezen szöve-
gű felirattal is ellátott. (A korábbi szabályozás szerint az iskolabu-
szokra csak a táblát kellett felszerelni, a feliratot nem.)

4

I. sz. melléklet

A Kormány 87/2013. (III. 25.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.

(II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együttes rendelet 58. § (3) bekezdése helyébe

a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a rendőrhatóság értesítése a (2) bekezdésben foglalt

rendelkezés értelmében nem kötelező, de valamelyik érdekelt a
baleset miatt rendőri intézkedést kíván és a rendőrhatóságot (a leg-
közelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíti, a balesettel érintett jár-
művek vezetőinek a rendőri intézkedést meg kell várniuk.

A rendőrhatóság értesítése, illetve rendőri intézkedés hiányában
a balesetben érintettek kötelesek személyazonosságukat egymás
számára, kölcsönösen hitelt érdemlően igazolni és megnevezni azt
a biztosítót, amellyel a járműre felelősségbiztosítási szerződést kö-
töttek. Ha a baleset folytán megrongálódott jármű vezetője nincs je-
len, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét erre al-
kalmas módon, a helyszínen hátrahagyni és az esetet a felelősség-
biztosítási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a biztosító-
nak bejelenteni.”

2. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Május elsejétől módosult a KRESZ

Új fogalom: az iskolabusz

Autóvezetés közben az
apa véletlenül megnyomja
a dudát. Mivel a kislánya
is vele utazik, odaszól ne-
ki:

– Bocsánat, csak véletle-
nül nyomtam meg!

– Tudom, apu! – mondja a
kislány.

– Honnan? – kérdezi cso-
dálkozva az apa.

– Onnan, hogy nem
mondtad utána, hogy „Vad-
barom!"

* * *
Apu a kertben játszott ve-

lem és a nõvéremmel. Anyu
kijött és azt mondta: 

– Letapossátok a füvet!
Mire apu azt felelte: 
– Nem pázsitot nevelünk,

hanem gyerekeket!

Folytatás a 9. oldalon
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let megtámadását szorgalmazzák. De ne ál-
tassuk magunkat: attól még a jogszabály
szeptember elsején életbe lép…

A 15 évesnél idősebb autók tárgyában
egyértelműen fogalmaz a rendelet: legfel-
jebb 2014. január 15-ig használhatók. Igen
ám, de ezeknek a taxisoknak is ott van a ke-
zében az egy évre meghosszabbított
drosztengedély és műszaki vizsga. Mi törté-
nik január 15-én? Visszavonják a droszten-
gedélyt? Kapnak erről értesítést? Vagy a
„törvény nem ismerése nem mentesít” elv
alapján maguknak kell gondoskodniuk gép-
kocsijuk leszerszámozásáról? 

E cikk írása közben érkezett az informá-
ció egy kollégától, hogy a taxitársasága
beszélgetőcsatornáján azon megy a vita,
hogy lehet-e 5 évnél idősebb gépkocsit
üzembe állítani az új rendelet kapcsán.
Egyesek makacsul ragaszkodtak hozzá,
hogy a módosításban ez szerepel. A kér-
désre, hogy igen, de melyik paragrafus há-
nyas pontjában, pillanatnyilag nem tudtak
válaszolni. Azért nem, mert nincs is ilyen.
Tízéves korhatár van, ha valakinek az a per-
verzitása, hogy évenként autót cserél, akár
kilencéves autót is beállíthat taxinak. 

Hogy fog elférni a sok taxi a Rumbach Se-
bestyén utcában, amikor ellenőrzik? Erre a
kérdésre félig-meddig már tudjuk a választ: a
BKK új telephelyet nyit a taxik ellenőrzésére.
Azonban arra, hogy hol lesz ez a telephely,
milyen lesz a nyitva tartása, minden droszt-
engedéllyel kapcsolatos ügy teljes körűen
intézhető-e, még nincs információ.

Végül a megélhetésünkkel kapcsolatos
legfontosabb kérdés: lesz egyáltalán uta-
sunk? Ki fogják fizetni a 280-at? Ma még
senki sem tudja a választ erre. Csökken-e
annyira a taxisok száma, mint a fuvaroké?
Hányan hagyják abba? Mindenesetre némi
bizakodásra ad okot az, hogy a mi célközön-
ségünk, aki van annyira kényelmes, hogy
igényli a taxit, az meg is tudja fizetni – mint
ahogy eddig is megfizette…

Szerintem napestig sorolhatnánk a kérdé-
seket. Az igazi válaszok azonban nyilvánva-
lóan szeptember elseje után „élesben” fog-
nak megérkezni. Bízunk abban, hogy az el-
lenőrző hatóság figyelembe veszi a beindu-
lással kapcsolatos nehézségeket, és az el-
ső időkben a mindenáron való büntetés he-
lyett élni fog a figyelmeztetés, felvilágosítás
lehetőségével is.
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Tegnap nem csináltam semmit,
de ma folytatom, mert nem lettem
kész vele. 

* * *
– Az emberi testben nagyon sok

szervünk közvetlen hatással van
egymásra. Tudna valaki erre egy
példát? – kérdezi a professzor. 

– A szemünk és a fülünk! – je-
lentkezik egy hallgató. – Ugyanis,
ha nem lenne fülünk, akkor télen
nem látnánk, mert a sapka lecsúsz-
na a szemünkre…

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal /NAV/
egész nyáron kiemelten ellenőrzi a fuva-
rozókat, köztük is a taxisokat. Elsősor-
ban a nyugatadási kötelezettséget fi-
gyelik az ellenőrök, de a munkaügyi sza-
bályok betartását is számon kérik. Az
eddigi tapasztalatok azt mutatják, tízből
nyolc taxis nem ad nyugtát, pedig a bír-
ság kétszázezer forinttól kezdődik.

Nyaralásra induló családnak adta ki magát há-
rom adóellenőr, akik a fővárosban a Népligetnél
szálltak be a taxiba. A repülőtérre irányították a
taxit. A rejtett kamerával felszerelt revizorok a so-
főr minden szavát és ténykedését rögzítették. A
fuvar végén a negyedórás útért hatezer forintot
kért a szállító, ám nyugtát utasainak nem adott.
A revizorok elköszöntek, majd ezután fedték föl
valós kilétüket. A tapasztalt hiányosságért mini-
mum 200 ezer forintos bírságra számíthat a
magáról megfeledkező vállalkozó.

Németh Gabriella tájékoztatójában elmondta:
– A szabálytalankodók kiszűrése egyrészt jogos
igényként merül fel a tisztességes vállalkozók ré-
széről, másrészt pedig az ország jó hírnevének
megőrzése érdekében is fontos, különösen egy
olyan időszakban, amikor nagyon sok turista láto-
gat el hozzánk – hangsúlyozta a NAV szóvivője.

Erre reflektálva az Országos Taxis Szövetség
elnöke a következőket tartotta fontosnak meg-
jegyezni: – Óriási károkat okoz nemcsak a taxi-
soknak, hanem valamennyi gazdasági szereplő-
nek az, hogy olyan fuvarozók, olyan szereplők
léteznek, akik mindenfajta adókat, járulékokat
és kötelezettséget kijátszanak – hangsúlyozta
Metál Zoltán.

Mint megtudtuk, nem csupán a nyugtaadási
kötelezettséget ellenőrzi a NAV, a munkaügyi
szabályok betartását is górcső alá veszik. Nem
árt odafigyelni a részletekre, mert a felületes-
ség súlyos százezrekkel apaszthatja az amúgy
sem túl nagy bevételt. k.z.t.

Egy szerencsétlen problémával fordulok önök-
höz, bízva abban, hogy valakit még érdekel,
ami a főváros utcáin történik!

Taxisként próbálok boldogulni az életben.
Cégnél dolgozom, felmatricázott saját autóval.
Szombat éjszaka határoztam el magam, hogy
megpróbálom felkelteni a hatóságok figyelmét
a nehéz életben maradásra. Többször megtör-
tént már, hogy megpróbáltam hivatalos taxi-
droszton várakozni pár percet, telefonos ren-
delésre megérkezvén, de ezt a helyi hiénák =
mezítlábas taxisok nem nézték jó szemmel, sőt
keményen fenyegetik az embert, néha még
azért is, mert utassal érkezik meg.

Szép és jó ez az új taxirendelet körüli herce-
hurca, de a problémákkal senki sem foglalko-
zik csak a pénzek jöjjenek be. Bizonyos helye-
ken utasra várni sem lehet taxival, mert jönnek
a bírságok, ami a taxisnak rossz, de az utas
meg oda kéri a kocsit, ahol éppen ő tartózko-
dik. Őt a bírság nem érdekli, hiszen a fuvarért
fizet!

De a nagy probléma, kedves Uraim az,
hogy a főváros utcáin magántaxik irányít-
ják mások életét!

Nem lehet megállni több hivatalos droszton,
mert olykor halálos fenyegetések hangzanak
el, pedig mindenki ugyanannyi drosztdíjat fizet,
csak a valóságban nem mindet használhatja,
mert az ember testi épsége többet ér, mint pár
perc várakozás!

Nem lehet megállni a Nagymező utcában
szinte sehol, mert az egyik taxitársaság ezt ke-
ményen kisajátította. Velem történt pár napja,
hogy megpróbáltam megállni, csak vásárlás
céljából (üdítő, élelem saját célra) és már ro-
hantak is a kocsihoz, hogy ez az ő területük, itt
nem lehet sem parkolni, sem várakozni idegen

taxival. Nem vagyok egy ketrecharcos, így to-
vábbálltam.

Ez sajna mindennapi eset!
DE ami szombat éjszaka történt, az volt

mindennek a teteje! A Deák téren, hivatalos
drosztra álltam meg, csak azért, mert reklamációt
próbáltam intézni a diszpécserrel. Ha hiszik, ha
nem, nem telt el 10-20 másodperc és már a ko-
csimhoz sietett az egyik helyi és a szokásos alpá-
ri formában a tudtomra adta, rossz helyen állok.
Közben beszéltek hozzám az URH-rádión, amire
válaszolnom is kellett, így nem tudtam a hős helyi
betyárhoz fordulni. Ő erre még dühösebb lett.
Mire leírtam, amit nekem fontos infóként a disz-
pécser mondott, addigra már szólította a bandá-
ját, hogy én nem teszek eleget az ő UTASÍTÁSAI-
NAK!?  Miközben szépen részletezte, milyen ká-
rom származhat ebből, ha tovább próbálok ott vá-
rakozni. Itt jegyezném meg, hogy több térfigyelő
kamera is van a közelben, de őket ez sem foglal-
koztatja, gondolkodás nélkül okoznának sérülést
embernek, autónak egyaránt!

Mit volt mit tenni, szomorú arccal, bocsána-
tot kérve, továbbálltam. Ezt egyébként is meg-
tettem volna, mert kaptam címet az URH-n, tő-
lem pár saroknyira.

A lényeg: a főváros utcáin jelenleg minden
megengedett, ha elég tökös valaki!

EZ A VALÓ VILÁG!
Üdvözlettel egy taxis
U.i.: Szépen kérném, reagáljanak valamit, ha

elolvasták levelemet!
Sajnos, mást nem tehetünk, mint közöljük a

mindenki által évtizedek óta ismert, eddig
megoldatlan problémát. Mást mi sem tehe-
tünk, mint a kollégákkal közösen reményke-
dünk a változásban. Mint mondani szokták, a
remény hal meg utoljára…

Tízből nyolc taxis nem ad nyugtát

A NAV kiemelten ellenőrzi a taxisokat

Tisztelt Urak és Hölgyek!
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A gyermekek biztonságát erősítendő szabályok-
kal módosította a kormány a KRESZ-t május else-
jei hatállyal. Az úgynevezett iskolabuszok és uta-
saik kapnak fokozottabb védelmet, de egyéb elő-
írások is módosultak a közlekedés szabályozásá-
ban. A taxisok ezentúl megállhatnak a buszöblök-
ben és buszsávokban az utasok ki- és  beszállásá-
nak idejére.

Párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton – május else-
je óta – tilos elhaladni a gyermekszállító autóbuszok mellett
az utasok be- és kiszállásának ideje alatt – áll a 129/2013.
(IV.30.) kormányrendelet soraiban. (A kormányrendelet
szövege a II. sz. mellékletben a 9. oldalon található.)

Amennyiben a gyermekszállítást végző autóbusz az út-
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ga abban áll: míg korábban az autóbuszok mellett fokozott
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a – Gyermekszállítás – táblának legalább

40x40 centiméteres nagyságú, fényt kibocsátó vagy megvilágított
táblának kell lennie, amelyet az autóbusz elején és végén is el kell
helyezni.

A közlekedő gyermekek biztonságát hivatott szolgálni az a válto-
zás is, miszerint a „Gyermekek” táblával jelölt szakaszokon, a tábla

alatt feltüntetett távolságon belül, leg-
feljebb 30 km/órás sebességgel köz-
lekedhetnek a gépkocsik.

A közútkezelők a jelzőtáblát alap-
vetően azokon a helyszíneken he-
lyezik ki, ahol a gyermekek úttestre
lépésével fokozottan lehet számol-
ni, például közoktatási intézmé-
nyek, óvodák, iskolák környékén.

Az iskolabuszok és a gyermekeket
szállító autóbuszok május eleje óta

megállhatnak a menetrend szerinti járatok – autó-
buszok, trolibuszok – számára kijelölt autóbuszöb-
lökben is. A megállóhelyről történő elindulásukat az
autósoknak lassítással, szükség esetén megállással
kell segíteniük. Az iskolabuszok és gyermekeket
szállító buszok vezetői ugyanakkor csak abban az
esetben indulhatnak el a járműveikkel, ha meggyő-
ződnek annak veszélytelenségéről.

A kormányrendelet előírása alapján az iskola-
busszal csak abban az esetben lehet részt venni a közúti forgalom-
ban, ha a jármű a „Gyermekszállítás” tábla mellett ugyanezen szöve-
gű felirattal is ellátott. (A korábbi szabályozás szerint az iskolabu-
szokra csak a táblát kellett felszerelni, a feliratot nem.)
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let megtámadását szorgalmazzák. De ne ál-
tassuk magunkat: attól még a jogszabály
szeptember elsején életbe lép…

A 15 évesnél idősebb autók tárgyában
egyértelműen fogalmaz a rendelet: legfel-
jebb 2014. január 15-ig használhatók. Igen
ám, de ezeknek a taxisoknak is ott van a ke-
zében az egy évre meghosszabbított
drosztengedély és műszaki vizsga. Mi törté-
nik január 15-én? Visszavonják a droszten-
gedélyt? Kapnak erről értesítést? Vagy a
„törvény nem ismerése nem mentesít” elv
alapján maguknak kell gondoskodniuk gép-
kocsijuk leszerszámozásáról? 

E cikk írása közben érkezett az informá-
ció egy kollégától, hogy a taxitársasága
beszélgetőcsatornáján azon megy a vita,
hogy lehet-e 5 évnél idősebb gépkocsit
üzembe állítani az új rendelet kapcsán.
Egyesek makacsul ragaszkodtak hozzá,
hogy a módosításban ez szerepel. A kér-
désre, hogy igen, de melyik paragrafus há-
nyas pontjában, pillanatnyilag nem tudtak
válaszolni. Azért nem, mert nincs is ilyen.
Tízéves korhatár van, ha valakinek az a per-
verzitása, hogy évenként autót cserél, akár
kilencéves autót is beállíthat taxinak. 

Hogy fog elférni a sok taxi a Rumbach Se-
bestyén utcában, amikor ellenőrzik? Erre a
kérdésre félig-meddig már tudjuk a választ: a
BKK új telephelyet nyit a taxik ellenőrzésére.
Azonban arra, hogy hol lesz ez a telephely,
milyen lesz a nyitva tartása, minden droszt-
engedéllyel kapcsolatos ügy teljes körűen
intézhető-e, még nincs információ.

Végül a megélhetésünkkel kapcsolatos
legfontosabb kérdés: lesz egyáltalán uta-
sunk? Ki fogják fizetni a 280-at? Ma még
senki sem tudja a választ erre. Csökken-e
annyira a taxisok száma, mint a fuvaroké?
Hányan hagyják abba? Mindenesetre némi
bizakodásra ad okot az, hogy a mi célközön-
ségünk, aki van annyira kényelmes, hogy
igényli a taxit, az meg is tudja fizetni – mint
ahogy eddig is megfizette…

Szerintem napestig sorolhatnánk a kérdé-
seket. Az igazi válaszok azonban nyilvánva-
lóan szeptember elseje után „élesben” fog-
nak megérkezni. Bízunk abban, hogy az el-
lenőrző hatóság figyelembe veszi a beindu-
lással kapcsolatos nehézségeket, és az el-
ső időkben a mindenáron való büntetés he-
lyett élni fog a figyelmeztetés, felvilágosítás
lehetőségével is.
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Tegnap nem csináltam semmit,
de ma folytatom, mert nem lettem
kész vele. 

* * *
– Az emberi testben nagyon sok

szervünk közvetlen hatással van
egymásra. Tudna valaki erre egy
példát? – kérdezi a professzor. 

– A szemünk és a fülünk! – je-
lentkezik egy hallgató. – Ugyanis,
ha nem lenne fülünk, akkor télen
nem látnánk, mert a sapka lecsúsz-
na a szemünkre…

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal /NAV/
egész nyáron kiemelten ellenőrzi a fuva-
rozókat, köztük is a taxisokat. Elsősor-
ban a nyugatadási kötelezettséget fi-
gyelik az ellenőrök, de a munkaügyi sza-
bályok betartását is számon kérik. Az
eddigi tapasztalatok azt mutatják, tízből
nyolc taxis nem ad nyugtát, pedig a bír-
ság kétszázezer forinttól kezdődik.

Nyaralásra induló családnak adta ki magát há-
rom adóellenőr, akik a fővárosban a Népligetnél
szálltak be a taxiba. A repülőtérre irányították a
taxit. A rejtett kamerával felszerelt revizorok a so-
főr minden szavát és ténykedését rögzítették. A
fuvar végén a negyedórás útért hatezer forintot
kért a szállító, ám nyugtát utasainak nem adott.
A revizorok elköszöntek, majd ezután fedték föl
valós kilétüket. A tapasztalt hiányosságért mini-
mum 200 ezer forintos bírságra számíthat a
magáról megfeledkező vállalkozó.

Németh Gabriella tájékoztatójában elmondta:
– A szabálytalankodók kiszűrése egyrészt jogos
igényként merül fel a tisztességes vállalkozók ré-
széről, másrészt pedig az ország jó hírnevének
megőrzése érdekében is fontos, különösen egy
olyan időszakban, amikor nagyon sok turista láto-
gat el hozzánk – hangsúlyozta a NAV szóvivője.

Erre reflektálva az Országos Taxis Szövetség
elnöke a következőket tartotta fontosnak meg-
jegyezni: – Óriási károkat okoz nemcsak a taxi-
soknak, hanem valamennyi gazdasági szereplő-
nek az, hogy olyan fuvarozók, olyan szereplők
léteznek, akik mindenfajta adókat, járulékokat
és kötelezettséget kijátszanak – hangsúlyozta
Metál Zoltán.

Mint megtudtuk, nem csupán a nyugtaadási
kötelezettséget ellenőrzi a NAV, a munkaügyi
szabályok betartását is górcső alá veszik. Nem
árt odafigyelni a részletekre, mert a felületes-
ség súlyos százezrekkel apaszthatja az amúgy
sem túl nagy bevételt. k.z.t.

Egy szerencsétlen problémával fordulok önök-
höz, bízva abban, hogy valakit még érdekel,
ami a főváros utcáin történik!

Taxisként próbálok boldogulni az életben.
Cégnél dolgozom, felmatricázott saját autóval.
Szombat éjszaka határoztam el magam, hogy
megpróbálom felkelteni a hatóságok figyelmét
a nehéz életben maradásra. Többször megtör-
tént már, hogy megpróbáltam hivatalos taxi-
droszton várakozni pár percet, telefonos ren-
delésre megérkezvén, de ezt a helyi hiénák =
mezítlábas taxisok nem nézték jó szemmel, sőt
keményen fenyegetik az embert, néha még
azért is, mert utassal érkezik meg.

Szép és jó ez az új taxirendelet körüli herce-
hurca, de a problémákkal senki sem foglalko-
zik csak a pénzek jöjjenek be. Bizonyos helye-
ken utasra várni sem lehet taxival, mert jönnek
a bírságok, ami a taxisnak rossz, de az utas
meg oda kéri a kocsit, ahol éppen ő tartózko-
dik. Őt a bírság nem érdekli, hiszen a fuvarért
fizet!

De a nagy probléma, kedves Uraim az,
hogy a főváros utcáin magántaxik irányít-
ják mások életét!

Nem lehet megállni több hivatalos droszton,
mert olykor halálos fenyegetések hangzanak
el, pedig mindenki ugyanannyi drosztdíjat fizet,
csak a valóságban nem mindet használhatja,
mert az ember testi épsége többet ér, mint pár
perc várakozás!

Nem lehet megállni a Nagymező utcában
szinte sehol, mert az egyik taxitársaság ezt ke-
ményen kisajátította. Velem történt pár napja,
hogy megpróbáltam megállni, csak vásárlás
céljából (üdítő, élelem saját célra) és már ro-
hantak is a kocsihoz, hogy ez az ő területük, itt
nem lehet sem parkolni, sem várakozni idegen

taxival. Nem vagyok egy ketrecharcos, így to-
vábbálltam.

Ez sajna mindennapi eset!
DE ami szombat éjszaka történt, az volt

mindennek a teteje! A Deák téren, hivatalos
drosztra álltam meg, csak azért, mert reklamációt
próbáltam intézni a diszpécserrel. Ha hiszik, ha
nem, nem telt el 10-20 másodperc és már a ko-
csimhoz sietett az egyik helyi és a szokásos alpá-
ri formában a tudtomra adta, rossz helyen állok.
Közben beszéltek hozzám az URH-rádión, amire
válaszolnom is kellett, így nem tudtam a hős helyi
betyárhoz fordulni. Ő erre még dühösebb lett.
Mire leírtam, amit nekem fontos infóként a disz-
pécser mondott, addigra már szólította a bandá-
ját, hogy én nem teszek eleget az ő UTASÍTÁSAI-
NAK!?  Miközben szépen részletezte, milyen ká-
rom származhat ebből, ha tovább próbálok ott vá-
rakozni. Itt jegyezném meg, hogy több térfigyelő
kamera is van a közelben, de őket ez sem foglal-
koztatja, gondolkodás nélkül okoznának sérülést
embernek, autónak egyaránt!

Mit volt mit tenni, szomorú arccal, bocsána-
tot kérve, továbbálltam. Ezt egyébként is meg-
tettem volna, mert kaptam címet az URH-n, tő-
lem pár saroknyira.

A lényeg: a főváros utcáin jelenleg minden
megengedett, ha elég tökös valaki!

EZ A VALÓ VILÁG!
Üdvözlettel egy taxis
U.i.: Szépen kérném, reagáljanak valamit, ha

elolvasták levelemet!
Sajnos, mást nem tehetünk, mint közöljük a

mindenki által évtizedek óta ismert, eddig
megoldatlan problémát. Mást mi sem tehe-
tünk, mint a kollégákkal közösen reményke-
dünk a változásban. Mint mondani szokták, a
remény hal meg utoljára…

Tízből nyolc taxis nem ad nyugtát

A NAV kiemelten ellenőrzi a taxisokat

Tisztelt Urak és Hölgyek!

ujtaxi.qxd  8/14/13 09:01  Page 4

Taxi 48o 2013 aug.indd   5 8/14/13   12:28 PM



A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A változtatás jogát fenntartjuk, a 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A részletekről érdeklődjön 
Márkaszervizünkben!

Taxisok 
gyelem!

Önnek az autója:
 munkaeszköze
 élettere
 megélhetésének kulcsa
 

Fontos, hogy:
 megbízható helyen
 gyorsan
 kedvezményes áron
  garanciával 

szervizeltesse!

Az Ön Partnere: 
AUTÓSZALON 
DUNA KFT.
  Kiszolgálás soron kívül!
  Taxispecikus árak 

és csomagok!
  Márkaszerviz 

megbízhatósága 
márkafüggetlenül!

  Gázautó átalakítás 
helyben!

}
AUTÓSZALON DUNA 1095 Budapest, Soroksári út 160.  | www.autoduna.hu

AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: JÁVOR GYÖRGY +36 70 450 0133

Skoda Octavia II. 1.6 Benzin
 Akciós bruttó 
Olajcsere 10w40  8 490 Ft    
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz 
(összes szűrő+gyertya)  31 690 Ft    
Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, 
pollenszűrő, üzemanyagszűrő, gyertya 

Fékbetét csere (első)  11 390 Ft   
Féktárcsa+fékbetét csere 
(első)  28 990 Ft      
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  25 390 Ft      
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   55 190 Ft      
Anyagok: kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, 
kinyomócsapágy

Chevrolet Lacetti 1.6 Benzin
 Akciós bruttó 
Olajcsere 10w40  8 390 Ft      
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz (összes szűrő
+gyertya)  26 090 Ft  
Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, 
pollenszűrő, üzemanyagszűrő, gyertya 

Fékbetét csere (első) 9 090 Ft  
Féktárcsa+fékbetét csere 
(első)  25 890 Ft      
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  28 890 Ft     
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   62 990 Ft     
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy 

Opel Zara B 1.6 Benzin Z16XER
 Akciós bruttó 
Olajcsere 5w30  11 490 Ft      
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz (összes szűrő
+gyertya) 24 490 Ft      
Anyagok: olaj, olajszűrő, 
levegőszűrő, pollenszűrő, gyertya 

Fékbetét csere (első)  12 990 Ft      
Féktárcsa+fékbetét csere
(első) 31 990 Ft    
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  36 490 Ft      
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   62 490 Ft   
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy

Opel Zara B 1.9 Dízel
 Akciós bruttó 
Olajcsere 5w30  11 990 Ft     
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz (összes szűrő)  23 990 Ft      
Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, 
pollenszűrő, üzemanyagszűrő 

Fékbetét csere (első)  12 990 Ft    
Féktárcsa+fékbetét csere 
(első)   37 990 Ft  
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  31 990 Ft   
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   109 990 Ft  
Anyagok:  kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, 
hidraulikus kinyomócsapágy

Mintaajánlataink:

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a. 
Tel.: +36 1 235 5400 Fax: +36 1 235 5404

Szórakozóhelyeink 
száma kb. 55 db

Szerződött 
partnereink száma 
kb. 1000 db

Átlagosan cím 
/ fő / hónap 
kb. 200 db

2013. szeptember 1.?
Igen , megyünk tovább!

Csatlakozz hozzánk!

Kedvezményes POS 
terminálbérlési lehetőség

 Kedvezményes 
mobiltelefon flotta
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A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A változtatás jogát fenntartjuk, a 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A részletekről érdeklődjön 
Márkaszervizünkben!

Taxisok 
gyelem!

Önnek az autója:
 munkaeszköze
 élettere
 megélhetésének kulcsa
 

Fontos, hogy:
 megbízható helyen
 gyorsan
 kedvezményes áron
  garanciával 

szervizeltesse!

Az Ön Partnere: 
AUTÓSZALON 
DUNA KFT.
  Kiszolgálás soron kívül!
  Taxispecikus árak 

és csomagok!
  Márkaszerviz 

megbízhatósága 
márkafüggetlenül!

  Gázautó átalakítás 
helyben!

}
AUTÓSZALON DUNA 1095 Budapest, Soroksári út 160.  | www.autoduna.hu

AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: JÁVOR GYÖRGY +36 70 450 0133

Skoda Octavia II. 1.6 Benzin
 Akciós bruttó 
Olajcsere 10w40  8 490 Ft    
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz 
(összes szűrő+gyertya)  31 690 Ft    
Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, 
pollenszűrő, üzemanyagszűrő, gyertya 

Fékbetét csere (első)  11 390 Ft   
Féktárcsa+fékbetét csere 
(első)  28 990 Ft      
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  25 390 Ft      
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   55 190 Ft      
Anyagok: kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, 
kinyomócsapágy

Chevrolet Lacetti 1.6 Benzin
 Akciós bruttó 
Olajcsere 10w40  8 390 Ft      
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz (összes szűrő
+gyertya)  26 090 Ft  
Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, 
pollenszűrő, üzemanyagszűrő, gyertya 

Fékbetét csere (első) 9 090 Ft  
Féktárcsa+fékbetét csere 
(első)  25 890 Ft      
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  28 890 Ft     
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   62 990 Ft     
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy 

Opel Zara B 1.6 Benzin Z16XER
 Akciós bruttó 
Olajcsere 5w30  11 490 Ft      
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz (összes szűrő
+gyertya) 24 490 Ft      
Anyagok: olaj, olajszűrő, 
levegőszűrő, pollenszűrő, gyertya 

Fékbetét csere (első)  12 990 Ft      
Féktárcsa+fékbetét csere
(első) 31 990 Ft    
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  36 490 Ft      
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   62 490 Ft   
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy

Opel Zara B 1.9 Dízel
 Akciós bruttó 
Olajcsere 5w30  11 990 Ft     
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz (összes szűrő)  23 990 Ft      
Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, 
pollenszűrő, üzemanyagszűrő 

Fékbetét csere (első)  12 990 Ft    
Féktárcsa+fékbetét csere 
(első)   37 990 Ft  
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  31 990 Ft   
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   109 990 Ft  
Anyagok:  kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, 
hidraulikus kinyomócsapágy

Mintaajánlataink:

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a. 
Tel.: +36 1 235 5400 Fax: +36 1 235 5404

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a. 
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/ fő / hónap 
kb. 200 db
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A mai járműveknek tartozéka az autós rádió, a CD-berendezés, az MP3-lejátszó. De ott
vannak a navigátorok, a mini kamerák, a telefonkihangosítók, az engedélyezett radarér-
zékelők és a tiltott radarblokkolók. A taxikban ehhez még hozzá jönnek az URH-készü-
lékek, a taxaméterek, a térerőmérők, a kártyalehúzók, a címkiadó készülékek, az elemes
stopperórák. Hihetetlen, mennyi időt töltünk el vezetés közben az elektromos „kütyük”
babrálásával…

Erről számolt be az ADAC MOTORWELT, a Német Autóklub lapja is. 

A szakemberek megfigyelték, hány másodpercet töltünk vezetés közben(!) a rádiócsa-
tornák keresgélésével, a fedélzeti számítógép, vagy akár a tempomat beállításával. 

Azt én teszem hozzá, hogy 50 kilométer/óra sebességnél 14 métert teszünk meg má-
sodpercenként, így könnyű kiszámolni, hogy öt másodperces keresgélés alatt a jármű
70 métert tesz meg. Hetven métert, ami alatt semmit sem látunk az útból! Törvényszerű
lehet a baleset előbb-utóbb!

Csak Németországban naponta 800 baleset történik azért, mert a sofőr valamelyik elekt-
romos kütyüt babrálja vezetés közben. A járművezetők negyven százaléka telefonált már ve-
zetés közben és a negyven százalék egy harmada már írt, vagy olvasott SMS-üzenetet. 

Vezetés közben… 
Juhász Péter

8

Székelyek fát vágnak az erdõben.
– Te, Áron, tudod-e, mi az a vagány-

kodás?
– Nem tudom.
A székely földobja a baltát, alááll, és

az utolsó pillanatban ugrik el a leesõ
fejsze alól.

– Na látod, Áron, ez a vagánykodás.
Áron másnap a fiával megy ki az er-

dõre, gondolja „villant“ neki egyet.
– Fiam, tudod-e, mi az a vagányko-

dás?
– Nem tudom.
Áron földobja a baltát, alááll, majd

amikor el kellene ugrani, megbotlik, és
agyonüti a balta. A fiú egyedül megy
haza. Otthon az anyja:

– Apád hol van?
– Még kinn vagánykodik az erdõben.

Egy átlagautóban található „kütyük”. A taxikban ennél
lényegesen több van… A cikk szerint sok esetben nincs
szabad kezünk, ráadásul nem figyelünk az útra…

Újabb terasz egy taxiállomáson
Egymás után foglalják el a taxiállomások melletti területet idegenek. An-
nak ellenére, hogy a józan ész szerint is a taxiállomás melletti járdasza-
kasz a taxiállomás szerves része. Az a terület, ahol beülhet az utas a ta-
xiba. Olvashattátok a XII. kerületi Önkormányzat válaszát a Németvölgyi
úti taxiállomás elfoglalásával kapcsolatban. Elfoglalták a droszt melletti
járdát, és egyszerűen kiadták virágkereskedőknek…

Hasonló a helyzet, amikor teraszokat alakítanak ki a taxiállomások
mellett, oly módon, hogy az utasok nem tudnak beülni a taxiba….

A VI. kerületi Teréz körút 55. szám alatti taxiállomáson is ez történt,
majd az V. kerületi Szabadság téren lévőn is. 

Most a VI. kerületi Bajcsy-Zsilinszky út 7. szám alatt lévő taxiállomás
mellett alakítottak ki teraszt, erről küldött be fényképet Kállai Tibor kol-
légánk. Úgy látszik, itt mindent meg lehet tenni, csak a bevétel, csak a
pénz számít.

- jp -
Ehhez a képhez nem kell kommentár! (Fotó Kállai Tibor)

HiheHihetteetlentlen BudapesBudapes t i  t i  
p i l l ana tképp i l l ana tkép

Ide nagyon tilos behajtani! 
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Autóüzletben
Egy úriember beállít egy autókereskedésbe. Kiválaszt egy csinos ko-
csit. – Mibe kerül ez a kocsi? – kérdi – Ötvenmillió korona – feleli a
kereskedő. Készpénzfizetés mellett. – És mennyibe kerül részletfize-
tésre? – A kereskedő számítgat egy darabig, aztán így szól: – Rész-
letfizetésre százmillió korona, de ennek az összegnek a felét az
átvételnél ki kell fizetni.

(Az EST Hármas könyve 1932)

Ez persze csak egy vicc volt a harmincas években, viszont valóság-
gá lesz napjainkban. Érthetően sokat foglalkozunk a pénzügyekkel,
elsősorban a tarifákkal kapcsolatban. Jelenleg nyilvánvalóan tartha-
tatlanul alacsony tarifával dolgoznak néhányan. De nemcsak ez a
gond a taxisszakmában. A bevételek mellett a kiadások kérdése is
alapvető probléma. A benzin drágulása mindannyiunk számára rém-
álom. Azonban ezen kívül is van még bőven gond. 

Én öt éve „vásároltam” a kocsimat. Mit vásároltam, a bank segítsé-
gével kihoztam az autókereskedőtől…

Akkor adott a bank 3,5 millió forintot. (Én 900 000 forint önrész-
szel szálltam be.) A szerződés szerint 7 év alatt vissza kell fizetnem
4,9 milliót. Havonta fizetek-fizettem 58 000 forintot, ez évente 720 000
forint. Az öt év alatt eddig kifizettem több mint 3,5 millió forintot! Az-
az kifizettem a kölcsönkapott összeget… 

A józan ész szerint már csak a kamat lenne hátra. 
Júliusban viszont kaptam egy levelet a banktól, hogy jelen-

leg 4,2 millió forint a tartozásom! Hogy van ez?! Ez összesen
7,7 millió forint! Kaptam 3,5 millió forintot és visszafizetek
7,7 millió forintot? Itt a kamat több mint 100%! 1936-ban a Kú-
ria, a későbbi Legfelsőbb Bíróság, ami napjainkban ismét Kú-
ria lett, kimondta, hogy a 16 százaléknál nagyobb kamat az
Uzsorakamat! 2013-ban pedig a kamat több mint 100 száza-
lék!

Sokan mondják, nem kellett volna devizában felvenni a hitelt. De
hát a mi korosztályunk azt szokta meg sok éven keresztül, hogy 3 fo-

rint 50 fillér az osztrák schilling! Senki sem gondolt erre a döbbene-
tes forintromlásra! Ráadásul nem romlott olyan arányban a forintunk,
mint amilyen arányban emelkedtek a visszafizetendő tételek!

A bankok újabb és újabb költségeket építenek be a visszafizeten-
dőkbe. Egyoldalúan! Ezt lehet?! Lehet a szerződést egyoldalúan mó-
dosítani?! Akkor én is módosítom a szerződésünket. Most kevesebb
a bevételem, kevesebb tartozást tudok törleszteni. Hogyan lehet
egyáltalában egyoldalúan szerződést módosítani? Bevállalok egy fu-
vart a taximmal egy fix összegért. A végén meg azt mondom, sáros
volt az út, kocsit kell mosatnom, kérek még egy ezrest pluszban.
Meg használtam a navigátort, ami teljesen új, még fizetem a törlesz-
tését, tessék még öt „kilót” arra is rátenni. Autópályán jöttünk, termé-
szetesen ezt is az utas fizesse ki… Folytathatnám a sort, de nem le-
het. Megállapodtunk egy összegben, az utas annyit fizet. Én megál-
lapodtam a bankkal, adnak 3,5 millió forintot, visszafizetek 4,9 milli-
ót. Ez korrekt. De a 7,7 millió nem az. Finoman szólva…

Természetesen megkerestem a bankot, mert így kilátásta-
lanná vált a vállalkozásom! Lassan kocsit kellene cserélnem,
azaz egy új kocsit kellene kihozni az autókereskedőtől, de öt
év után az előző kocsi árának még több mint a felével tarto-
zom, annak ellenére, hogy mint az fentebb írtam, a kölcsönt
már kifizettem. 

Megérkezett a Bank válasza: 

Társaságunk és Ön között deviza alapú, változó futamidejű kölcsön-
szerződés jött létre fix összegű törlesztőrészlettel. A szerződés fog-
laltak értelmében az induló futamidő 84 hónap volt. A szerződéshez
tartozó feltételek alapján kerül a szerződésen a törlesztőrészlet – kü-
lönbözet elszámolásra. A devizakamat és devizaárfolyam változása
miatt havonta keletkező törlesztőrészlet – különbözet összegét nem
kell naptári negyedévente külön megfizetnie, hanem azok öszszegé-
nek függvényében a hátralévő futamidő és tőketartozás módosul. Az
így elszámolt, külön meg nem fizetett törlesztőrészlet – különbözet
miatt az induló futamidő kitolódik további részletekkel és a fizetési
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Beszéljünk a pénzügyekről

A 2013. január 1-jétől az új szabályok
megengedték, hogy a munkaviszony
mellett vállalkozói tevékenységet
folytató egyéni vállalkozó is választ-
hassa az átalányadózást, ugyanakkor
az egyéni járulékokat ilyenkor is a mi-
nimum járulékfizetési szabályok alap-
ján kellett megfizetni. Ezt az ellent-
mondást szüntette meg a július 1-jé-
től hatályba lépett törvénymódosítás,
amely szerint most már az egyéni já-
rulékfizetést is az átalányadó alapját
képező jövedelem alapján kell teljesí-
teni. 

Kedvezően változott a munkaviszony mellett
átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizeté-
si kötelezettsége. Az szja törvény 50. § (1)
bekezdése értelmében 2013. január 1-jétől
az az egyéni vállalkozó is választhatja az áta-
lányadózást, aki munkaviszonyban áll. A heti
36 órát elérő foglalkoztatással járó munkavi-
szonyban álló átalányadózást választó egyé-
ni vállalkozó 2013. június 30-ig a 10 százalé-
kos nyugdíjjárulékot és a 7 százalékos
egészségbiztosítási járulékot az átalányban

megállapított jövedelme, de a nyugdíjjárulék
esetében havonta legalább a minimál-
bér/garantált bérminimum, az egészségbiz-
tosítási járulék esetében pedig havonta leg-
alább a minimálbér/garantált bérminimum
másfélszerese után (járulékfizetési alsó ha-
tár) volt köteles megfizetni.

2013. július 1-jétől a szabályozás úgy
módosult, hogy az említett egyéni vállalkozó-
nak a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulé-
kot a járulékfizetési alsó határ figyelem-
bevétele nélkül, vagyis az átalányban meg-
állapított jövedelme után kell megállapítania,
bevallania és megfizetnie. A szociális hozzá-

járulási adó tekintetében a szabályozás vál-
tozatlan, a 27 százalék szociális hozzájárulá-
si adót eddig is és ezután is az átalányban
megállapított jövedelem után kell megfizetni. 

A rendelkezés visszamenőlegesen nem
érvényes, azt csak a júliusi bevallásoktól kez-
dődően lehet érvényesíteni.

Átalányadós másodosok
Csökkent a járulékmérték!

– Ha az alkoholizmusnak van határa,
akkor én kettõs állampolgár vagyok.

* * *
– Nagyon rajongok a nõkért, ezt

számlákkal is tudom bizonyítani.
* * *

– A biblia arra tanít: szeresd felebará-
todat, a Káma Szutra pedig arra, hogy
hogyan.

ujtaxi.qxd  8/14/13 09:01  Page 9

Taxi 48o 2013 aug.indd   8 8/14/13   12:28 PM



A mai járműveknek tartozéka az autós rádió, a CD-berendezés, az MP3-lejátszó. De ott
vannak a navigátorok, a mini kamerák, a telefonkihangosítók, az engedélyezett radarér-
zékelők és a tiltott radarblokkolók. A taxikban ehhez még hozzá jönnek az URH-készü-
lékek, a taxaméterek, a térerőmérők, a kártyalehúzók, a címkiadó készülékek, az elemes
stopperórák. Hihetetlen, mennyi időt töltünk el vezetés közben az elektromos „kütyük”
babrálásával…

Erről számolt be az ADAC MOTORWELT, a Német Autóklub lapja is. 

A szakemberek megfigyelték, hány másodpercet töltünk vezetés közben(!) a rádiócsa-
tornák keresgélésével, a fedélzeti számítógép, vagy akár a tempomat beállításával. 

Azt én teszem hozzá, hogy 50 kilométer/óra sebességnél 14 métert teszünk meg má-
sodpercenként, így könnyű kiszámolni, hogy öt másodperces keresgélés alatt a jármű
70 métert tesz meg. Hetven métert, ami alatt semmit sem látunk az útból! Törvényszerű
lehet a baleset előbb-utóbb!

Csak Németországban naponta 800 baleset történik azért, mert a sofőr valamelyik elekt-
romos kütyüt babrálja vezetés közben. A járművezetők negyven százaléka telefonált már ve-
zetés közben és a negyven százalék egy harmada már írt, vagy olvasott SMS-üzenetet. 

Vezetés közben… 
Juhász Péter

8

Székelyek fát vágnak az erdõben.
– Te, Áron, tudod-e, mi az a vagány-

kodás?
– Nem tudom.
A székely földobja a baltát, alááll, és

az utolsó pillanatban ugrik el a leesõ
fejsze alól.

– Na látod, Áron, ez a vagánykodás.
Áron másnap a fiával megy ki az er-

dõre, gondolja „villant“ neki egyet.
– Fiam, tudod-e, mi az a vagányko-

dás?
– Nem tudom.
Áron földobja a baltát, alááll, majd

amikor el kellene ugrani, megbotlik, és
agyonüti a balta. A fiú egyedül megy
haza. Otthon az anyja:

– Apád hol van?
– Még kinn vagánykodik az erdõben.

Egy átlagautóban található „kütyük”. A taxikban ennél
lényegesen több van… A cikk szerint sok esetben nincs
szabad kezünk, ráadásul nem figyelünk az útra…

Újabb terasz egy taxiállomáson
Egymás után foglalják el a taxiállomások melletti területet idegenek. An-
nak ellenére, hogy a józan ész szerint is a taxiállomás melletti járdasza-
kasz a taxiállomás szerves része. Az a terület, ahol beülhet az utas a ta-
xiba. Olvashattátok a XII. kerületi Önkormányzat válaszát a Németvölgyi
úti taxiállomás elfoglalásával kapcsolatban. Elfoglalták a droszt melletti
járdát, és egyszerűen kiadták virágkereskedőknek…

Hasonló a helyzet, amikor teraszokat alakítanak ki a taxiállomások
mellett, oly módon, hogy az utasok nem tudnak beülni a taxiba….

A VI. kerületi Teréz körút 55. szám alatti taxiállomáson is ez történt,
majd az V. kerületi Szabadság téren lévőn is. 

Most a VI. kerületi Bajcsy-Zsilinszky út 7. szám alatt lévő taxiállomás
mellett alakítottak ki teraszt, erről küldött be fényképet Kállai Tibor kol-
légánk. Úgy látszik, itt mindent meg lehet tenni, csak a bevétel, csak a
pénz számít.

- jp -
Ehhez a képhez nem kell kommentár! (Fotó Kállai Tibor)

HiheHihetteetlentlen BudapesBudapes t i  t i  
p i l l ana tképp i l l ana tkép

Ide nagyon tilos behajtani! 

ujtaxi.qxd  8/14/13 09:01  Page 8

Autóüzletben
Egy úriember beállít egy autókereskedésbe. Kiválaszt egy csinos ko-
csit. – Mibe kerül ez a kocsi? – kérdi – Ötvenmillió korona – feleli a
kereskedő. Készpénzfizetés mellett. – És mennyibe kerül részletfize-
tésre? – A kereskedő számítgat egy darabig, aztán így szól: – Rész-
letfizetésre százmillió korona, de ennek az összegnek a felét az
átvételnél ki kell fizetni.

(Az EST Hármas könyve 1932)

Ez persze csak egy vicc volt a harmincas években, viszont valóság-
gá lesz napjainkban. Érthetően sokat foglalkozunk a pénzügyekkel,
elsősorban a tarifákkal kapcsolatban. Jelenleg nyilvánvalóan tartha-
tatlanul alacsony tarifával dolgoznak néhányan. De nemcsak ez a
gond a taxisszakmában. A bevételek mellett a kiadások kérdése is
alapvető probléma. A benzin drágulása mindannyiunk számára rém-
álom. Azonban ezen kívül is van még bőven gond. 

Én öt éve „vásároltam” a kocsimat. Mit vásároltam, a bank segítsé-
gével kihoztam az autókereskedőtől…

Akkor adott a bank 3,5 millió forintot. (Én 900 000 forint önrész-
szel szálltam be.) A szerződés szerint 7 év alatt vissza kell fizetnem
4,9 milliót. Havonta fizetek-fizettem 58 000 forintot, ez évente 720 000
forint. Az öt év alatt eddig kifizettem több mint 3,5 millió forintot! Az-
az kifizettem a kölcsönkapott összeget… 

A józan ész szerint már csak a kamat lenne hátra. 
Júliusban viszont kaptam egy levelet a banktól, hogy jelen-

leg 4,2 millió forint a tartozásom! Hogy van ez?! Ez összesen
7,7 millió forint! Kaptam 3,5 millió forintot és visszafizetek
7,7 millió forintot? Itt a kamat több mint 100%! 1936-ban a Kú-
ria, a későbbi Legfelsőbb Bíróság, ami napjainkban ismét Kú-
ria lett, kimondta, hogy a 16 százaléknál nagyobb kamat az
Uzsorakamat! 2013-ban pedig a kamat több mint 100 száza-
lék!

Sokan mondják, nem kellett volna devizában felvenni a hitelt. De
hát a mi korosztályunk azt szokta meg sok éven keresztül, hogy 3 fo-

rint 50 fillér az osztrák schilling! Senki sem gondolt erre a döbbene-
tes forintromlásra! Ráadásul nem romlott olyan arányban a forintunk,
mint amilyen arányban emelkedtek a visszafizetendő tételek!

A bankok újabb és újabb költségeket építenek be a visszafizeten-
dőkbe. Egyoldalúan! Ezt lehet?! Lehet a szerződést egyoldalúan mó-
dosítani?! Akkor én is módosítom a szerződésünket. Most kevesebb
a bevételem, kevesebb tartozást tudok törleszteni. Hogyan lehet
egyáltalában egyoldalúan szerződést módosítani? Bevállalok egy fu-
vart a taximmal egy fix összegért. A végén meg azt mondom, sáros
volt az út, kocsit kell mosatnom, kérek még egy ezrest pluszban.
Meg használtam a navigátort, ami teljesen új, még fizetem a törlesz-
tését, tessék még öt „kilót” arra is rátenni. Autópályán jöttünk, termé-
szetesen ezt is az utas fizesse ki… Folytathatnám a sort, de nem le-
het. Megállapodtunk egy összegben, az utas annyit fizet. Én megál-
lapodtam a bankkal, adnak 3,5 millió forintot, visszafizetek 4,9 milli-
ót. Ez korrekt. De a 7,7 millió nem az. Finoman szólva…

Természetesen megkerestem a bankot, mert így kilátásta-
lanná vált a vállalkozásom! Lassan kocsit kellene cserélnem,
azaz egy új kocsit kellene kihozni az autókereskedőtől, de öt
év után az előző kocsi árának még több mint a felével tarto-
zom, annak ellenére, hogy mint az fentebb írtam, a kölcsönt
már kifizettem. 

Megérkezett a Bank válasza: 

Társaságunk és Ön között deviza alapú, változó futamidejű kölcsön-
szerződés jött létre fix összegű törlesztőrészlettel. A szerződés fog-
laltak értelmében az induló futamidő 84 hónap volt. A szerződéshez
tartozó feltételek alapján kerül a szerződésen a törlesztőrészlet – kü-
lönbözet elszámolásra. A devizakamat és devizaárfolyam változása
miatt havonta keletkező törlesztőrészlet – különbözet összegét nem
kell naptári negyedévente külön megfizetnie, hanem azok öszszegé-
nek függvényében a hátralévő futamidő és tőketartozás módosul. Az
így elszámolt, külön meg nem fizetett törlesztőrészlet – különbözet
miatt az induló futamidő kitolódik további részletekkel és a fizetési
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Beszéljünk a pénzügyekről

A 2013. január 1-jétől az új szabályok
megengedték, hogy a munkaviszony
mellett vállalkozói tevékenységet
folytató egyéni vállalkozó is választ-
hassa az átalányadózást, ugyanakkor
az egyéni járulékokat ilyenkor is a mi-
nimum járulékfizetési szabályok alap-
ján kellett megfizetni. Ezt az ellent-
mondást szüntette meg a július 1-jé-
től hatályba lépett törvénymódosítás,
amely szerint most már az egyéni já-
rulékfizetést is az átalányadó alapját
képező jövedelem alapján kell teljesí-
teni. 

Kedvezően változott a munkaviszony mellett
átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizeté-
si kötelezettsége. Az szja törvény 50. § (1)
bekezdése értelmében 2013. január 1-jétől
az az egyéni vállalkozó is választhatja az áta-
lányadózást, aki munkaviszonyban áll. A heti
36 órát elérő foglalkoztatással járó munkavi-
szonyban álló átalányadózást választó egyé-
ni vállalkozó 2013. június 30-ig a 10 százalé-
kos nyugdíjjárulékot és a 7 százalékos
egészségbiztosítási járulékot az átalányban

megállapított jövedelme, de a nyugdíjjárulék
esetében havonta legalább a minimál-
bér/garantált bérminimum, az egészségbiz-
tosítási járulék esetében pedig havonta leg-
alább a minimálbér/garantált bérminimum
másfélszerese után (járulékfizetési alsó ha-
tár) volt köteles megfizetni.

2013. július 1-jétől a szabályozás úgy
módosult, hogy az említett egyéni vállalkozó-
nak a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulé-
kot a járulékfizetési alsó határ figyelem-
bevétele nélkül, vagyis az átalányban meg-
állapított jövedelme után kell megállapítania,
bevallania és megfizetnie. A szociális hozzá-

járulási adó tekintetében a szabályozás vál-
tozatlan, a 27 százalék szociális hozzájárulá-
si adót eddig is és ezután is az átalányban
megállapított jövedelem után kell megfizetni. 

A rendelkezés visszamenőlegesen nem
érvényes, azt csak a júliusi bevallásoktól kez-
dődően lehet érvényesíteni.

Átalányadós másodosok
Csökkent a járulékmérték!

– Ha az alkoholizmusnak van határa,
akkor én kettõs állampolgár vagyok.

* * *
– Nagyon rajongok a nõkért, ezt

számlákkal is tudom bizonyítani.
* * *

– A biblia arra tanít: szeresd felebará-
todat, a Káma Szutra pedig arra, hogy
hogyan.
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ütemben meghatározott induló tőke-kamat megoszlás és hátralévő tőke-
tartozás is módosul a havi elszámolások függvényében. 

Társaságunk és Ön között deviza alapú, változó kamatozású
szerződés jött létre. A törlesztőrészlet összege a devizaárfolyam
és a devizakamat változásának függvényében változhat, mely az
Adós számára kockázatot jelent. A törlesztőrészlet változását
befolyásoló tényezők szerződéskötéskor a mindkét félre érvé-
nyes szerződésben meghatározásra kerültek. A szerződésben
foglaltak szerint a devizaárfolyam és a devizakamat változásá-
ból adódó különbözet a szerződésen elszámolásra kerül mind
pozitív, mind negatív változás esetén. 

A törlesztőrészletek kamatrészét meghatározó ügyleti kamat mértéke
szerződéskötéskor kerül megállapításra, annak értéke a szerződés teljes
futamidején állandó, összege nem változik, azt utólag a pénzpiaci kama-
tok vagy a jegybanki alapkamat módosulása sem módosíthatja. 

Értem én. Romlott a forint, így többet kell fizetnem. De nem romlott eny-
nyit a forint. 180 forint helyett 240 forint a svájci frank. Ez 30% különb-
ség. De nem 100%! Ezek után megkerestem a Legfelsőbb Bíróságot,
mostani nevén a Kúriát. Az ő levelük rövidítve, szerkesztve. (Kiemelés tő-
lem.) 

A Bíróság, mint jogalkalmazó, csak az irányadó törvények (és a Legfel-
sőbb Bíróság, illetve a Kúria hatályos elvi iránymutatásai szerint) járhat
el. (A jogalkotás az Országgyűlés feladat- és hatásköre.) Egyedi eseté-
ben a szerződést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bí-
róságon megtámadhatja. Ennek érdekében javaslom ügyvéd se-
gítségének igénybevételét. 

A jogi segítségnyújtásról szóló törvény szerint a rászorult félnek a jogi
segítségnyújtás keretében a jogi segítő tanácsokat ad vagy beadványt,
egyéb iratot készít, valamint erre vonatkozó meghatalmazás alapján be-
tekint ügyeinek irataiba.

A jogi segítő igénybevételének engedélyezését – szűkös jövedelmi és
vagyoni viszonyainak megfelelő igazolását követően – a lakóhelye szerin-
ti Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Jogi Segítségnyújtó
Osztályánál kérheti személyesen vagy az erre rendszeresített nyomtat-
ványon.

Dr. Wellmann György
KÚRIA POLGÁRI KOLLÉGIUM

Kollégiumvezető

Tehát menjek ügyvédhez. Én, először inkább a Pénzügyi Szerveze-
tek Állami Felügyeletéhez megyek, mit szólnak ők ahhoz, mi folyik eb-
ben az országban, a bankokban. Megjött a PSZÁF válasza (rövidítve,
szerkesztve):

A Felügyeletnek nincs hatásköre eljárni a fogyasztó és a pénzügyi szer-
vezet közötti szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak
és megszűnésének, továbbá a szerződésszegés és joghatásai megálla-
pításának eseteiben, polgári jogvita esetén ugyanis a bírósági út vagy al-
ternatív vitarendezési fórum – a Felügyelet mellett működő Pénzügyi Bé-
kéltető Testület – vehető igénybe.

A Pénzügyi Békéltető Testület hatásköre a pénzügyi szolgáltatók és a
fogyasztók közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsola-
tos jogviták rendezésére terjed ki. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárá-
sának feltétele, hogy a fogyasztó a pénzügyi szolgáltatónál előzőleg köz-
vetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 

Amennyiben az előzőek alapján nem jut eredményre és a szer-
ződésből eredő jogvitája továbbra is fennáll, úgy a pénzügyi in-
tézmény ellen polgári peres eljárást kezdeményezhet az illeté-
kességgel és hatáskörrel rendelkező bíróságnál, mely vagy a
szerződésben kikötött, kizárólagos hatáskörrel rendelkező bíró-
ság vagy – ilyen kikötés hiányában – a polgári perrendtartásról
szóló törvényben rögzített szabályok szerint illetékességgel és
hatáskörrel rendelkező bíróság. 

Szabadfalvi István főosztályvezető
PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

Ügyfélszolgálati Főosztály

Köszönjük ezt a választ is. Tehát, mehetünk a bíróságra. De ez egy má-
sik írás témája lesz… Név és cím a szerkesztőségben
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Vállalkozás abbahagyása vagy szüneteltetése
Milyen ellátások járnak a jogviszony megszűnte után?

Az új rendelkezések szeptember 1-jei életbelépése után a fővárosi kol-
légák százai kerülhetnek abba a helyzetbe, hogy vállalkozásokat átme-
netileg szüneteltetniük kell, vagy egyenesen be kell fejezniük. De mi
van ilyenkor a járulékokkal? Felmerülnek kérdések: Ellát az orvos? Ér-
vényes a TAJ-kártyám? Kapok táppénzt?

Cikkünkben összefoglaljuk, hogy ún. „passzív jogon” mikor, és mi-
lyen tb-ellátás jár.

A biztosítási kötelezettség egyik fontos – törvényben rögzített – elő-
írása, hogy a biztosítás az annak alapjául szolgáló jogviszony tartama
alatt áll fenn. Ilyen jogviszony lehet az alkalmazotti forma, az egyéni-
vagy társas vállalkozás, stb. Gyermekek és nyugdíjasok alanyi jogon
kapják az ellátásokat. 

De mi marad ezekből a jogosultságokból a jogviszony megszűnését
követően? Bontsuk három részre a választ:

• A nyugdíjbiztosítási ellátások esetében a biztosításhoz kap-
csolható jog nem évül el, viszont szolgálati időt csak a nyugdíjjárulék
fizetésének időtartama jelent. (Pl. ha valaki 1980 és 2005 között szer-
zett 25 év szolgálati időt, de ezt követően semmilyen biztosítási jogvi-
szonya nem volt, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor
minden további nélkül nyugellátást vehet igénybe – természetesen
szolgálati idejének megfelelően.)

• Az egészségügyi szolgáltatás a biztosítás megszűnését köve-
tő 45 napon keresztül illeti még meg a volt biztosítottat. E rendelkezés
vonatkozik alkalmazottra, vállalkozóra egyaránt. Fontos tudni, hogy
nemcsak a vállalkozás megszüntetése, hanem a szüneteltetés is ebbe
a körbe tartozik, tehát aki másfél hónapnál hosszabb ideig szünetelte-
ti vállalkozását, annak számolnia kell azzal, hogy egészségbiztosítását
más módon kell fenntartania.

• Táppénz esetében eltérőek a szabályok: a biztosítás megszűné-
sét követően már nem kaphatunk pénzbeni ellátást.

Mi a teendő tehát, ha megszűnik a jogviszonyunk (abbahagyjuk a vál-
lalkozást vagy szüneteltetünk, esetleg alkalmazotti státuszunk szűnik
meg)? Először is tudomásul vesszük, hogy a nyugdíjba beszámító szol-
gálati idő tovább nem „ketyeg”. Másodsorban gondoskodni kell meg-
élhetésünkről, ugyanis betegség esetén nem kapunk táppénzt. Har-
madszor pedig – ha tétlen állapotunk másfél hónapnál tovább fennáll
– gondoskodnunk kell egészségbiztosítási szolgáltatási járulék fizeté-
séről, ill. ennek bejelen-
téséről az adóhatóság
számára. Ez a járulék
2013-ban havi 6660 Ft.
Cserébe ellát az orvos,
elvisz a mentő, kedvez-
ményes gyógyszerre va-
gyunk jogosultak, viszont
pénzbeni ellátásra (táp-
pénzre) ne számítsunk.

– 25 hülye van
ebben a terem-
ben – mondja in-
gerülten a tanár-
nõ. 

– Tanárnõvel
együtt 26! – jelen-
ti ki Móricka.

– Azonnal menj
ki, Móricka!

– Persze, hogy
tanárnõnek le-
gyen igaza…
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Mint a nevében is adott, a KGFB – vagy más
néven kötelező gépjármű felelősség biztosí-
tás – KÖTELEZŐ. Ez alól nincsen kivétel.
Erről a 2009. évi LXII. törvény rendelkezik,
valamint az azóta bevezetett – Baleseti Adó
– amelyről a 2012. évi CII. törvény is csak
emelte a díjakat.

Ugyanakkor nagyon sok esetben ta-
pasztaljuk, hogy új-
vagy használtau-
tó-vásárlásnál,
már eleve úgy
kapják meg a
gépjárművet –
későbbi ügyfele-
ink – hogy a gép-
járműpapírokkal
együtt aláírásra ke-
rül általuk már a kö-
telező és vagy cas-
co biztosítások pa-
pírjai is, amelyek
nem minden eset-
ben, a legjobban
testreszabott díjak-
kal és biztosító társa-
sággal kötődik. Innen
azonban egy évig nin-
csen visszaút. 

Több biztosítótársa-
ság ún. pótdíjakkal
bünteti a taxiként való
használatot, és nem rit-
ka, hogy 2–300%-os
pótdíjjal terhelik meg az
ajánlatot.

Ha rájöttünk, hogy
mégsem ezt kellett volna
megkötni, egy évig tehetetlenek vagyunk, és
a díjak nemfizetése sem megoldás, hiszen a
Biztosítási Törvény alapján a díj-nemfizetés-
sel megszűnt szerződések esetében csak
ugyanahhoz a biztosítóhoz köthető vissza a
kötelező biztosítás, és egy jókora – nagyon
drága – ún. fedezetlenségi díjat is szednek a
biztosítás nélküli napokra.

Évfordulós váltásnál 30 nappal korábban
fel kell mondani az előző biztosítást, és ek-
kor köthető csak újabb, más vagy ugyanan-
nál a társaságnál, de olcsóbban! Ilyen ese-
tekben az évforduló előtt 45 nappal keres-
sünk, hogy ne csússzunk ki az időből,
és legyen idő meggondolni a váltás le-
hetőségét. Nem mindig érdemes, hi-
szen pár tíz Ft különbségért, nem szíve-
sen vált az ember, ugyanakkor a mosta-
ni szabályozás szerint 3 havonta kell
közzétenni a biztosítótársaságoknak ak-
tuális díjaikat, és egymástól jelentősen
eltérő ajánlatokat kaphatunk.

Tulajdonképpen mondhatnám, hogy
megkötöm a legolcsóbbat, nem érdekel,
hiszen majd az ellenfélnek kell vele szen-
vednie, ha kárt okozok. Én inkább úgy
gondolom, hogy ha már kárt okoztam,
akkor egy korrekt kárrendezési folyamat
végén fizessék ki az okozott kárt teljes
egészében, én is ugyanígy várom el nap

mint nap más biztosítóktól, amelynek ügyfe-
lei esetlegesen nekem okoznak kárt.

Minden általunk okozott káreseménynél
az ún. bónusz-malus rendszerben kettőt
ugrunk vissza, azaz sorol vissza a biztosí-
tó, de minden esetben köteles értesíteni a

kifizetett kárösszeg
nagyságáról, és ak-
kor még mindig
gondolkodhatunk,
hogy érdemes-e
befizetnünk az
okozott kárössze-
get, a bónusz be-
sorolás helyreállí-
tására vagy sem.
Ez jó megoldás
lehet pár ezer Ft-
os kárnál, de nem
láttunk még olyat,
hogy valaki több
százezer vagy
milliós kárnál is
befizetett volna
valamit is a biz-
tosítónak.

Ha nem oko-
zunk kárt az
adott tárgyév-
ben, akkor kö-
vetkező évfor-
dulós évünk-
ben egy
bónusz foko-
zattal feljebb

lépünk, azaz kedve-
zőbb díjakkal köthetünk, vagy maradhatunk

biztosítónknál.
Általánosságban a biztosítók díjcsökkenés-

sel jutalmazzák azokat, akik éves díjfizetéssel,
inkasszóval vállalják annak befizetését, és mi-
nél gyakrabban szeretnénk fizetni, annál drá-
gább lesz az adott biztosítási termék. 

A cascóról

A mai közlekedésben napi tapasztalataink
szerint sok a magát Forma 1-es pilótának ki-
kiáltó utcai versenyző, a borzalmasan maga-
biztos taxis kolléga, vagy a több évtizedes ru-
tinnal rendelkező hivatásos gépjárművezető,

ugyanakkor megjelennek a fiatalok, a szülők
által „a fenekük alá tolt” nagy teljesítményű
gépjárművekkel, és elhiszik, hogy ők nem hi-
bázhatnak. Sajnos az élet és az általunk 30
év alatt tapasztaltak mást mutatnak. Bárki,
bármikor hibázhat, kihagyhat egy pillanatra,
és akkor nagy a baj, ha nincsen casco bizto-
sítása. Sokan ebbe akkor rokkannak csak
bele, amikor a baj már megtörtént. De mon-
dok még szebbet és napi gondot: Vegyük
alapul, történik egy közlekedési baleset,
amelyben valamelyik fél hibázott. A helyszí-
nen azonban egyikük sem ismeri el felelős-
ségét, és jön a rendőri intézkedés. Innen el-
indul egy nagyjából 6-8 hónapos tortúra,
vagy rosszabb esetben 2 éves – elévülésig
tartó – szabálysértési eljárás, Bírósággal
megfejelve. Jogorvoslati lehetőségek sora,
hónapokig nem lesz egy jogerős rendőrségi
határozat, vagy bírósági végzés egy egysze-
rűnek mondható ún. koccanásos ügyben.
Egyik félnek van cascója, a másiknak nin-
csen. 

Akinek van cascója, az általában a saját
biztosítójánál bejelenti a káreseményt, befi-
zeti az önrészt (ma már sok javító elengedi
az önrész összegét is, ha ott javíttatja az au-
tót), beül a megjavított autóba, és megy vagy
dolgozik, mintha mi sem történt volna. Őt az
idő már nem sürgeti, maximum az önrészért
pereskedhet majd.

Azonban a másik fél, akinek nincsen
cascója, felveteti a kárt – rossz esetben ún.
szívességi kárfelvételen – amely megint

11

A fiú hazatelefonál. Az anyja veszi fel a
kagylót.

– Anyu, megnõsülök!
– Drága fiam, ez csodás hír! Annyira

örülök!
– Csak tudod, a menyasszonyom…

hogyismondjam… fekete bõrû.
– Semmi baj! Mi apáddal nem vagyunk

rasszisták.
– Meg aztán van már négy gyereke…
– Csodálatos! Apáddal szeretjük a gye-

rekeket.
– Az is gond, hogy nincs hol laknunk…

– Mindössze ennyi a probléma? Költöz-
zetek be hozzánk a meghitt, egyszobás
lakásunkba.

– És hogy fogunk ott mindannyian elférni?
– Ti a gyerekekkel a szobában. Apád

meg berendezkedik majd a spájzban.
– És te, anyu?
– Emiatt ne aggódj fiam, én most lete-

szem a kagylót és felakasztom magam…
* * *

– Ha két sört iszom, akkor szinte másik
ember leszek... Az a másik meg további
söröket akar...

Helyszínelői és üzletkötői szemmel 

A gépjármű-biztosításokról
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ütemben meghatározott induló tőke-kamat megoszlás és hátralévő tőke-
tartozás is módosul a havi elszámolások függvényében. 

Társaságunk és Ön között deviza alapú, változó kamatozású
szerződés jött létre. A törlesztőrészlet összege a devizaárfolyam
és a devizakamat változásának függvényében változhat, mely az
Adós számára kockázatot jelent. A törlesztőrészlet változását
befolyásoló tényezők szerződéskötéskor a mindkét félre érvé-
nyes szerződésben meghatározásra kerültek. A szerződésben
foglaltak szerint a devizaárfolyam és a devizakamat változásá-
ból adódó különbözet a szerződésen elszámolásra kerül mind
pozitív, mind negatív változás esetén. 

A törlesztőrészletek kamatrészét meghatározó ügyleti kamat mértéke
szerződéskötéskor kerül megállapításra, annak értéke a szerződés teljes
futamidején állandó, összege nem változik, azt utólag a pénzpiaci kama-
tok vagy a jegybanki alapkamat módosulása sem módosíthatja. 

Értem én. Romlott a forint, így többet kell fizetnem. De nem romlott eny-
nyit a forint. 180 forint helyett 240 forint a svájci frank. Ez 30% különb-
ség. De nem 100%! Ezek után megkerestem a Legfelsőbb Bíróságot,
mostani nevén a Kúriát. Az ő levelük rövidítve, szerkesztve. (Kiemelés tő-
lem.) 

A Bíróság, mint jogalkalmazó, csak az irányadó törvények (és a Legfel-
sőbb Bíróság, illetve a Kúria hatályos elvi iránymutatásai szerint) járhat
el. (A jogalkotás az Országgyűlés feladat- és hatásköre.) Egyedi eseté-
ben a szerződést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bí-
róságon megtámadhatja. Ennek érdekében javaslom ügyvéd se-
gítségének igénybevételét. 

A jogi segítségnyújtásról szóló törvény szerint a rászorult félnek a jogi
segítségnyújtás keretében a jogi segítő tanácsokat ad vagy beadványt,
egyéb iratot készít, valamint erre vonatkozó meghatalmazás alapján be-
tekint ügyeinek irataiba.

A jogi segítő igénybevételének engedélyezését – szűkös jövedelmi és
vagyoni viszonyainak megfelelő igazolását követően – a lakóhelye szerin-
ti Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Jogi Segítségnyújtó
Osztályánál kérheti személyesen vagy az erre rendszeresített nyomtat-
ványon.

Dr. Wellmann György
KÚRIA POLGÁRI KOLLÉGIUM

Kollégiumvezető

Tehát menjek ügyvédhez. Én, először inkább a Pénzügyi Szerveze-
tek Állami Felügyeletéhez megyek, mit szólnak ők ahhoz, mi folyik eb-
ben az országban, a bankokban. Megjött a PSZÁF válasza (rövidítve,
szerkesztve):

A Felügyeletnek nincs hatásköre eljárni a fogyasztó és a pénzügyi szer-
vezet közötti szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak
és megszűnésének, továbbá a szerződésszegés és joghatásai megálla-
pításának eseteiben, polgári jogvita esetén ugyanis a bírósági út vagy al-
ternatív vitarendezési fórum – a Felügyelet mellett működő Pénzügyi Bé-
kéltető Testület – vehető igénybe.

A Pénzügyi Békéltető Testület hatásköre a pénzügyi szolgáltatók és a
fogyasztók közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsola-
tos jogviták rendezésére terjed ki. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárá-
sának feltétele, hogy a fogyasztó a pénzügyi szolgáltatónál előzőleg köz-
vetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. 

Amennyiben az előzőek alapján nem jut eredményre és a szer-
ződésből eredő jogvitája továbbra is fennáll, úgy a pénzügyi in-
tézmény ellen polgári peres eljárást kezdeményezhet az illeté-
kességgel és hatáskörrel rendelkező bíróságnál, mely vagy a
szerződésben kikötött, kizárólagos hatáskörrel rendelkező bíró-
ság vagy – ilyen kikötés hiányában – a polgári perrendtartásról
szóló törvényben rögzített szabályok szerint illetékességgel és
hatáskörrel rendelkező bíróság. 

Szabadfalvi István főosztályvezető
PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

Ügyfélszolgálati Főosztály

Köszönjük ezt a választ is. Tehát, mehetünk a bíróságra. De ez egy má-
sik írás témája lesz… Név és cím a szerkesztőségben
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Vállalkozás abbahagyása vagy szüneteltetése
Milyen ellátások járnak a jogviszony megszűnte után?

Az új rendelkezések szeptember 1-jei életbelépése után a fővárosi kol-
légák százai kerülhetnek abba a helyzetbe, hogy vállalkozásokat átme-
netileg szüneteltetniük kell, vagy egyenesen be kell fejezniük. De mi
van ilyenkor a járulékokkal? Felmerülnek kérdések: Ellát az orvos? Ér-
vényes a TAJ-kártyám? Kapok táppénzt?

Cikkünkben összefoglaljuk, hogy ún. „passzív jogon” mikor, és mi-
lyen tb-ellátás jár.

A biztosítási kötelezettség egyik fontos – törvényben rögzített – elő-
írása, hogy a biztosítás az annak alapjául szolgáló jogviszony tartama
alatt áll fenn. Ilyen jogviszony lehet az alkalmazotti forma, az egyéni-
vagy társas vállalkozás, stb. Gyermekek és nyugdíjasok alanyi jogon
kapják az ellátásokat. 

De mi marad ezekből a jogosultságokból a jogviszony megszűnését
követően? Bontsuk három részre a választ:

• A nyugdíjbiztosítási ellátások esetében a biztosításhoz kap-
csolható jog nem évül el, viszont szolgálati időt csak a nyugdíjjárulék
fizetésének időtartama jelent. (Pl. ha valaki 1980 és 2005 között szer-
zett 25 év szolgálati időt, de ezt követően semmilyen biztosítási jogvi-
szonya nem volt, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor
minden további nélkül nyugellátást vehet igénybe – természetesen
szolgálati idejének megfelelően.)

• Az egészségügyi szolgáltatás a biztosítás megszűnését köve-
tő 45 napon keresztül illeti még meg a volt biztosítottat. E rendelkezés
vonatkozik alkalmazottra, vállalkozóra egyaránt. Fontos tudni, hogy
nemcsak a vállalkozás megszüntetése, hanem a szüneteltetés is ebbe
a körbe tartozik, tehát aki másfél hónapnál hosszabb ideig szünetelte-
ti vállalkozását, annak számolnia kell azzal, hogy egészségbiztosítását
más módon kell fenntartania.

• Táppénz esetében eltérőek a szabályok: a biztosítás megszűné-
sét követően már nem kaphatunk pénzbeni ellátást.

Mi a teendő tehát, ha megszűnik a jogviszonyunk (abbahagyjuk a vál-
lalkozást vagy szüneteltetünk, esetleg alkalmazotti státuszunk szűnik
meg)? Először is tudomásul vesszük, hogy a nyugdíjba beszámító szol-
gálati idő tovább nem „ketyeg”. Másodsorban gondoskodni kell meg-
élhetésünkről, ugyanis betegség esetén nem kapunk táppénzt. Har-
madszor pedig – ha tétlen állapotunk másfél hónapnál tovább fennáll
– gondoskodnunk kell egészségbiztosítási szolgáltatási járulék fizeté-
séről, ill. ennek bejelen-
téséről az adóhatóság
számára. Ez a járulék
2013-ban havi 6660 Ft.
Cserébe ellát az orvos,
elvisz a mentő, kedvez-
ményes gyógyszerre va-
gyunk jogosultak, viszont
pénzbeni ellátásra (táp-
pénzre) ne számítsunk.

– 25 hülye van
ebben a terem-
ben – mondja in-
gerülten a tanár-
nõ. 

– Tanárnõvel
együtt 26! – jelen-
ti ki Móricka.

– Azonnal menj
ki, Móricka!

– Persze, hogy
tanárnõnek le-
gyen igaza…
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Mint a nevében is adott, a KGFB – vagy más
néven kötelező gépjármű felelősség biztosí-
tás – KÖTELEZŐ. Ez alól nincsen kivétel.
Erről a 2009. évi LXII. törvény rendelkezik,
valamint az azóta bevezetett – Baleseti Adó
– amelyről a 2012. évi CII. törvény is csak
emelte a díjakat.

Ugyanakkor nagyon sok esetben ta-
pasztaljuk, hogy új-
vagy használtau-
tó-vásárlásnál,
már eleve úgy
kapják meg a
gépjárművet –
későbbi ügyfele-
ink – hogy a gép-
járműpapírokkal
együtt aláírásra ke-
rül általuk már a kö-
telező és vagy cas-
co biztosítások pa-
pírjai is, amelyek
nem minden eset-
ben, a legjobban
testreszabott díjak-
kal és biztosító társa-
sággal kötődik. Innen
azonban egy évig nin-
csen visszaút. 

Több biztosítótársa-
ság ún. pótdíjakkal
bünteti a taxiként való
használatot, és nem rit-
ka, hogy 2–300%-os
pótdíjjal terhelik meg az
ajánlatot.

Ha rájöttünk, hogy
mégsem ezt kellett volna
megkötni, egy évig tehetetlenek vagyunk, és
a díjak nemfizetése sem megoldás, hiszen a
Biztosítási Törvény alapján a díj-nemfizetés-
sel megszűnt szerződések esetében csak
ugyanahhoz a biztosítóhoz köthető vissza a
kötelező biztosítás, és egy jókora – nagyon
drága – ún. fedezetlenségi díjat is szednek a
biztosítás nélküli napokra.

Évfordulós váltásnál 30 nappal korábban
fel kell mondani az előző biztosítást, és ek-
kor köthető csak újabb, más vagy ugyanan-
nál a társaságnál, de olcsóbban! Ilyen ese-
tekben az évforduló előtt 45 nappal keres-
sünk, hogy ne csússzunk ki az időből,
és legyen idő meggondolni a váltás le-
hetőségét. Nem mindig érdemes, hi-
szen pár tíz Ft különbségért, nem szíve-
sen vált az ember, ugyanakkor a mosta-
ni szabályozás szerint 3 havonta kell
közzétenni a biztosítótársaságoknak ak-
tuális díjaikat, és egymástól jelentősen
eltérő ajánlatokat kaphatunk.

Tulajdonképpen mondhatnám, hogy
megkötöm a legolcsóbbat, nem érdekel,
hiszen majd az ellenfélnek kell vele szen-
vednie, ha kárt okozok. Én inkább úgy
gondolom, hogy ha már kárt okoztam,
akkor egy korrekt kárrendezési folyamat
végén fizessék ki az okozott kárt teljes
egészében, én is ugyanígy várom el nap

mint nap más biztosítóktól, amelynek ügyfe-
lei esetlegesen nekem okoznak kárt.

Minden általunk okozott káreseménynél
az ún. bónusz-malus rendszerben kettőt
ugrunk vissza, azaz sorol vissza a biztosí-
tó, de minden esetben köteles értesíteni a

kifizetett kárösszeg
nagyságáról, és ak-
kor még mindig
gondolkodhatunk,
hogy érdemes-e
befizetnünk az
okozott kárössze-
get, a bónusz be-
sorolás helyreállí-
tására vagy sem.
Ez jó megoldás
lehet pár ezer Ft-
os kárnál, de nem
láttunk még olyat,
hogy valaki több
százezer vagy
milliós kárnál is
befizetett volna
valamit is a biz-
tosítónak.

Ha nem oko-
zunk kárt az
adott tárgyév-
ben, akkor kö-
vetkező évfor-
dulós évünk-
ben egy
bónusz foko-
zattal feljebb

lépünk, azaz kedve-
zőbb díjakkal köthetünk, vagy maradhatunk

biztosítónknál.
Általánosságban a biztosítók díjcsökkenés-

sel jutalmazzák azokat, akik éves díjfizetéssel,
inkasszóval vállalják annak befizetését, és mi-
nél gyakrabban szeretnénk fizetni, annál drá-
gább lesz az adott biztosítási termék. 

A cascóról

A mai közlekedésben napi tapasztalataink
szerint sok a magát Forma 1-es pilótának ki-
kiáltó utcai versenyző, a borzalmasan maga-
biztos taxis kolléga, vagy a több évtizedes ru-
tinnal rendelkező hivatásos gépjárművezető,

ugyanakkor megjelennek a fiatalok, a szülők
által „a fenekük alá tolt” nagy teljesítményű
gépjárművekkel, és elhiszik, hogy ők nem hi-
bázhatnak. Sajnos az élet és az általunk 30
év alatt tapasztaltak mást mutatnak. Bárki,
bármikor hibázhat, kihagyhat egy pillanatra,
és akkor nagy a baj, ha nincsen casco bizto-
sítása. Sokan ebbe akkor rokkannak csak
bele, amikor a baj már megtörtént. De mon-
dok még szebbet és napi gondot: Vegyük
alapul, történik egy közlekedési baleset,
amelyben valamelyik fél hibázott. A helyszí-
nen azonban egyikük sem ismeri el felelős-
ségét, és jön a rendőri intézkedés. Innen el-
indul egy nagyjából 6-8 hónapos tortúra,
vagy rosszabb esetben 2 éves – elévülésig
tartó – szabálysértési eljárás, Bírósággal
megfejelve. Jogorvoslati lehetőségek sora,
hónapokig nem lesz egy jogerős rendőrségi
határozat, vagy bírósági végzés egy egysze-
rűnek mondható ún. koccanásos ügyben.
Egyik félnek van cascója, a másiknak nin-
csen. 

Akinek van cascója, az általában a saját
biztosítójánál bejelenti a káreseményt, befi-
zeti az önrészt (ma már sok javító elengedi
az önrész összegét is, ha ott javíttatja az au-
tót), beül a megjavított autóba, és megy vagy
dolgozik, mintha mi sem történt volna. Őt az
idő már nem sürgeti, maximum az önrészért
pereskedhet majd.

Azonban a másik fél, akinek nincsen
cascója, felveteti a kárt – rossz esetben ún.
szívességi kárfelvételen – amely megint
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A fiú hazatelefonál. Az anyja veszi fel a
kagylót.

– Anyu, megnõsülök!
– Drága fiam, ez csodás hír! Annyira

örülök!
– Csak tudod, a menyasszonyom…

hogyismondjam… fekete bõrû.
– Semmi baj! Mi apáddal nem vagyunk

rasszisták.
– Meg aztán van már négy gyereke…
– Csodálatos! Apáddal szeretjük a gye-

rekeket.
– Az is gond, hogy nincs hol laknunk…

– Mindössze ennyi a probléma? Költöz-
zetek be hozzánk a meghitt, egyszobás
lakásunkba.

– És hogy fogunk ott mindannyian elférni?
– Ti a gyerekekkel a szobában. Apád

meg berendezkedik majd a spájzban.
– És te, anyu?
– Emiatt ne aggódj fiam, én most lete-

szem a kagylót és felakasztom magam…
* * *

– Ha két sört iszom, akkor szinte másik
ember leszek... Az a másik meg további
söröket akar...

Helyszínelői és üzletkötői szemmel 

A gépjármű-biztosításokról
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csak pénzbe kerül, méghozzá azonnal kifize-
tendőbe (igaz, számla lesz róla, és a biztosí-
tó a végén megtéríti, ha egyszer vége lesz az
ügynek, és a kifizetési biztosítási vizsgálat is
rendben van) és félreteszik aktáját. Innen sa-
ját zsebből kell megfinanszírozni a teljes javí-
tási összeget – amely néha több millióra rúg
– és áll az ügyünk, az idő meg telik. 

Itt jegyzem meg név nélkül, ügyfelünk
2011.12.31-én történt közlekedési balesete
ügyében talán a hónapban még (20. hónap
az eljárásban) születik rendőrségi határozat,
mégpedig az elsődleges tájékoztatás alap-
ján – bizonyítottság hiányában megszünte-
tés!!! Így a biztosító egyik félnek sem fizet
majd, hiába is fog jogerőre emelkedni. Még
4 hónap, és felelősség kimondása nélkül is
ELÉVÜL – az ügy, amely egyik félnek sem
kedvező.

Nemcsak egyéni vállalkozókat, cégeket,
mikrovállalkozásokat is romba dönthet egy-

egy ilyen ügy. Sok pénz áll az autóban, és
még egy dolog, amelyet nem szabad elfelej-
teni!

A biztosítótársaságot semmi nem kötelezi
arra, hogy a rendőrhatóság vagy bíróság jog-
erős döntését elfogadja, és az alapján azon-
nal fizessen a károsultaknak! Jöhetnek
egyezkedések, polgári perek... és akkor a
nagy kérdés: mikor is lesz ennek vége? Mi-
kor jutok pénzemhez? Ha megkapom, ki fi-
zeti meg nekem, és egyáltalán megfizeti-e a
késedelmi kamatot, ha addig béreltem gép-
járművet, annak bérleti díját (mondjuk, ha
igazolhatóan munkaeszközöm volt az autó,
amely balesetet szenvedetett)? Ha lett volna
cascóm, csak az önrészért pereskednénk…

Ezért ajánlom mindenkinek a casco-bizto-
sítások megkötését! Akkor még nem is be-
széltem a gépjárműlopásokról! (Nagy törté-
netek... casco nélkül esélytelen.)

A kötelező gépjármű felelősség biztosítá-

sok mellé általában – párhuzamosan ugyan-
annál a biztosítónál megkötött cascók jelen-
tős kedvezményekkel köthetőek!

A mai közlekedésben a bajt jobb megelőz-
ni, és gondoskodni magunkról.

Cégünk ehhez próbál hozzájárulni a maga
szerény eszközeivel, a kivonuló baleseti hely-
színelő szolgáltatás mellé, immáron gépjár-
mű kötelező, casco és taxis felelősség va-
gyoni biztosításokkal is áll a megrendelők
szíves rendelkezésére.

Segítünk eligazodni a biztosítások világá-
ban, messze több szolgáltatást adunk ügyfe-
leinknek, mint más alkusz vagy üzletkötő.
Bővebben a honlapunkon.

Illés János ügyvezető
Traffic Control Balesetelemző 

és Tanácsadó Kft.
Tel.: + 36 30 3923293

Honlapon: www.taxibiztositasok.hu
www.traffic-control.hu
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Korábban már megnéztük mit te-
het, mit tesz a fehérrendszámos
„taxikkal” kapcsolatban a Főváro-
si Önkormányzat, a Közterület-fel-
ügyelet, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság, a Rendőrség, a Mérés-
ügyi Hivatal. Gyakorlatilag sem-
mit. Most nézzünk, meg mit te-
het, mit tesz a Fogyasztóvédelmi
Hatóság a fehér rendszámos „ta-
xik” kiszűrése érdekében? 
Válaszuk rövidítve, szerkesztve.

A fogyasztóvédelmi felügye-
lőségek ellenőrzési jogköre a
taxiengedéllyel kapcsolatban
a közúti közlekedési szolgál-
tatásokról és a közúti jármű-
vek üzemben tartásáról szóló
minisztertanácsi rendelet be-
kezdésén alapul, amely sze-
rint a rendeletekben foglaltak
megtartását – a hatáskörük
gyakorlására vonatkozó sza-
bályok szerint – a közlekedé-
si hatóságok, továbbá a tele-
pülési önkormányzat jegyzője
és a fogyasztóvédelmi ható-
ság is ellenőrzi. 

A hatóság minden évben téma-
vizsgálat keretében ellenőrzi a
személytaxi-szolgáltatást is. A ha-
tóság vizsgálata kiterjed a taxitár-
saságokhoz tartozó, valamint a
taxitársaságokhoz nem tartozó
vállalkozások ellenőrzésére is. A
vizsgálatok célja a taxiszolgál-
tatók megfelelő szolgáltatása.
Amennyiben a szolgáltatás sza-
bálytalan végzését tapasztalják a
felügyelők, azt megfelelő mérték-
ben szankcionálják. 

Az ellenőrzésre jogosult szer-
vek a személytaxi-engedélyre és

a személytaxi-igazolványra előírt
feltételek meglétét, valamint az
áralkalmazásra vonatkozó előírá-
sok megtartását a taxiállomá-
sokon és próbautazások során is
ellenőrzik. Hatáskörükbe tartozó-
an lefolytatják a szabálysértési
vagy közigazgatási eljárást, a te-
vékenység gyakorlásának jogát
felfüggeszthetik, az engedély, az
igazolvány visszavonását kezde-
ményezhetik.

A személytaxi – engedéllyel és
a taxiigazolvánnyal kapcsolatos hi-
ányosságok feltárása esetén az el-
járás a közúti közlekedésről szóló
törvény alapján a közlekedési ha-
tóság hatáskörébe tartozik.

A fogyasztóvédelemről szó-
ló törvény pontjaival össz-
hangban fogyasztóvédelmi el-
járás lefolytatása során jog-
sértő magatartások feltárása

esetén is eljár a Hatóság
azon ellenőrzöttekkel szem-
ben is, akik egyébként nem
rendelkeznek személytaxi-
engedéllyel vagy személytaxi-
igazolvánnyal, mégis szolgál-
tatási tevékenységet végez-
nek. Az a körülmény ugyanis,
hogy ezen magánszemélyek
a személytaxi-szolgáltatást jo-
gosulatlanul nyújtják, nem
mentesíti őket a tevékenység

egyéb feltételeinek teljesíté-
se alól.

Az ellenőrzések során sok
esetben a fogyasztóvédelmi fel-
ügyelőségek az illetékes megyei
kormányhivatal szervezetéhez tar-
tozó területi mérésügyi és műsza-
ki biztonsági hatóságokkal, a
Nemzeti Közlekedési Hatósággal,
valamint a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal illetékes igazgatóságával

előzetes egyeztetést kö-
vetően folytatnak le kö-
zös vizsgálatot.

A Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság hivata-
los lapja a Fogyasztóvé-

delmi Tükör című folyóirat, mely
az interneten is hozzáférhető. A
2012. évben megvalósult sze-
mélytaxi-szolgáltatás ellenőrzésé-
nek eredményeit a 2012. őszi
számában tette közzé a Hatóság,
melyet elektronikus formában a
www.nfh.hu oldalon a „Letölthető
anyagok” cím alatt a „Fogyasztó-
védelmi Tükör” menüpontban ta-
lálható.

Dr. Becsky-Balku Orsolya
Főosztályvezető

NEMZETI FOGYASZTÓ-
VÉDELMI HATÓSÁG

Szolgáltatás-ellenőrzési 
Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Köszönjük a választ, bár okosab-
bak most sem lettünk, próbáljuk
megérteni a leírtakat. A Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság csak
a „hivatalos” személyszállítókat
ellenőrizheti, de eljár a nem hiva-
talos személyszállítókkal szem-
ben, jogsértő magatartások
feltárása esetén. De honnan
tudják, hogy jogsértő a magatar-
tásuk, ha egyszer nem ellenőriz-
hetik őket?

Aztán meg, a mérésügyi ha-
tóságokkal közösen tartanak
vizsgálatot. A Mérésügyi Hatóság
köszöni, de nem vesz részt közúti
ellenőrzésekben. (Erről legutóbb
olvashattatok). Magyarul, a Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság sem te-
het sokat a „kollégákkal” szem-
ben. A sorozat befejezésekép-
pen várjuk az illetékes Kormány-
hivatal válaszát, mit tehetnek, mit
tesznek ők a fehér rendszámos
„taxikkal”? Juhász Péter

Kik állítják meg a fehér rendszámos „taxik” ámokfutását?
5. rész: Mit tehet, mit tesz a Fogyasztóvédelmi Hatóság? 

Ez a Budaörsi úti fehér rendszámos Mercedes „taxi”
már többször szerepelt lapunk hasábjain, mivel évek
óta ugyanonnan dolgozik – háborítatlanul…. Gyáni
Zoltán kollégánk éjszakai felvételén jól látszik, hogy
világít a szabadjelzője, amikor éppen fuvart tárgyal le
egy kamionossal… 
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csak pénzbe kerül, méghozzá azonnal kifize-
tendőbe (igaz, számla lesz róla, és a biztosí-
tó a végén megtéríti, ha egyszer vége lesz az
ügynek, és a kifizetési biztosítási vizsgálat is
rendben van) és félreteszik aktáját. Innen sa-
ját zsebből kell megfinanszírozni a teljes javí-
tási összeget – amely néha több millióra rúg
– és áll az ügyünk, az idő meg telik. 

Itt jegyzem meg név nélkül, ügyfelünk
2011.12.31-én történt közlekedési balesete
ügyében talán a hónapban még (20. hónap
az eljárásban) születik rendőrségi határozat,
mégpedig az elsődleges tájékoztatás alap-
ján – bizonyítottság hiányában megszünte-
tés!!! Így a biztosító egyik félnek sem fizet
majd, hiába is fog jogerőre emelkedni. Még
4 hónap, és felelősség kimondása nélkül is
ELÉVÜL – az ügy, amely egyik félnek sem
kedvező.

Nemcsak egyéni vállalkozókat, cégeket,
mikrovállalkozásokat is romba dönthet egy-

egy ilyen ügy. Sok pénz áll az autóban, és
még egy dolog, amelyet nem szabad elfelej-
teni!

A biztosítótársaságot semmi nem kötelezi
arra, hogy a rendőrhatóság vagy bíróság jog-
erős döntését elfogadja, és az alapján azon-
nal fizessen a károsultaknak! Jöhetnek
egyezkedések, polgári perek... és akkor a
nagy kérdés: mikor is lesz ennek vége? Mi-
kor jutok pénzemhez? Ha megkapom, ki fi-
zeti meg nekem, és egyáltalán megfizeti-e a
késedelmi kamatot, ha addig béreltem gép-
járművet, annak bérleti díját (mondjuk, ha
igazolhatóan munkaeszközöm volt az autó,
amely balesetet szenvedetett)? Ha lett volna
cascóm, csak az önrészért pereskednénk…

Ezért ajánlom mindenkinek a casco-bizto-
sítások megkötését! Akkor még nem is be-
széltem a gépjárműlopásokról! (Nagy törté-
netek... casco nélkül esélytelen.)

A kötelező gépjármű felelősség biztosítá-

sok mellé általában – párhuzamosan ugyan-
annál a biztosítónál megkötött cascók jelen-
tős kedvezményekkel köthetőek!

A mai közlekedésben a bajt jobb megelőz-
ni, és gondoskodni magunkról.

Cégünk ehhez próbál hozzájárulni a maga
szerény eszközeivel, a kivonuló baleseti hely-
színelő szolgáltatás mellé, immáron gépjár-
mű kötelező, casco és taxis felelősség va-
gyoni biztosításokkal is áll a megrendelők
szíves rendelkezésére.

Segítünk eligazodni a biztosítások világá-
ban, messze több szolgáltatást adunk ügyfe-
leinknek, mint más alkusz vagy üzletkötő.
Bővebben a honlapunkon.

Illés János ügyvezető
Traffic Control Balesetelemző 

és Tanácsadó Kft.
Tel.: + 36 30 3923293

Honlapon: www.taxibiztositasok.hu
www.traffic-control.hu
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Korábban már megnéztük mit te-
het, mit tesz a fehérrendszámos
„taxikkal” kapcsolatban a Főváro-
si Önkormányzat, a Közterület-fel-
ügyelet, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság, a Rendőrség, a Mérés-
ügyi Hivatal. Gyakorlatilag sem-
mit. Most nézzünk, meg mit te-
het, mit tesz a Fogyasztóvédelmi
Hatóság a fehér rendszámos „ta-
xik” kiszűrése érdekében? 
Válaszuk rövidítve, szerkesztve.

A fogyasztóvédelmi felügye-
lőségek ellenőrzési jogköre a
taxiengedéllyel kapcsolatban
a közúti közlekedési szolgál-
tatásokról és a közúti jármű-
vek üzemben tartásáról szóló
minisztertanácsi rendelet be-
kezdésén alapul, amely sze-
rint a rendeletekben foglaltak
megtartását – a hatáskörük
gyakorlására vonatkozó sza-
bályok szerint – a közlekedé-
si hatóságok, továbbá a tele-
pülési önkormányzat jegyzője
és a fogyasztóvédelmi ható-
ság is ellenőrzi. 

A hatóság minden évben téma-
vizsgálat keretében ellenőrzi a
személytaxi-szolgáltatást is. A ha-
tóság vizsgálata kiterjed a taxitár-
saságokhoz tartozó, valamint a
taxitársaságokhoz nem tartozó
vállalkozások ellenőrzésére is. A
vizsgálatok célja a taxiszolgál-
tatók megfelelő szolgáltatása.
Amennyiben a szolgáltatás sza-
bálytalan végzését tapasztalják a
felügyelők, azt megfelelő mérték-
ben szankcionálják. 

Az ellenőrzésre jogosult szer-
vek a személytaxi-engedélyre és

a személytaxi-igazolványra előírt
feltételek meglétét, valamint az
áralkalmazásra vonatkozó előírá-
sok megtartását a taxiállomá-
sokon és próbautazások során is
ellenőrzik. Hatáskörükbe tartozó-
an lefolytatják a szabálysértési
vagy közigazgatási eljárást, a te-
vékenység gyakorlásának jogát
felfüggeszthetik, az engedély, az
igazolvány visszavonását kezde-
ményezhetik.

A személytaxi – engedéllyel és
a taxiigazolvánnyal kapcsolatos hi-
ányosságok feltárása esetén az el-
járás a közúti közlekedésről szóló
törvény alapján a közlekedési ha-
tóság hatáskörébe tartozik.

A fogyasztóvédelemről szó-
ló törvény pontjaival össz-
hangban fogyasztóvédelmi el-
járás lefolytatása során jog-
sértő magatartások feltárása

esetén is eljár a Hatóság
azon ellenőrzöttekkel szem-
ben is, akik egyébként nem
rendelkeznek személytaxi-
engedéllyel vagy személytaxi-
igazolvánnyal, mégis szolgál-
tatási tevékenységet végez-
nek. Az a körülmény ugyanis,
hogy ezen magánszemélyek
a személytaxi-szolgáltatást jo-
gosulatlanul nyújtják, nem
mentesíti őket a tevékenység

egyéb feltételeinek teljesíté-
se alól.

Az ellenőrzések során sok
esetben a fogyasztóvédelmi fel-
ügyelőségek az illetékes megyei
kormányhivatal szervezetéhez tar-
tozó területi mérésügyi és műsza-
ki biztonsági hatóságokkal, a
Nemzeti Közlekedési Hatósággal,
valamint a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal illetékes igazgatóságával

előzetes egyeztetést kö-
vetően folytatnak le kö-
zös vizsgálatot.

A Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság hivata-
los lapja a Fogyasztóvé-

delmi Tükör című folyóirat, mely
az interneten is hozzáférhető. A
2012. évben megvalósult sze-
mélytaxi-szolgáltatás ellenőrzésé-
nek eredményeit a 2012. őszi
számában tette közzé a Hatóság,
melyet elektronikus formában a
www.nfh.hu oldalon a „Letölthető
anyagok” cím alatt a „Fogyasztó-
védelmi Tükör” menüpontban ta-
lálható.

Dr. Becsky-Balku Orsolya
Főosztályvezető

NEMZETI FOGYASZTÓ-
VÉDELMI HATÓSÁG

Szolgáltatás-ellenőrzési 
Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Köszönjük a választ, bár okosab-
bak most sem lettünk, próbáljuk
megérteni a leírtakat. A Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság csak
a „hivatalos” személyszállítókat
ellenőrizheti, de eljár a nem hiva-
talos személyszállítókkal szem-
ben, jogsértő magatartások
feltárása esetén. De honnan
tudják, hogy jogsértő a magatar-
tásuk, ha egyszer nem ellenőriz-
hetik őket?

Aztán meg, a mérésügyi ha-
tóságokkal közösen tartanak
vizsgálatot. A Mérésügyi Hatóság
köszöni, de nem vesz részt közúti
ellenőrzésekben. (Erről legutóbb
olvashattatok). Magyarul, a Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság sem te-
het sokat a „kollégákkal” szem-
ben. A sorozat befejezésekép-
pen várjuk az illetékes Kormány-
hivatal válaszát, mit tehetnek, mit
tesznek ők a fehér rendszámos
„taxikkal”? Juhász Péter

Kik állítják meg a fehér rendszámos „taxik” ámokfutását?
5. rész: Mit tehet, mit tesz a Fogyasztóvédelmi Hatóság? 

Ez a Budaörsi úti fehér rendszámos Mercedes „taxi”
már többször szerepelt lapunk hasábjain, mivel évek
óta ugyanonnan dolgozik – háborítatlanul…. Gyáni
Zoltán kollégánk éjszakai felvételén jól látszik, hogy
világít a szabadjelzője, amikor éppen fuvart tárgyal le
egy kamionossal… 
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Állítom, hozzáértő szem kell ahhoz, hogy első
ránézésre megállapítsa, rendőrt vagy közterü-
let-felügyelőt lát. Korábban az új, speciális szí-
nezetű és anyagú láthatósági mellényük alap-
ján könnyű volt a rendőrt megkülönböztetni az
útkarbantartóktól, szemétszállítóktól és az út
mentén egyéb foglalatossággal bíró, nem hi-
vatalos személyektől. Ma már ez sem ilyen
egyszerű. A rendőrök zöme kék, bevetési ru-
hában intézkedik, amelyre kifejezetten hason-
lít a közterület-felügyelők egyenruhája. Ráadá-
sul a láthatósági mellényük is annyiban külön-
bözik a rend őreitől, hogy egyiken a POLICE
felirat olvasható, míg a másikon a köterület-
felügyeleté. Azt gondolom, akivel szemben a
felügyelők intézkednek nem is biztos, hogy tu-
datosul benne, hogy nem a rend éber őre jár
el vele szemben. Mindezek után úgy döntöt-
tem, megkeresem a Fővárosi Közterület-felü-
gyeletet és próbálom tisztázni az alapvető kér-
déseimet. Az első meglepetés akkor ért, ami-
kor egy új szervezetet ismerhettem meg a kö-

vetkező elnevezéssel: Fővárosi Önkormányza-
ti Rendészeti Igazgatóság. Aki nem tudná –
mert én erről nem bírtam információval – ide
tartoznak a budapesti illetőséggel dolgozó fel-
ügyelők, emellett a kerületekben találhatók
még a helyi hatáskörrel bíró, de régi elneve-
zéssel működő egységek. A Fővárosi Önkor-
mányzati Rendészeti Igazgatóság Sajtószolgá-
latát arra kértem segítsen megtudni, honnan
ismerhető föl a közterület-felügyelő? 

A közterület-felügyelő a közterület-felügye-
letről szóló 1999. évi LXIII. törvényben előírt –
országosan egységes – egyenruházatban lát-
ja el a szolgálatát. A törvény végrehajtására a
közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a
felügyelői jelvényről és szolgálati igazolvány-
ról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet és a
rendészeti feladatokat ellátó személyek, vala-
mint fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátá-
sára vonatkozó részletes szabályokról szóló
70/2012. (XII.14.) BM rendelet került kiadás-
ra, melyben részletesen szabályozásra került

Hivatalos személy, aki igazoltathat, bírságolhat

Rendőrnek látszó közterület-felügyelő
Egyre nehezebb eldönteni, hogy mikor mit és kit is lát a közlekedő. Legutóbb a
Róbert Károly körúton a Rendőrpalota melletti villamosmegállóban kisebb csopor-
tosulás vonta magára a figyelmet, ahol – mint végül kiderült – közterület-felügye-
lők intézkedtek, rendőrségi láthatósági mellényre hajazó, bevetési ruhával telje-
sen megegyező szerelésben. Ma már azt is tudni, hogy létezik Budapesten a kö-
vetkező egység: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság.

ujtaxi.qxd  8/14/13 09:01  Page 14

a ruházat kinézete, az egyedi azonosító szám-
mal ellátott szolgálati jelvény, valamint az
egyenruházaton elhelyezhető ékítmények és
állományjelző elemek kinézete. Az egyen-
ruházat színe sötétkék, a ruházaton szerepel
az „ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET” vagy a
„KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ”/„KÖZTERÜ-
LET-FELÜGYELET” fel-
irat, attól függően, hogy a
Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX törvény 17. §-
ban vagy a közterület-fel-
ügyeletről szóló 1999. évi
LXIII törvény 1. §.-ban ka-
pott felhatalmazás alapján
gondoskodik a helyi ön-
kormányzat a közterület-
felügyeleti feladatok ellá-
tásáról. A felső ruházat
bal oldali, mellkasi részén
kell az egyedi azonosító
számmal ellátott szolgálati
jelvényt viselni. A felső ru-
házat bal karján viselheti a
munkáltató önkormányzat
karjelvényét – állományjel-
zőjét.

Egyértelmű, a fotón is
látható, ránézésre egyet-
len dolog, ami a rendőrtől
megkülönbözteti, hogy
nincs fegyvere. De őszin-
tén szólva, a legtöbb ál-
lampolgár nem azzal kezdi
a nem kívánt találkozást,
hogy a derékszíjat mustrál-
ja, van fegyvere a velem
szemben intézkedőnek,
vagy nincs. Arról nem is szólva, hogy a külföl-
di a magyar nyelvet igen kevéssé bírja, úgy-
hogy neki a közterület-felügyelő is rendőr
lesz.

Ezt követően az iránt érdeklődtem, a rend-
őrnek látszó közterület-felügyelő milyen intéz-
kedési jogkörrel rendelkezik és a taxisokkal
szemben mi a feladata. Szabálysértés esetén
milyen eszközökkel élhet?

A közterület-felügyelő igazoltathat, helyszíni
bírságot, közigazgatási bírságot szabhat ki,
szabálysértési és közigazgatási hatósági eljá-
rást kezdeményezhet, jogosult a közúti közle-
kedésben részt vevő gépjárművet megállítani
és feltartóztatni, az eljárásával érintett személy
ruházatát, csomagját átvizsgálni, az intézkedé-
sének ellenszegülő és a bűncselekmény elkö-
vetésén tetten ért személyt feltartóztatni, előál-
lítani. A szabálytalanul elhelyezett gépjárművet
kerékbilinccsel rögzítheti, vagy a közterületről
elszállíttathatja. A felügyelő köteles intézkedni
vagy intézkedést kezdeményezni, ha feladat
és hatáskörébe utalt jogsértést észlel, vagy
ilyet hoznak a tudomására.

A taxisokat érintő intézkedések: KRESZ
szabálysértés, vagy szabályszegés esetén tör-
ténhet, jellemzően; a járművel történő megál-
lás, várakozás és táblával jelzett behajtási tila-
lom megsértése esetén. A KRESZ 40. §. (5.)
bekezdés h.) pontja alapján a felügyelő eljár-
hat a taximegállót illetéktelenül használóval
szemben.

Talán az egyik legfontosabb kérdés: ha va-
laki vét a szabályok ellen, milyen szankciókra
számíthat?

A KRESZ-szabálysértésekre vonatkozóan
az egyes közlekedési szabálysértések miatt
alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illet-
ve helyszíni bírság kötelező mértékéről, vala-

mint a szabálysér-
tésekről, a sza-
bálysértési eljá-
rásról és a sza-
bálysértési nyil-
vántartási rend-
szerről szóló
2012. évi II. tör-
vénnyel összefüg-
gő egyes kor-
mányrendeletek
m ó d o s í t á s á r ó l
szóló 63/2012.
(IV. 2.) Korm. ren-
delet 1. számú
m e l l é k l e t é b e n
megha tá rozo t t
összegű helyszí-
ni, illetve pénzbír-
ságot kell alkal-
mazni. A szabály-
sértésekről, a sza-
bálysértési eljá-
rásról és a sza-
bálysértési nyil-
vántartási rend-
szerről szóló 2012.
évi II. törvény által
a közterület-fel-
ügyelő hatásköré-
be utalt egyéb
s z a b á l y s é r t é s

esetén, ahol helyszíni bírság is kiszabható, ott
a közterület-felügyelő önálló mérlegelési jog-
körében 5–50 000 forintig, 14–18 éves fia-
talkorúnak 5–25 000 forintig terjedően szab-
hat ki helyszíni bírságot. A szabálysértési
pénzbírság legfeljebb 150 000 forintig ter-
jedhet. (Ezt feljelentés esetén a szabálysérté-
si hatóság állapítja meg, nem a közterület-fel-
ügyelő.) 

Szabályszegés esetén, a közúti közleke-
désről szóló 1988. évi I. törvényben meghatá-
rozott közigazgatási bírságot kell kiszabni a
táblával jelzett behajtási tilalom megsértése
esetén. (Ez jelenleg fix 30 000 forint).

A számos jogszabályi hivatkozás ellenére
közérthető választ kaptam a feltett kérdéseim-
re. Azon mégis érdemes elgondolkodni, és
arról nem megfeledkezni, hogy a közterület-
felügyelő hivatalos személy, így fokozott jogi
védelem alatt áll, akár csak egy rendőr. Igazol-
tathat, bizonyos esetekben bírságolhat, felje-
lenthet, sőt elő is állíthat. Amivel a gépjármű-
vel közlekedőknek érdemes tisztában lenni,
forgalomból a felügyelő nem „emelhet ki”
gépkocsit, és közúti ellenőrzést ily módon
nem végezhet. Ettől még számos olyan – fen-
tebb olvasható – jogosítvánnyal rendelkezik,
amely alapján hatékonyan felléphet a szabály-
szegőkkel szemben. Amennyiben szükségét
érzi, rendőri segítséget kérhet és kap, nem
csupán a fővárosban, de többi településen is.

k.z.t.
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Rokkantsági
vagy öregségi?
Melyik nyugdíjjal járok jobban?
Öregszik a szakma. Egyre több olyan kolléga
keres fel kérdéseivel, akik rokkant státuszuk
mellett vállalkoztak, időközben azonban a tény-
leges öregségi nyugdíjkorhatárt is betöltötték.
A megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól szóló törvény alapján folyósított el-
látásokat (rehabilitációs ellátás, rokkantsági el-
látás) a tényleges nyugdíjkorhatár betöltését
követően nem kell hivatalból öregségi nyugel-
látássá átalakítani, azonban nincs kizárva az
sem, hogy az ilyen ellátásban részesülők, a
korhatáruk betöltésével, öregségi nyugellátás
megállapítását kérjék. Ebben az esetben ter-
mészetesen a rokkantsági ellátást és rehabili-
tációs ellátást meg kell szüntetni.

Ha a rokkantsági/rehabilitációs ellátott kéri a
korhatár betöltésével a nyugellátás megállapítá-
sát, azt minden esetben – az alábbi kivétellel –
a folyósítás kezdő napjára számítják ki, azaz az
ellátott nem azt az összeget fogja kapni, amit
rokkantsági/rehabilitációs ellátás címén kapott.

A törvény speciális esetként rögzíti, hogy az

Egy srác hazakíséri kedvesét. A ka-
pualjban hanyag mozdulattal a fal-
nak támaszkodik, és így szól a lány-
hoz:

– Drágám, nem lenne kedved itt a
sötétben egy kis szexhez?

– Ugyan már, hogy gondolod? Még
valaki meglát minket – válaszolja
megszeppenve a szemérmes lány.

A srác folytatja az unszolást:
– De hát tudod, menyire szeretném.

Kérlek! Naaaa! 
A lány csak nem enged. A srác már

mindent megígér, csak elégítse ki a
lány a vágyait, de kedvese így sem
hajlandó. Úgy 15 perc múlva megjele-
nik hálóingben a lány húga a kapu-
ban. Látszik rajta a kimerültség és
idegesség. Ingerülten így szól:

– Az apám üzeni, hogy ha a nõve-
rem nem hajlandó, akkor megteszem
én vagy kijön õ és kiveri neked, csak
vedd már végre le a kezed arról a ro-
hadt kaputelefonról!
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Állítom, hozzáértő szem kell ahhoz, hogy első
ránézésre megállapítsa, rendőrt vagy közterü-
let-felügyelőt lát. Korábban az új, speciális szí-
nezetű és anyagú láthatósági mellényük alap-
ján könnyű volt a rendőrt megkülönböztetni az
útkarbantartóktól, szemétszállítóktól és az út
mentén egyéb foglalatossággal bíró, nem hi-
vatalos személyektől. Ma már ez sem ilyen
egyszerű. A rendőrök zöme kék, bevetési ru-
hában intézkedik, amelyre kifejezetten hason-
lít a közterület-felügyelők egyenruhája. Ráadá-
sul a láthatósági mellényük is annyiban külön-
bözik a rend őreitől, hogy egyiken a POLICE
felirat olvasható, míg a másikon a köterület-
felügyeleté. Azt gondolom, akivel szemben a
felügyelők intézkednek nem is biztos, hogy tu-
datosul benne, hogy nem a rend éber őre jár
el vele szemben. Mindezek után úgy döntöt-
tem, megkeresem a Fővárosi Közterület-felü-
gyeletet és próbálom tisztázni az alapvető kér-
déseimet. Az első meglepetés akkor ért, ami-
kor egy új szervezetet ismerhettem meg a kö-

vetkező elnevezéssel: Fővárosi Önkormányza-
ti Rendészeti Igazgatóság. Aki nem tudná –
mert én erről nem bírtam információval – ide
tartoznak a budapesti illetőséggel dolgozó fel-
ügyelők, emellett a kerületekben találhatók
még a helyi hatáskörrel bíró, de régi elneve-
zéssel működő egységek. A Fővárosi Önkor-
mányzati Rendészeti Igazgatóság Sajtószolgá-
latát arra kértem segítsen megtudni, honnan
ismerhető föl a közterület-felügyelő? 

A közterület-felügyelő a közterület-felügye-
letről szóló 1999. évi LXIII. törvényben előírt –
országosan egységes – egyenruházatban lát-
ja el a szolgálatát. A törvény végrehajtására a
közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a
felügyelői jelvényről és szolgálati igazolvány-
ról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet és a
rendészeti feladatokat ellátó személyek, vala-
mint fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátá-
sára vonatkozó részletes szabályokról szóló
70/2012. (XII.14.) BM rendelet került kiadás-
ra, melyben részletesen szabályozásra került

Hivatalos személy, aki igazoltathat, bírságolhat

Rendőrnek látszó közterület-felügyelő
Egyre nehezebb eldönteni, hogy mikor mit és kit is lát a közlekedő. Legutóbb a
Róbert Károly körúton a Rendőrpalota melletti villamosmegállóban kisebb csopor-
tosulás vonta magára a figyelmet, ahol – mint végül kiderült – közterület-felügye-
lők intézkedtek, rendőrségi láthatósági mellényre hajazó, bevetési ruhával telje-
sen megegyező szerelésben. Ma már azt is tudni, hogy létezik Budapesten a kö-
vetkező egység: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság.
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a ruházat kinézete, az egyedi azonosító szám-
mal ellátott szolgálati jelvény, valamint az
egyenruházaton elhelyezhető ékítmények és
állományjelző elemek kinézete. Az egyen-
ruházat színe sötétkék, a ruházaton szerepel
az „ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET” vagy a
„KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ”/„KÖZTERÜ-
LET-FELÜGYELET” fel-
irat, attól függően, hogy a
Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX törvény 17. §-
ban vagy a közterület-fel-
ügyeletről szóló 1999. évi
LXIII törvény 1. §.-ban ka-
pott felhatalmazás alapján
gondoskodik a helyi ön-
kormányzat a közterület-
felügyeleti feladatok ellá-
tásáról. A felső ruházat
bal oldali, mellkasi részén
kell az egyedi azonosító
számmal ellátott szolgálati
jelvényt viselni. A felső ru-
házat bal karján viselheti a
munkáltató önkormányzat
karjelvényét – állományjel-
zőjét.

Egyértelmű, a fotón is
látható, ránézésre egyet-
len dolog, ami a rendőrtől
megkülönbözteti, hogy
nincs fegyvere. De őszin-
tén szólva, a legtöbb ál-
lampolgár nem azzal kezdi
a nem kívánt találkozást,
hogy a derékszíjat mustrál-
ja, van fegyvere a velem
szemben intézkedőnek,
vagy nincs. Arról nem is szólva, hogy a külföl-
di a magyar nyelvet igen kevéssé bírja, úgy-
hogy neki a közterület-felügyelő is rendőr
lesz.

Ezt követően az iránt érdeklődtem, a rend-
őrnek látszó közterület-felügyelő milyen intéz-
kedési jogkörrel rendelkezik és a taxisokkal
szemben mi a feladata. Szabálysértés esetén
milyen eszközökkel élhet?

A közterület-felügyelő igazoltathat, helyszíni
bírságot, közigazgatási bírságot szabhat ki,
szabálysértési és közigazgatási hatósági eljá-
rást kezdeményezhet, jogosult a közúti közle-
kedésben részt vevő gépjárművet megállítani
és feltartóztatni, az eljárásával érintett személy
ruházatát, csomagját átvizsgálni, az intézkedé-
sének ellenszegülő és a bűncselekmény elkö-
vetésén tetten ért személyt feltartóztatni, előál-
lítani. A szabálytalanul elhelyezett gépjárművet
kerékbilinccsel rögzítheti, vagy a közterületről
elszállíttathatja. A felügyelő köteles intézkedni
vagy intézkedést kezdeményezni, ha feladat
és hatáskörébe utalt jogsértést észlel, vagy
ilyet hoznak a tudomására.

A taxisokat érintő intézkedések: KRESZ
szabálysértés, vagy szabályszegés esetén tör-
ténhet, jellemzően; a járművel történő megál-
lás, várakozás és táblával jelzett behajtási tila-
lom megsértése esetén. A KRESZ 40. §. (5.)
bekezdés h.) pontja alapján a felügyelő eljár-
hat a taximegállót illetéktelenül használóval
szemben.

Talán az egyik legfontosabb kérdés: ha va-
laki vét a szabályok ellen, milyen szankciókra
számíthat?

A KRESZ-szabálysértésekre vonatkozóan
az egyes közlekedési szabálysértések miatt
alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illet-
ve helyszíni bírság kötelező mértékéről, vala-

mint a szabálysér-
tésekről, a sza-
bálysértési eljá-
rásról és a sza-
bálysértési nyil-
vántartási rend-
szerről szóló
2012. évi II. tör-
vénnyel összefüg-
gő egyes kor-
mányrendeletek
m ó d o s í t á s á r ó l
szóló 63/2012.
(IV. 2.) Korm. ren-
delet 1. számú
m e l l é k l e t é b e n
megha tá rozo t t
összegű helyszí-
ni, illetve pénzbír-
ságot kell alkal-
mazni. A szabály-
sértésekről, a sza-
bálysértési eljá-
rásról és a sza-
bálysértési nyil-
vántartási rend-
szerről szóló 2012.
évi II. törvény által
a közterület-fel-
ügyelő hatásköré-
be utalt egyéb
s z a b á l y s é r t é s

esetén, ahol helyszíni bírság is kiszabható, ott
a közterület-felügyelő önálló mérlegelési jog-
körében 5–50 000 forintig, 14–18 éves fia-
talkorúnak 5–25 000 forintig terjedően szab-
hat ki helyszíni bírságot. A szabálysértési
pénzbírság legfeljebb 150 000 forintig ter-
jedhet. (Ezt feljelentés esetén a szabálysérté-
si hatóság állapítja meg, nem a közterület-fel-
ügyelő.) 

Szabályszegés esetén, a közúti közleke-
désről szóló 1988. évi I. törvényben meghatá-
rozott közigazgatási bírságot kell kiszabni a
táblával jelzett behajtási tilalom megsértése
esetén. (Ez jelenleg fix 30 000 forint).

A számos jogszabályi hivatkozás ellenére
közérthető választ kaptam a feltett kérdéseim-
re. Azon mégis érdemes elgondolkodni, és
arról nem megfeledkezni, hogy a közterület-
felügyelő hivatalos személy, így fokozott jogi
védelem alatt áll, akár csak egy rendőr. Igazol-
tathat, bizonyos esetekben bírságolhat, felje-
lenthet, sőt elő is állíthat. Amivel a gépjármű-
vel közlekedőknek érdemes tisztában lenni,
forgalomból a felügyelő nem „emelhet ki”
gépkocsit, és közúti ellenőrzést ily módon
nem végezhet. Ettől még számos olyan – fen-
tebb olvasható – jogosítvánnyal rendelkezik,
amely alapján hatékonyan felléphet a szabály-
szegőkkel szemben. Amennyiben szükségét
érzi, rendőri segítséget kérhet és kap, nem
csupán a fővárosban, de többi településen is.

k.z.t.
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Rokkantsági
vagy öregségi?
Melyik nyugdíjjal járok jobban?
Öregszik a szakma. Egyre több olyan kolléga
keres fel kérdéseivel, akik rokkant státuszuk
mellett vállalkoztak, időközben azonban a tény-
leges öregségi nyugdíjkorhatárt is betöltötték.
A megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól szóló törvény alapján folyósított el-
látásokat (rehabilitációs ellátás, rokkantsági el-
látás) a tényleges nyugdíjkorhatár betöltését
követően nem kell hivatalból öregségi nyugel-
látássá átalakítani, azonban nincs kizárva az
sem, hogy az ilyen ellátásban részesülők, a
korhatáruk betöltésével, öregségi nyugellátás
megállapítását kérjék. Ebben az esetben ter-
mészetesen a rokkantsági ellátást és rehabili-
tációs ellátást meg kell szüntetni.

Ha a rokkantsági/rehabilitációs ellátott kéri a
korhatár betöltésével a nyugellátás megállapítá-
sát, azt minden esetben – az alábbi kivétellel –
a folyósítás kezdő napjára számítják ki, azaz az
ellátott nem azt az összeget fogja kapni, amit
rokkantsági/rehabilitációs ellátás címén kapott.

A törvény speciális esetként rögzíti, hogy az

Egy srác hazakíséri kedvesét. A ka-
pualjban hanyag mozdulattal a fal-
nak támaszkodik, és így szól a lány-
hoz:

– Drágám, nem lenne kedved itt a
sötétben egy kis szexhez?

– Ugyan már, hogy gondolod? Még
valaki meglát minket – válaszolja
megszeppenve a szemérmes lány.

A srác folytatja az unszolást:
– De hát tudod, menyire szeretném.

Kérlek! Naaaa! 
A lány csak nem enged. A srác már

mindent megígér, csak elégítse ki a
lány a vágyait, de kedvese így sem
hajlandó. Úgy 15 perc múlva megjele-
nik hálóingben a lány húga a kapu-
ban. Látszik rajta a kimerültség és
idegesség. Ingerülten így szól:

– Az apám üzeni, hogy ha a nõve-
rem nem hajlandó, akkor megteszem
én vagy kijön õ és kiveri neked, csak
vedd már végre le a kezed arról a ro-
hadt kaputelefonról!
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VI. Nagymező utca 33.
TELE 5-ös kollégánk észlel-
te, hogy civil autók állnak a
taxiállomáson, ezért értesí-
tette a Közterület-felügyele-
tet. A felügyelők kimentek a
helyszínre és meglepő vá-
laszt adtak a kollégának.
Nem tudnak büntetni, mert
nincs felfestés. Hát akkor
kérjük a felfestést, hogy leg-
közelebb tudjanak majd
büntetni…
XIII. Váci út (TESCO par-
koló)
Átköltöztették a taxiállomást
a parkoló egyik oldalából a
másikra, azonban a TAXIÁL-
LOMÁS jelzőtáblát nem vit-
ték az új helyre. Ráadásul hi-
ányoznak a felfestések is.
Kérjük mindkettőt pótolni,
mert ez egy fontos taxiállo-
más, az egyik taxitársaság-
nak „címkiadó” drosztja. 
XIII. Margitsziget
Elementáris volt a felháboro-
dás a margitszigeti változá-
sok, az időkorlátozás beve-
zetése miatt. Mi az, hogy
csak 10 percig lehet vára-
kozni a szálloda előtt? És ha
12 perc múlva jön ki az
utas? A tiltakozások miatt je-
lentős változások történtek.
A sorompónál való belépés-
kor a taxis – miután kinyom-
tatta a beléptető kártyát – a

sorom-
pókezelőtől kap egy speciá-
lis TAXI műanyag kártyát. An-
nak a sorszámát pedig rá kell
írni a beléptető kártyára. Így
időkorlátozás nélkül várakoz-
hatnak a taxik a taxiállomá-

son. A sorompókezelők tájé-
koztatása szerint a taxikkal
amúgy sem foglalkoztak, min-
den procedúra nélkül kien-
gedték őket a Margitsziget-
ről.

jépé
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Kérések és köszönetek
taxiállomásokkal kapcsolatban

VI. Nagymező utca: Itt is hiá-
nyoznak az útburkolati jelek

Élt egy városban két ember,
akiket ugyanúgy, Szekeres
Bélának hívtak, de az egyik
pap volt, a másik pedig taxis.
A sors úgy hozta, hogy egy
napon haltak meg. Feljutnak
a mennyországba, a kapuban
Szent Péter várja õket.

– Hogy hívnak? – kérdezi
Szt. Péter az elsõt.

– Szekeres Béla.
– Te vagy a pap?
– Nem, a taxisofõr.
Szt. Péter megnézi a név-

sorát és így szól:
– Jól van, elnyerted a pa-

radicsomot. Tiéd ez az
aranyszálakkal szõtt tunika

és ez a rubinbe-
rakásos arany-
bot. Beléphetsz.

– Köszönöm,
köszönöm... – mondja a ta-
xis.

Közben sorra kerül két
másik ember, utánuk pedig
a másik Béla, aki végignézte
honfitársa belépését.

– Hogy hívnak?
– Szekeres Béla.
– Te vagy a pap?
– Igen.
– Nagyon jó, fiam. Elnyer-

ted a paradicsomot. Tiéd ez
a poliészterköpeny és ez a
mûanyag bot.

Mire a pap:
– Bocsánat, nem dicsek-

vésképpen mondom, de... itt
valami tévedés lesz. Én Sze-

keres Béla áldozópap va-
gyok!

– Tudom, fiam, elnyerted a
paradicsomot, tiéd a poli-
észter...

– Nem, az nem lehet! Is-
merem a másik urat, taxiso-
fõr volt, egy városban él-
tünk. Borzalmas egy taxis
volt! Felhajtott a járdákra,
mindennap ütközött, egy-
szer egy háznak is neki-
ment. Pocsékul vezetett,
lámpaoszlopokat döntött ki
stb. Én pedig életembõl 50
évig minden vasárnap pré-
dikáltam a templomban.
Hogy lehet az, hogy neki
aranyszálas tunika és
aranybot jut, nekem pedig
ez? Itt valami tévedés tör-
tént! 

– Nem, nincs itt semmi té-
vedés – mondja Szt. Péter. –
A helyzet az, hogy a menny-
országot is elérte a globali-
záció a maga értékrendjé-
vel. Már nem úgy értéke-
lünk, mint azelõtt.

– Hogyan? Nem értem...
– Ma már célok és eredmé-

nyek alapján ítélünk. Nézd,
elmagyarázom a te esete-
det, és rögtön megérted. Az
utóbbi ötven évben vala-
hányszor prédikáltál, az em-
berek aludtak. De valahány-
szor a taxis vezetett, az em-
berek imádkoztak és eszük-
be jutott Isten. Vagyis ki ad-
ta el jobban a szolgáltatá-
sainkat? Bennünket az ered-
mények érdekelnek, fiam.
Az e-red-mé-nyek!!!

1955. január 1-jét megelőzően született és
2011. december 31-én I-III. csoportos rokkant-
sági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesü-
lő személyek kérhetik, hogy az öregségi nyug-
díjkorhatáruk betöltését követően a nyugellátá-
sukat ne számítsák ki ismételten, hanem a rok-
kantsági ellátásukat folyósítsák továbbra is
azonos összegben. Azaz választhatnak, hogy a
korhatár betöltésekor az akkor meglévő adatok
alapján új nyugdíjszámítást kérnek, vagy a ko-
rábbi rokkantsági ellátásuk továbbfolyósítását
kérik immár öregségi nyugdíj címén.

Ezen személyeket a Nyugdíjfolyósító Igazga-
tóság a korhatáruk betöltését megelőzően 2
hónappal tájékozatja az öregségi nyugdíj
igénybevételének lehetőségéről. A kérelem
előterjesztésére nincs  határidő, az a korhatár
betöltését követően bármikor benyújtható. Ha
azonban az öregségi nyugellátást akár a rok-
kantsági ellátással azonos összegben, akár pe-
dig új számítás alapján egyszer már megállapít-
ják, annak ismételt újraszámítását már nem le-
het kezdeményezni.

Jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy mely
rokkantsági/rehabilitációs ellátottnak éri meg
az ellátása helyett öregségi nyugdíjat igényelni?

A válasz, hogy mindazoknak, akiknek 2012.
január 1-jét követően állapították meg az ellátá-
sukat tekintettel arra, hogy a rehabilitációs/rok-
kantsági ellátás mértéke ez esetben  meglehe-
tősen alacsony. 

Szintén megérheti az öregségi nyugdíj
igénylése azoknak is, akik a rokkantsági/reha-
bilitációs ellátásuk mellett kereső tevékenysé-
get folytatnak, ugyanis itt a keresetre bizonyos
korlátok vonatkoznak, amely átlépése esetén
az ellátást meg kell szüntetni. Megjegyzem,
szakmánkban általában nem jellemző ez a mé-
retű kereset… Az öregségi nyugdíj mellett a
korhatár betöltését követően azonban már kor-
látlanul lehet keresőtevékenységet folytatni.

Összefoglalva: mindannak érdemes öregsé-
gi nyugdíjra váltani, aki rokkantsági vagy reha-
bilitációs ellátását 2012 január 1-je után állapí-
tották meg. Az ennél régebbi ellátások esetén
célszerű felkeresni a Nyugdíjintézet ügyfélszol-
gálatát, ahol készséggel adnak szakszerű felvi-
lágosítást arról, hogy érdemes-e váltani. 

XIII. Váci út: Hiányzik a jelző-
tábla, alig látható a felfestés
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Ma nagyon szép nap volt. Reg-
gel 7-kor (!) felhívott Ica, hogy
ugye a te apád karosszériás,
mert itt vagyok a BAH-csomó-
ponton és gyakorlatilag 12
irányból karamboloztam, hívok
egy trélert és felmennénk hoz-
zátok. Mondtam neki, hogy
vártenzibitte és felkeltettem fa-
tert, hogy méjdéj, méjdéj, ez a
szitu, jönne egy kedves hölgy
ismerősöm, összetörte a kocsi-
ját. Mondta fater, hogy húzzak
a p***ba, korán van! Mondtam
neki, hogy a kuncsaft szőke és
nagy mellű.

Mondta, hogy hozzam be a
kávét, a cigit, a melósruhát és
ne keltsem fel anyámat.

Ica be is futott egy fél óra
múlva, tréler leb***ta a verdát a
házunk elé, fater csipás szem-
mel pislogott, én szintúgy.
Namármost a járgány úgy fes-
tett, mintha egy idegből össze-
gyűrt papírdarabot kib***tál

volna a kukába. Kérdeztük Icát,
hogyan úszta meg, azt felelte,
hogy pont lehajolt a rúzsáért,
namármost a rúzs az PONT a
BAH-csomópont kellős köze-
pén kellett neki, és lehajolt, és
közben levette a lábát ugye a
gázról és a szélrózsa minden
irányából belerohantak – mily
meglepő. Ica meg kotorászott
alul valahol, majd érezte, hogy
ezer oldalról csattannak belé a
gépjárművek.

Fateron látszott, hogy keresi
a rövid, sötétkék Multifiltert a
bal felső zsebében, kezdi meg-
nyújtani az arcbőrét az ideg,
vett egy nagy levegőt, majd azt
mondta.

– Idefigyeljen, drága höl-
gyem...

De Ica közbevágott, miközben
a törött, 29 centis magas sarkú-
jában bicebócázott és a derékig
érő, thai lányok hajából össze-
varrt műsérójában matatott.

– Őőőőőő, azt akarom kér-
dezni, őőőőő, magát hogy is
hívják?

– Öcsi vagyok – mondta fa-
ter.

– Szóval, kedves Öcsi úr...
vagy mi... mond nekem egy
árat?

(Fater ha írna blogot, tuti az-
zal kezdené, hogy amitől feláll
a szőr a hátán az, mikor meg-
érkezik a kuncsaft és MÁR
AZONNAL tudni akarja az árat.

Fingod nincs, mi baja a kocsi-
nak, mi sérült, mi nem, de
mondd meg, mennyire lesz ol-
csó és mennyire lesz kész,
mondjuk, délután kettőre,
mostazonnal.)

– Drága hölgyem – folytatta
fater, nem kicsit színlelt nyuga-
lommal. – Ránézésre, mon-
dom RÁNÉZÉSRE több száz-
ezer forint a kár. Nincs egy ép
elem!

– Milyen elem? – kérdezte

IntInterernenetten éren érkkezezeetttt
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VI. Nagymező utca 33.
TELE 5-ös kollégánk észlel-
te, hogy civil autók állnak a
taxiállomáson, ezért értesí-
tette a Közterület-felügyele-
tet. A felügyelők kimentek a
helyszínre és meglepő vá-
laszt adtak a kollégának.
Nem tudnak büntetni, mert
nincs felfestés. Hát akkor
kérjük a felfestést, hogy leg-
közelebb tudjanak majd
büntetni…
XIII. Váci út (TESCO par-
koló)
Átköltöztették a taxiállomást
a parkoló egyik oldalából a
másikra, azonban a TAXIÁL-
LOMÁS jelzőtáblát nem vit-
ték az új helyre. Ráadásul hi-
ányoznak a felfestések is.
Kérjük mindkettőt pótolni,
mert ez egy fontos taxiállo-
más, az egyik taxitársaság-
nak „címkiadó” drosztja. 
XIII. Margitsziget
Elementáris volt a felháboro-
dás a margitszigeti változá-
sok, az időkorlátozás beve-
zetése miatt. Mi az, hogy
csak 10 percig lehet vára-
kozni a szálloda előtt? És ha
12 perc múlva jön ki az
utas? A tiltakozások miatt je-
lentős változások történtek.
A sorompónál való belépés-
kor a taxis – miután kinyom-
tatta a beléptető kártyát – a

sorom-
pókezelőtől kap egy speciá-
lis TAXI műanyag kártyát. An-
nak a sorszámát pedig rá kell
írni a beléptető kártyára. Így
időkorlátozás nélkül várakoz-
hatnak a taxik a taxiállomá-

son. A sorompókezelők tájé-
koztatása szerint a taxikkal
amúgy sem foglalkoztak, min-
den procedúra nélkül kien-
gedték őket a Margitsziget-
ről.

jépé

16

Kérések és köszönetek
taxiállomásokkal kapcsolatban

VI. Nagymező utca: Itt is hiá-
nyoznak az útburkolati jelek

Élt egy városban két ember,
akiket ugyanúgy, Szekeres
Bélának hívtak, de az egyik
pap volt, a másik pedig taxis.
A sors úgy hozta, hogy egy
napon haltak meg. Feljutnak
a mennyországba, a kapuban
Szent Péter várja õket.

– Hogy hívnak? – kérdezi
Szt. Péter az elsõt.

– Szekeres Béla.
– Te vagy a pap?
– Nem, a taxisofõr.
Szt. Péter megnézi a név-

sorát és így szól:
– Jól van, elnyerted a pa-

radicsomot. Tiéd ez az
aranyszálakkal szõtt tunika

és ez a rubinbe-
rakásos arany-
bot. Beléphetsz.

– Köszönöm,
köszönöm... – mondja a ta-
xis.

Közben sorra kerül két
másik ember, utánuk pedig
a másik Béla, aki végignézte
honfitársa belépését.

– Hogy hívnak?
– Szekeres Béla.
– Te vagy a pap?
– Igen.
– Nagyon jó, fiam. Elnyer-

ted a paradicsomot. Tiéd ez
a poliészterköpeny és ez a
mûanyag bot.

Mire a pap:
– Bocsánat, nem dicsek-

vésképpen mondom, de... itt
valami tévedés lesz. Én Sze-

keres Béla áldozópap va-
gyok!

– Tudom, fiam, elnyerted a
paradicsomot, tiéd a poli-
észter...

– Nem, az nem lehet! Is-
merem a másik urat, taxiso-
fõr volt, egy városban él-
tünk. Borzalmas egy taxis
volt! Felhajtott a járdákra,
mindennap ütközött, egy-
szer egy háznak is neki-
ment. Pocsékul vezetett,
lámpaoszlopokat döntött ki
stb. Én pedig életembõl 50
évig minden vasárnap pré-
dikáltam a templomban.
Hogy lehet az, hogy neki
aranyszálas tunika és
aranybot jut, nekem pedig
ez? Itt valami tévedés tör-
tént! 

– Nem, nincs itt semmi té-
vedés – mondja Szt. Péter. –
A helyzet az, hogy a menny-
országot is elérte a globali-
záció a maga értékrendjé-
vel. Már nem úgy értéke-
lünk, mint azelõtt.

– Hogyan? Nem értem...
– Ma már célok és eredmé-

nyek alapján ítélünk. Nézd,
elmagyarázom a te esete-
det, és rögtön megérted. Az
utóbbi ötven évben vala-
hányszor prédikáltál, az em-
berek aludtak. De valahány-
szor a taxis vezetett, az em-
berek imádkoztak és eszük-
be jutott Isten. Vagyis ki ad-
ta el jobban a szolgáltatá-
sainkat? Bennünket az ered-
mények érdekelnek, fiam.
Az e-red-mé-nyek!!!

1955. január 1-jét megelőzően született és
2011. december 31-én I-III. csoportos rokkant-
sági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesü-
lő személyek kérhetik, hogy az öregségi nyug-
díjkorhatáruk betöltését követően a nyugellátá-
sukat ne számítsák ki ismételten, hanem a rok-
kantsági ellátásukat folyósítsák továbbra is
azonos összegben. Azaz választhatnak, hogy a
korhatár betöltésekor az akkor meglévő adatok
alapján új nyugdíjszámítást kérnek, vagy a ko-
rábbi rokkantsági ellátásuk továbbfolyósítását
kérik immár öregségi nyugdíj címén.

Ezen személyeket a Nyugdíjfolyósító Igazga-
tóság a korhatáruk betöltését megelőzően 2
hónappal tájékozatja az öregségi nyugdíj
igénybevételének lehetőségéről. A kérelem
előterjesztésére nincs  határidő, az a korhatár
betöltését követően bármikor benyújtható. Ha
azonban az öregségi nyugellátást akár a rok-
kantsági ellátással azonos összegben, akár pe-
dig új számítás alapján egyszer már megállapít-
ják, annak ismételt újraszámítását már nem le-
het kezdeményezni.

Jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy mely
rokkantsági/rehabilitációs ellátottnak éri meg
az ellátása helyett öregségi nyugdíjat igényelni?

A válasz, hogy mindazoknak, akiknek 2012.
január 1-jét követően állapították meg az ellátá-
sukat tekintettel arra, hogy a rehabilitációs/rok-
kantsági ellátás mértéke ez esetben  meglehe-
tősen alacsony. 

Szintén megérheti az öregségi nyugdíj
igénylése azoknak is, akik a rokkantsági/reha-
bilitációs ellátásuk mellett kereső tevékenysé-
get folytatnak, ugyanis itt a keresetre bizonyos
korlátok vonatkoznak, amely átlépése esetén
az ellátást meg kell szüntetni. Megjegyzem,
szakmánkban általában nem jellemző ez a mé-
retű kereset… Az öregségi nyugdíj mellett a
korhatár betöltését követően azonban már kor-
látlanul lehet keresőtevékenységet folytatni.

Összefoglalva: mindannak érdemes öregsé-
gi nyugdíjra váltani, aki rokkantsági vagy reha-
bilitációs ellátását 2012 január 1-je után állapí-
tották meg. Az ennél régebbi ellátások esetén
célszerű felkeresni a Nyugdíjintézet ügyfélszol-
gálatát, ahol készséggel adnak szakszerű felvi-
lágosítást arról, hogy érdemes-e váltani. 

XIII. Váci út: Hiányzik a jelző-
tábla, alig látható a felfestés
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Ma nagyon szép nap volt. Reg-
gel 7-kor (!) felhívott Ica, hogy
ugye a te apád karosszériás,
mert itt vagyok a BAH-csomó-
ponton és gyakorlatilag 12
irányból karamboloztam, hívok
egy trélert és felmennénk hoz-
zátok. Mondtam neki, hogy
vártenzibitte és felkeltettem fa-
tert, hogy méjdéj, méjdéj, ez a
szitu, jönne egy kedves hölgy
ismerősöm, összetörte a kocsi-
ját. Mondta fater, hogy húzzak
a p***ba, korán van! Mondtam
neki, hogy a kuncsaft szőke és
nagy mellű.

Mondta, hogy hozzam be a
kávét, a cigit, a melósruhát és
ne keltsem fel anyámat.

Ica be is futott egy fél óra
múlva, tréler leb***ta a verdát a
házunk elé, fater csipás szem-
mel pislogott, én szintúgy.
Namármost a járgány úgy fes-
tett, mintha egy idegből össze-
gyűrt papírdarabot kib***tál

volna a kukába. Kérdeztük Icát,
hogyan úszta meg, azt felelte,
hogy pont lehajolt a rúzsáért,
namármost a rúzs az PONT a
BAH-csomópont kellős köze-
pén kellett neki, és lehajolt, és
közben levette a lábát ugye a
gázról és a szélrózsa minden
irányából belerohantak – mily
meglepő. Ica meg kotorászott
alul valahol, majd érezte, hogy
ezer oldalról csattannak belé a
gépjárművek.

Fateron látszott, hogy keresi
a rövid, sötétkék Multifiltert a
bal felső zsebében, kezdi meg-
nyújtani az arcbőrét az ideg,
vett egy nagy levegőt, majd azt
mondta.

– Idefigyeljen, drága höl-
gyem...

De Ica közbevágott, miközben
a törött, 29 centis magas sarkú-
jában bicebócázott és a derékig
érő, thai lányok hajából össze-
varrt műsérójában matatott.

– Őőőőőő, azt akarom kér-
dezni, őőőőő, magát hogy is
hívják?

– Öcsi vagyok – mondta fa-
ter.

– Szóval, kedves Öcsi úr...
vagy mi... mond nekem egy
árat?

(Fater ha írna blogot, tuti az-
zal kezdené, hogy amitől feláll
a szőr a hátán az, mikor meg-
érkezik a kuncsaft és MÁR
AZONNAL tudni akarja az árat.

Fingod nincs, mi baja a kocsi-
nak, mi sérült, mi nem, de
mondd meg, mennyire lesz ol-
csó és mennyire lesz kész,
mondjuk, délután kettőre,
mostazonnal.)

– Drága hölgyem – folytatta
fater, nem kicsit színlelt nyuga-
lommal. – Ránézésre, mon-
dom RÁNÉZÉSRE több száz-
ezer forint a kár. Nincs egy ép
elem!

– Milyen elem? – kérdezte

IntInterernenetten éren érkkezezeetttt
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18

Közösségi portálokon időről időre
felbukkannak különböző fotók és
hozzájuk különféle magyarázatok.
Legutóbb éppen egy szalagkorlátba
elhelyezett kameráról vélték egye-
sek, hogy az sebességmérő készü-
lék. Mi megkerestük az Országos
Rendőr-főkapitányságot, kértük, erő-
sítse vagy cáfolja az állítást. A hiva-
talos válasz „városi le-
gendának” minősítet-
te azt.  

A világháló rendkívüli infor-
mációszerzési lehetőséget
rejt, ám az sem ritka, hogy ál-
hírek vagy kifejezetten megté-
vesztésre szánt állítások
olvashatók a portálokon.
Az egyik legnagyobb kö-
zösségi oldalon a közel-
múltban ez a szalagkorlát-
ba szerelt sötétített térfi-
gyelő-kamerára hasonlító
fotó jelent meg, figyelmez-
tetve arra, hogy ezt a se-
bességmérő készüléket a
rendőrség szerelte fel, hogy
a forgalmat és a gyorshajtó-
kat dokumentálja. Zsebbe vágó kérdésről lé-
vén szó, megkerestük az Országos Rendőr-

főkapitányság Kommunikációs Szolgálatát,
amelyben kértük, erősítse vagy cáfolja ezt az
állítást. Arra is választ vártunk, amennyiben
valóban ők szerelték föl és üzemeltetik az
eszközt, netán eszközöket, úgy tájékoztas-
sák olvasóinkat, hol találhatók hasonló rej-
tett műszerek az utak mentén?
Pár napon belül

megér-
kezett a hi-
vatalos vá-
lasz, amely

a követke-
zőket tartalmazta:

„Megkeresésével kapcsolatban tájékoz-
tatjuk, hogy az abban hivatkozott * közös-
ségi oldalon is megjelent * híresztelés

alaptalan városi legenda. A leveléhez mel-
lékelt fotón látható tárgy nem a rendőrség
által üzemeltetett, közlekedést figyelő, se-
besség mérésére alkalmas készüléket áb-
rázol.”

A válasz egyértelmű és érthető. Egy újabb
„városi legendáról” bizonyosodott be, hogy
alaptalan és nem kell mindent készpénznek
venni, amit a közösségi oldalakon lehet ol-
vasni.

Emlékezzenek olvasóink, korábban maga-
zinunkban már több hírt is cáfoltunk, ami
az interneten terjedt. Ezek közül néhány
példa, csak azért mert ezek ismétlődően
olvashatók a Facebookon: a Pest megyei
Zsámbék határát jelző tábla közelében
található postaládáról derült ki, hogy
nem rejtett traffipax búvik meg benne,
amihez – ennek ismeretében –, semmi
köze a rendőrségnek, mint ahogyan az
is valótlan állításnak bizonyult, misze-
rint a rendőrség a gépjárművek irány-
jelzőinek használatát ellenőrzi trükkös
módon, majd súlyos bírságot szab
azokra, akik nem megfelelően hasz-
nálják azt. 

Igyekszünk az ilyen és hasonló állítások-
nak utánajárni, és mihamarabb elejét venni a
téves információk terjedésének, mert egyéb-
ként is akad a legtöbb közlekedő életében
éppen elég idegességre, feszültségre okot
adó helyzet, ha nem muszáj, fölöslegesen
senkinek ne mérgelődjön. Ez persze a sza-
bályok betartása alól senkinek nem ad föl-
mentést.

k.z.t.

Ica tágra nyílt, buta szemekkel.
– Ja, az aksi?

– Nem, drága hölgyem.
Nincs egy ép rész az autón, és
én csak a külsejét látom! Be-
lül, gondolom... á, faszom, ez
totálkár, vigye el innen a bús-
pi***ba, nem érdemes ezzel...

– Jajistenem, nem lehet!!!
Nekem nagyon kell ez az autó!
Ez az én – szipog – az én... kis
szerelmem! A kis Fordkám.
(Ford Ká). Édes pici pöttye
anyának (és átöleli az össze-
gyúrt roncsot, sírva fakad), lá-
tod, ez a bácsi... ez... meggyó-
gyít téged, édes kis mazsola-
kukacom, kis kückücharco-
som, édes arany túrórudija
anyának, igeeeeeeen...

– Hölgyem – gyújt rá fater –,
ez egy roncs!

– JAJISTENEM – visít fel Ica
–, jajj ne mondjon neki ilyet,
hát megsérül!

– HOVA A FA***BA SÉRÜL
EZ MÁR? – kérdi fater értetle-
nül.

– MEGSÉRÜL A LELKE NE-
KI, NA! – mondja hisztispi***-
san félig sírva Ica.

– Nézze. 40 éve foglalko-
zom autókkal. Garantálom ön-
nek, hogy nincs lelkük. Nagy-
részt fém, kis rész textil, kábel,
olaj...

– NINCS MAGÁNAK
SZÍVE? Hát nézzen rá erre a
kis cuncibogárra! Nézze, mi-
lyen szomorúak a kis szemei.

– Azok a fényszórók!!!
– De nézze, milyen szomorú!
– Naná, mivel lefelé lóg-

nak!!!... Értse meg, nincs az a
lakatos, aki ebbe életet lehel.

– De... (hüppög Ica) ...én
már elterveztem, hogy ha... már
ez történt..., akkor lehetne más
színe is... Mondjuk itt elöl, itt
lehetne rajta egy pillangó... ott

oldalt meg egy törökszegfű... a
tükrökön egy édes csivava,
masnival... ott hátul..., látja? Ott
lehetne ilyen nonfiguratív rajz
érti? És sötétített rózsaszín
üvegek. Nem, nem is. Erős
pink lehetne, érti? És... és... le-
hetne rajta középen egy ICA
felirat, körülötte fehér liliomok
meg hóvirág, tudja, nagyon
szeretem a hóvirágot és... és...
itt oldalt... ide szeretnék egy
Dolcsegábbáná jelet, mert az
irtó szexuális, érti?

– Nézze. Engem a fényezés
ponthogy nem érdekel, azonkí-
vül nincs az a fényező, és
nincs az a karosszéria-laka...

– De nekem ez minden
pénzt megér, ez az én punci-
porsém, a védjegyem, a minde-
nem, a szívem szotyolája!!!

– Ez egy totálkáros roncs.
Lefőtt neki a zöldkártya. Vigye
el innen a ház elől, vontassa el

a pi***ba, hajtogassa ki és raj-
zoljon rá, csináljon belőle
transzformerszt, űrsiklót, bá-
dogembert, csináljon vele,
amit akar... – legyintett fater le-
mondóan, és indult is befelé a
házba.

Ica csalódottan állt a járdán,
majd minden erejét összeszed-
ve fater után ordított:

– 5 millióból kijön?
Fater megállt, visszafordult

mint egy veszkó-hős, és annyit
kérdezett teljesen rezzenéste-
len arccal:

– Mit is mondott azokról a
pillangókról...?

Úgyhogy most faternak van
munkája, a fényező Csabi sok-
kot kapott, hogy hóvirágot
meg f***m kis pillangókat kell
sablonra vágni a fújáshoz, én
meg nem szállok be idén a re-
zsibe, az is qrvahétszent-
ség...”

Szalagkorlátba nem tesznek traffipaxot

Állítás - cáfolva

– Mindegy mit érsz el az életben, a
gyászmenet hossza úgy is az idõjárás-
tól függ. 

* * *
– Ajándék szesznek ne nézd a fokát.

BTI-hírek
Tisztelt Kollégák! A BTI iroda augusztus

16–23-ig szabadság miatt zárva tart. 
Mindenkinek kellemes nyaralást 

kívánunk!

…
A szeptember 1-jétől hatályos fővárosi
taxirendeletben előírt kellékek beszerzé-
séhez segítséget nyújtunk a BTI irodá-
ban. (POS terminál, szabadjelző, mar-
ticák stb.)
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1. Elsőbbséget kell-e adnia a jobbról ér-
kező járműnek, ha az olyan útról érkezik,
amelyik nincs egy szinten az Ön úttestjé-
vel?

a) Igen –
e g y é b
más jelzés
hiányában
– itt is ér-
vényes a
j o b b k é z -
szabály.
b) Nem,
mert az út-

kereszteződés csak akkor egyenrangú, ha a ke-
resztező vagy betorkoló utak szintben keresz-
tezik egymást. 
c) Ilyen esetben tisztázatlan a forgalmi helyzet,
így kölcsönös udvariassággal kell megegyez-
niük a továbbhaladádás sorrendjéről.

2. Haladhat-e a
buszsávban min-
den olyan jármű,
amelyik sárga vil-
logó figyelmezte-
tő jelzést hasz-
nál?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha a munka végzése érdeké-
ben ez indokolt és a forgalmat lényegesen
nem akadályozza. 
c) Nem. 

3. Mire figyelmezteti a járművek vezetőit
a képen látható jelzőtábla?
a) Az úttesten – egy km-es szakaszon –
hosszanti vályúk (nyomvályúk) alakultak ki. 
b) Arra, hogy – egy km-es útszakaszon – az út-
padkára hajtani veszélyes. 
c) A jármű sebessége az adott helyen nem ha-
ladhatja meg a 30 km/h-t. 

4. Megállíthatja-e a járdán
a kétkerekű segédmotoros
kerékpárját, vagy kétkere-
kű motorkerékpárját a  táb-
lával megjelölt útszaka-
szon?
a) Igen. 
b) Csak lakott területen.
c) Nem.

5. Ragaszthat-e taxija hátoldalára a ké-
pen látható – CD betűpárt ábrázoló ová-
lis matricát?

a) Igen, de az ilyen jelzés a forgalomban való
részvétel során semmilyen előnyt nem biztosít.
b) Nem. 

6. Szállíthatja-e a gyárilag e célra kialakí-
tott hágcsókon munkatársait (kollégáit) a
„kukásautó” vezetője?

a) Igen. 
b) Legfeljebb a speciális munkavégzés folya-
matában, egyébként nem. 
c) Nem, az így kialakított gyakorlat mindig sza-
bálytalan.

7. Szállíthat-e kerékpárján állatot?

Igen. 
Nem.

8. Utazhat-e a kerékpáron öt személy?
a) Igen. 
b) Legfel-
jebb a ke-
r é k p á r -
úton, vagy
lakó-pihe-
nő övezet-
ben. 
c) Nem. 

9. Milyen sebességgel közlekedhet a ké-
pen látható jármű?
a) Legfel-
jebb 30
km/h se-
besség-
gel. 
b) Leg-
f e l j e b b
40 km/h
s e b e s -
séggel.
c) Legfeljebb 40 km/h sebességgel.

10. Mit jelez a képen lát-
ható tábla?
a) Terelőutat. 
b) Kötelező haladási irányt.
c) Egyirányú forgalmú utat.

11. Megengedett-e hazánkban a képen
látható járműkombinációval való bicikli-
zés?

a) Igen. 
b) Csak kerékpáros övezetben.
c) Nem.

12. Személygépkocsit vezetve köteles-e
figyelembe venni a képen látható jelző-
táblákat?

a) Igen, mindkettőt. 
b) Legfeljebb a sebességkorlátozást. 
c) Nem, mert a fehér és fekete jelzésképeik
egymással felcserélt színekkel vannak megje-
lenítve. 

Juhász Péter, Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 40. oldalon találhatók.
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Közösségi portálokon időről időre
felbukkannak különböző fotók és
hozzájuk különféle magyarázatok.
Legutóbb éppen egy szalagkorlátba
elhelyezett kameráról vélték egye-
sek, hogy az sebességmérő készü-
lék. Mi megkerestük az Országos
Rendőr-főkapitányságot, kértük, erő-
sítse vagy cáfolja az állítást. A hiva-
talos válasz „városi le-
gendának” minősítet-
te azt.  

A világháló rendkívüli infor-
mációszerzési lehetőséget
rejt, ám az sem ritka, hogy ál-
hírek vagy kifejezetten megté-
vesztésre szánt állítások
olvashatók a portálokon.
Az egyik legnagyobb kö-
zösségi oldalon a közel-
múltban ez a szalagkorlát-
ba szerelt sötétített térfi-
gyelő-kamerára hasonlító
fotó jelent meg, figyelmez-
tetve arra, hogy ezt a se-
bességmérő készüléket a
rendőrség szerelte fel, hogy
a forgalmat és a gyorshajtó-
kat dokumentálja. Zsebbe vágó kérdésről lé-
vén szó, megkerestük az Országos Rendőr-

főkapitányság Kommunikációs Szolgálatát,
amelyben kértük, erősítse vagy cáfolja ezt az
állítást. Arra is választ vártunk, amennyiben
valóban ők szerelték föl és üzemeltetik az
eszközt, netán eszközöket, úgy tájékoztas-
sák olvasóinkat, hol találhatók hasonló rej-
tett műszerek az utak mentén?
Pár napon belül

megér-
kezett a hi-
vatalos vá-
lasz, amely

a követke-
zőket tartalmazta:

„Megkeresésével kapcsolatban tájékoz-
tatjuk, hogy az abban hivatkozott * közös-
ségi oldalon is megjelent * híresztelés

alaptalan városi legenda. A leveléhez mel-
lékelt fotón látható tárgy nem a rendőrség
által üzemeltetett, közlekedést figyelő, se-
besség mérésére alkalmas készüléket áb-
rázol.”

A válasz egyértelmű és érthető. Egy újabb
„városi legendáról” bizonyosodott be, hogy
alaptalan és nem kell mindent készpénznek
venni, amit a közösségi oldalakon lehet ol-
vasni.

Emlékezzenek olvasóink, korábban maga-
zinunkban már több hírt is cáfoltunk, ami
az interneten terjedt. Ezek közül néhány
példa, csak azért mert ezek ismétlődően
olvashatók a Facebookon: a Pest megyei
Zsámbék határát jelző tábla közelében
található postaládáról derült ki, hogy
nem rejtett traffipax búvik meg benne,
amihez – ennek ismeretében –, semmi
köze a rendőrségnek, mint ahogyan az
is valótlan állításnak bizonyult, misze-
rint a rendőrség a gépjárművek irány-
jelzőinek használatát ellenőrzi trükkös
módon, majd súlyos bírságot szab
azokra, akik nem megfelelően hasz-
nálják azt. 

Igyekszünk az ilyen és hasonló állítások-
nak utánajárni, és mihamarabb elejét venni a
téves információk terjedésének, mert egyéb-
ként is akad a legtöbb közlekedő életében
éppen elég idegességre, feszültségre okot
adó helyzet, ha nem muszáj, fölöslegesen
senkinek ne mérgelődjön. Ez persze a sza-
bályok betartása alól senkinek nem ad föl-
mentést.

k.z.t.

Ica tágra nyílt, buta szemekkel.
– Ja, az aksi?

– Nem, drága hölgyem.
Nincs egy ép rész az autón, és
én csak a külsejét látom! Be-
lül, gondolom... á, faszom, ez
totálkár, vigye el innen a bús-
pi***ba, nem érdemes ezzel...

– Jajistenem, nem lehet!!!
Nekem nagyon kell ez az autó!
Ez az én – szipog – az én... kis
szerelmem! A kis Fordkám.
(Ford Ká). Édes pici pöttye
anyának (és átöleli az össze-
gyúrt roncsot, sírva fakad), lá-
tod, ez a bácsi... ez... meggyó-
gyít téged, édes kis mazsola-
kukacom, kis kückücharco-
som, édes arany túrórudija
anyának, igeeeeeeen...

– Hölgyem – gyújt rá fater –,
ez egy roncs!

– JAJISTENEM – visít fel Ica
–, jajj ne mondjon neki ilyet,
hát megsérül!

– HOVA A FA***BA SÉRÜL
EZ MÁR? – kérdi fater értetle-
nül.

– MEGSÉRÜL A LELKE NE-
KI, NA! – mondja hisztispi***-
san félig sírva Ica.

– Nézze. 40 éve foglalko-
zom autókkal. Garantálom ön-
nek, hogy nincs lelkük. Nagy-
részt fém, kis rész textil, kábel,
olaj...

– NINCS MAGÁNAK
SZÍVE? Hát nézzen rá erre a
kis cuncibogárra! Nézze, mi-
lyen szomorúak a kis szemei.

– Azok a fényszórók!!!
– De nézze, milyen szomorú!
– Naná, mivel lefelé lóg-

nak!!!... Értse meg, nincs az a
lakatos, aki ebbe életet lehel.

– De... (hüppög Ica) ...én
már elterveztem, hogy ha... már
ez történt..., akkor lehetne más
színe is... Mondjuk itt elöl, itt
lehetne rajta egy pillangó... ott

oldalt meg egy törökszegfű... a
tükrökön egy édes csivava,
masnival... ott hátul..., látja? Ott
lehetne ilyen nonfiguratív rajz
érti? És sötétített rózsaszín
üvegek. Nem, nem is. Erős
pink lehetne, érti? És... és... le-
hetne rajta középen egy ICA
felirat, körülötte fehér liliomok
meg hóvirág, tudja, nagyon
szeretem a hóvirágot és... és...
itt oldalt... ide szeretnék egy
Dolcsegábbáná jelet, mert az
irtó szexuális, érti?

– Nézze. Engem a fényezés
ponthogy nem érdekel, azonkí-
vül nincs az a fényező, és
nincs az a karosszéria-laka...

– De nekem ez minden
pénzt megér, ez az én punci-
porsém, a védjegyem, a minde-
nem, a szívem szotyolája!!!

– Ez egy totálkáros roncs.
Lefőtt neki a zöldkártya. Vigye
el innen a ház elől, vontassa el

a pi***ba, hajtogassa ki és raj-
zoljon rá, csináljon belőle
transzformerszt, űrsiklót, bá-
dogembert, csináljon vele,
amit akar... – legyintett fater le-
mondóan, és indult is befelé a
házba.

Ica csalódottan állt a járdán,
majd minden erejét összeszed-
ve fater után ordított:

– 5 millióból kijön?
Fater megállt, visszafordult

mint egy veszkó-hős, és annyit
kérdezett teljesen rezzenéste-
len arccal:

– Mit is mondott azokról a
pillangókról...?

Úgyhogy most faternak van
munkája, a fényező Csabi sok-
kot kapott, hogy hóvirágot
meg f***m kis pillangókat kell
sablonra vágni a fújáshoz, én
meg nem szállok be idén a re-
zsibe, az is qrvahétszent-
ség...”

Szalagkorlátba nem tesznek traffipaxot

Állítás - cáfolva

– Mindegy mit érsz el az életben, a
gyászmenet hossza úgy is az idõjárás-
tól függ. 

* * *
– Ajándék szesznek ne nézd a fokát.

BTI-hírek
Tisztelt Kollégák! A BTI iroda augusztus

16–23-ig szabadság miatt zárva tart. 
Mindenkinek kellemes nyaralást 

kívánunk!

…
A szeptember 1-jétől hatályos fővárosi
taxirendeletben előírt kellékek beszerzé-
séhez segítséget nyújtunk a BTI irodá-
ban. (POS terminál, szabadjelző, mar-
ticák stb.)
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1. Elsőbbséget kell-e adnia a jobbról ér-
kező járműnek, ha az olyan útról érkezik,
amelyik nincs egy szinten az Ön úttestjé-
vel?

a) Igen –
e g y é b
más jelzés
hiányában
– itt is ér-
vényes a
j o b b k é z -
szabály.
b) Nem,
mert az út-

kereszteződés csak akkor egyenrangú, ha a ke-
resztező vagy betorkoló utak szintben keresz-
tezik egymást. 
c) Ilyen esetben tisztázatlan a forgalmi helyzet,
így kölcsönös udvariassággal kell megegyez-
niük a továbbhaladádás sorrendjéről.

2. Haladhat-e a
buszsávban min-
den olyan jármű,
amelyik sárga vil-
logó figyelmezte-
tő jelzést hasz-
nál?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha a munka végzése érdeké-
ben ez indokolt és a forgalmat lényegesen
nem akadályozza. 
c) Nem. 

3. Mire figyelmezteti a járművek vezetőit
a képen látható jelzőtábla?
a) Az úttesten – egy km-es szakaszon –
hosszanti vályúk (nyomvályúk) alakultak ki. 
b) Arra, hogy – egy km-es útszakaszon – az út-
padkára hajtani veszélyes. 
c) A jármű sebessége az adott helyen nem ha-
ladhatja meg a 30 km/h-t. 

4. Megállíthatja-e a járdán
a kétkerekű segédmotoros
kerékpárját, vagy kétkere-
kű motorkerékpárját a  táb-
lával megjelölt útszaka-
szon?
a) Igen. 
b) Csak lakott területen.
c) Nem.

5. Ragaszthat-e taxija hátoldalára a ké-
pen látható – CD betűpárt ábrázoló ová-
lis matricát?

a) Igen, de az ilyen jelzés a forgalomban való
részvétel során semmilyen előnyt nem biztosít.
b) Nem. 

6. Szállíthatja-e a gyárilag e célra kialakí-
tott hágcsókon munkatársait (kollégáit) a
„kukásautó” vezetője?

a) Igen. 
b) Legfeljebb a speciális munkavégzés folya-
matában, egyébként nem. 
c) Nem, az így kialakított gyakorlat mindig sza-
bálytalan.

7. Szállíthat-e kerékpárján állatot?

Igen. 
Nem.

8. Utazhat-e a kerékpáron öt személy?
a) Igen. 
b) Legfel-
jebb a ke-
r é k p á r -
úton, vagy
lakó-pihe-
nő övezet-
ben. 
c) Nem. 

9. Milyen sebességgel közlekedhet a ké-
pen látható jármű?
a) Legfel-
jebb 30
km/h se-
besség-
gel. 
b) Leg-
f e l j e b b
40 km/h
s e b e s -
séggel.
c) Legfeljebb 40 km/h sebességgel.

10. Mit jelez a képen lát-
ható tábla?
a) Terelőutat. 
b) Kötelező haladási irányt.
c) Egyirányú forgalmú utat.

11. Megengedett-e hazánkban a képen
látható járműkombinációval való bicikli-
zés?

a) Igen. 
b) Csak kerékpáros övezetben.
c) Nem.

12. Személygépkocsit vezetve köteles-e
figyelembe venni a képen látható jelző-
táblákat?

a) Igen, mindkettőt. 
b) Legfeljebb a sebességkorlátozást. 
c) Nem, mert a fehér és fekete jelzésképeik
egymással felcserélt színekkel vannak megje-
lenítve. 

Juhász Péter, Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 40. oldalon találhatók.
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TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

Sziasztok!
Szenteljetek egy kis időt arra, hogy elolvas-
sátok azt a néhány gondolatot, amit most le-
írok.

Én Komáromban dolgozom. A várost szét-
szakította Trianon, így a nagyobbik része
szlovák területen fekszik. Már régebben is
gond volt azzal, hogy a szlovák taxik átjárnak
mihozzánk és viszik a fuvarokat. Mivel Szlo-
vákiában jóval kedvezőbbek az adózási felté-
telek, így jóval a mi áraink alatt tudnak fuva-
rozni. Több helyen bejelentettem ezt a feke-
temunkára utaló tevékenységüket, és valame-
lyest változott is a kép.

De ami most kialakulóban van, az messze
megy az elképzelések határain.

DÚL A TAXISHÁBORÚ KOMARNÓ-
BAN!

Miről is van szó? Odaát több taxistársaság
üzemel, nevet nem akarok leírni, de egymás
alá licitálnak árban. Kérdés, hogy melyikük
bírja tovább? Kb. 70-90 autóra tehető a szá-
muk ebből kb. 15-20 a hivatalos. Olyan szin-
ten csökkentik az árakat, hogy az már elké-
pesztő. Az utóbbi időben 3 euróról 2.50
euróra, aztán rövid időn belül 2.00 euróra,
majd nemsokára 1.79-re és most már az au-
tókon is nagy betűkkel fel van írva városi ár:
1.50 euró! Ez kb. 430 Ft-nak felel meg.

Térjünk vissza az autókra és az engedélye-
ikre. A régi taxisok létszáma kb. 15-20 főre
tehető, a többi az úgynevezett sakál. Ők lop-
ják a fuvarokat és veszélyeztetik a rendesen
bejelentett taxisok megélhetését, akik viszont
adóznak. Tudomásomra jutott, hogy a taxik
kb. 75%-ának még taxiórája sincs, mégis en-
gedi a hatóság a mozgásukat. Olyan szemé-
lyek vezetik a kocsikat, akiknek erre megfele-
lő vizsgája sincs. A biztosításokról nem is
beszélek, hogy van-e nekik egyáltalán…

A taxilámpákon csak két betű van feltün-
tetve, taxi jelzés nincs.

Nem értem a szlovák önkormányzatot, ho-
gyan engedhetnek meg ilyen állapotot? Pél-
dául az egyik hétvégén az egyik taxitársaság
beállított 2 nagy értékű autót és ingyen fuva-
rozta az utasokat. Szerintem arra megy ki az
egész, hogy melyik bírja tovább anyagilag.

Megjelent egy cikk az interneten, az egyik
/szlovák/ újságban, mellékelem a linket, ér-
demes elolvasnotok:
Bumm.sk | Taxisháború Komáromban?
- Sárgaság

Remélem gyorsan fognak odaát intézked-
ni, hogy ez az állapot megszűnjön, mert a
„helyzet” a magyar oldalra is kihat.

Kívánok mindenkinek jó utat és baleset-
mentes közlekedést, a nyár hátralevő részére
sok pihenést és jó üdülést

Polgár Attila

Tisztelt
Szerkesztőség!

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy
megtudjam, a taxiállomásra rakodás céljából
(várakozásra) ki adhat engedélyt,és milyen fel-
tételekkel? Zalaegerszegi taxiállomásunkon 6
kocsi beállására van lehetőség, és ugyanerre a
helyre kiadtak 4 db rakodási engedélyt is. A
probléma az, hogy nem mindig tudunk hatan
beállni a fizetett helyünkre. Előfordult többször,
hogy közülünk valaki kénytelen tilosban vára-
kozni a /kifizetett/ helyére. (Egyszer volt ugyan
két rendőr, aki két tilosban állót megbüntetett,
ám azóta hiába szóltunk, nincs intézkedés.)
Tisztelettel kérem az eset cím és név nélküli
közlését.

Zalaegerszeg 2013. augusztus 04.
Név és cím a szerkesztőségben

A levelet közzétesszük azzal, hogy ez a „fából
vaskarika” remélhetőleg egyetlen fővárosi ille-
tékesnek sem tetszik meg. Az megállapítható,
hogy a zalaegerszegi önkormányzatnál az ille-
tékes igen érdekes megoldást választott arra,
hogy egy füst alatt elintézze a taxikat és a ra-
kodni kívánó áruszállítókat. Talán még egy
buszmegállót is lehetne ugyanoda kijelölni, így
azzal sem lenne gond…

A szerk.

A taxizás ára 2. rész
Előző számunkban a költségek mértékét boncolgattuk, most pedig a
különböző költségelemek egymáshoz való arányát nézzük meg. Az
egyszerűség kedvéért négy költségcsoportra bontottuk kiadásainkat:
az egyszeri költségek, a személyi költségek, a gépkocsi költségei (mű-
szaki költségek), végül az egyéb és rendkívüli költségek (adminisztrá-
ció stb.) A százalékos megoszlás a következőképpen néz ki: ha mini-
málbérrel számolunk (és a magas járulékterhek miatt persze hogy az-
zal számolunk…), akkor bérünk és közterhei teszik ki összes kiadásunk
közel negyedrészét, 24 százalékot. Szintén ennyit számolhatunk admi-
nisztrációs és egyéb költségek címén. A gépkocsi értékcsökkenése
és fenntartása, beleértve az üzemanyagot is, kiadásunk legnagyobb
részét, 45 százalékot tesz ki. A fennmaradó nyolc százalék a gépkocsi
üzembe állításával kapcsolatos  egyszeri költség. A számításból az is
kiderült, hogy ha „normális” munkabért kívánnánk érvényesíteni vállal-
kozásunkban a minimálbér helyett, akkor vállalkozásunk teljes költség-
keretének 51 százalékát kellene munkabérre és járulékokra fordítani…

Hogyan kezeljük a borravalót?
Hosszú évek óta téma a taxis borravaló, ill. annak könyveléstechnikai
kérdése. Régebben az adóbevallási iv tartalmazott egy „borravaló, há-
lapénz” rovatot. Ide beírtuk az év során összegyűjtögetett huszasok,
ötvenesek végösszegét, és rendben volt a dolog.  Igen ám, de néhány
éve már nem szerepel ez a rovat, ugyanakkor a tájékoztató úgy fogal-
maz, hogy a „tevékenységgel összefüggésben kapott” borravaló a vál-
lalkozás bevételének minősül. Akkor is, ha a taxaméterben nem sze-
repel. Két lehetőségünk van tehát, ha nem akarunk a „bevétel-eltitko-
lás” bűnébe esni. A kapott borravalót „beleketyegtetjük” a taxiórába,
vagy aznapi dátummal „egyéb bevétel”-ként szerepeltetjük nyilvántar-
tásunkban.

A KRESZ-módosítás tapasztalatai
1993-ban mósosult sokadszor a KRESZ. Ezúttal a sebességhatárok
megváltoztatása okozta a legtöbb beszédtémát. Mint ismeretes, ek-
kortól csökkent a lakott területen alkalmazható maximális sebesség
60-ról 50 km/órára. Az első elemzések szerint a szabályozás ered-
ménnyel járt. Mind a balesetek száma, mind súlyossága mérhető
csökkenést mutatott.  

Taxis tanfolyamok és vizsgák
Meglepő módon a taxis vizsgák tapasztalatai azt mutatták, hogy az
egyébként nem tanfolyamköteles KRESZ-vizsga produkálta a legtöbb
bukást. A megmérettetés tesztlapos volt, a standard B kategóriás jo-
gosítvány megszerzéséhez szükséges tesztlapokkal, így a vizsgabi-
zottságnak nem volt módjában mérlegelni, vagy elnéző magatartást
tanusítani. Persze azért ne ítéljük el magunkat, és tegyük a szívünkre
a kezünket: van bárki, aki elővette a KRESZ-könyvet jogosítványának
megszerzése óta…?

Erről írt a Taxisok Világa 2003 augusztusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1993 augusztusában

20 éve történt

Vízbõl bor

Egy pap autózik az or-
szágúton, egyszer csak
leinti egy rendõr. A pap
félreáll, lehúzza az abla-
kot. A rendõr benéz a
kocsiba, látja, hogy egy
üres borosüveg van a
vezetõülés mellett és
alkoholszag terjeng. Azt
mondja a papnak:

– Atyám, ön túl gyor-
san hajtott. Mondja, fo-
gyasztott alkoholt?

– Á, csak vizet ittam.
– Akkor mi ez az alko-

holszag a kocsijában?
Mire a pap felnéz az

égre és áhítattal felki-
ált:

– Uram! Hát megint
megtetted!
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TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

Sziasztok!
Szenteljetek egy kis időt arra, hogy elolvas-
sátok azt a néhány gondolatot, amit most le-
írok.

Én Komáromban dolgozom. A várost szét-
szakította Trianon, így a nagyobbik része
szlovák területen fekszik. Már régebben is
gond volt azzal, hogy a szlovák taxik átjárnak
mihozzánk és viszik a fuvarokat. Mivel Szlo-
vákiában jóval kedvezőbbek az adózási felté-
telek, így jóval a mi áraink alatt tudnak fuva-
rozni. Több helyen bejelentettem ezt a feke-
temunkára utaló tevékenységüket, és valame-
lyest változott is a kép.

De ami most kialakulóban van, az messze
megy az elképzelések határain.

DÚL A TAXISHÁBORÚ KOMARNÓ-
BAN!

Miről is van szó? Odaát több taxistársaság
üzemel, nevet nem akarok leírni, de egymás
alá licitálnak árban. Kérdés, hogy melyikük
bírja tovább? Kb. 70-90 autóra tehető a szá-
muk ebből kb. 15-20 a hivatalos. Olyan szin-
ten csökkentik az árakat, hogy az már elké-
pesztő. Az utóbbi időben 3 euróról 2.50
euróra, aztán rövid időn belül 2.00 euróra,
majd nemsokára 1.79-re és most már az au-
tókon is nagy betűkkel fel van írva városi ár:
1.50 euró! Ez kb. 430 Ft-nak felel meg.

Térjünk vissza az autókra és az engedélye-
ikre. A régi taxisok létszáma kb. 15-20 főre
tehető, a többi az úgynevezett sakál. Ők lop-
ják a fuvarokat és veszélyeztetik a rendesen
bejelentett taxisok megélhetését, akik viszont
adóznak. Tudomásomra jutott, hogy a taxik
kb. 75%-ának még taxiórája sincs, mégis en-
gedi a hatóság a mozgásukat. Olyan szemé-
lyek vezetik a kocsikat, akiknek erre megfele-
lő vizsgája sincs. A biztosításokról nem is
beszélek, hogy van-e nekik egyáltalán…

A taxilámpákon csak két betű van feltün-
tetve, taxi jelzés nincs.

Nem értem a szlovák önkormányzatot, ho-
gyan engedhetnek meg ilyen állapotot? Pél-
dául az egyik hétvégén az egyik taxitársaság
beállított 2 nagy értékű autót és ingyen fuva-
rozta az utasokat. Szerintem arra megy ki az
egész, hogy melyik bírja tovább anyagilag.

Megjelent egy cikk az interneten, az egyik
/szlovák/ újságban, mellékelem a linket, ér-
demes elolvasnotok:
Bumm.sk | Taxisháború Komáromban?
- Sárgaság

Remélem gyorsan fognak odaát intézked-
ni, hogy ez az állapot megszűnjön, mert a
„helyzet” a magyar oldalra is kihat.

Kívánok mindenkinek jó utat és baleset-
mentes közlekedést, a nyár hátralevő részére
sok pihenést és jó üdülést

Polgár Attila

Tisztelt
Szerkesztőség!

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy
megtudjam, a taxiállomásra rakodás céljából
(várakozásra) ki adhat engedélyt,és milyen fel-
tételekkel? Zalaegerszegi taxiállomásunkon 6
kocsi beállására van lehetőség, és ugyanerre a
helyre kiadtak 4 db rakodási engedélyt is. A
probléma az, hogy nem mindig tudunk hatan
beállni a fizetett helyünkre. Előfordult többször,
hogy közülünk valaki kénytelen tilosban vára-
kozni a /kifizetett/ helyére. (Egyszer volt ugyan
két rendőr, aki két tilosban állót megbüntetett,
ám azóta hiába szóltunk, nincs intézkedés.)
Tisztelettel kérem az eset cím és név nélküli
közlését.

Zalaegerszeg 2013. augusztus 04.
Név és cím a szerkesztőségben

A levelet közzétesszük azzal, hogy ez a „fából
vaskarika” remélhetőleg egyetlen fővárosi ille-
tékesnek sem tetszik meg. Az megállapítható,
hogy a zalaegerszegi önkormányzatnál az ille-
tékes igen érdekes megoldást választott arra,
hogy egy füst alatt elintézze a taxikat és a ra-
kodni kívánó áruszállítókat. Talán még egy
buszmegállót is lehetne ugyanoda kijelölni, így
azzal sem lenne gond…

A szerk.

A taxizás ára 2. rész
Előző számunkban a költségek mértékét boncolgattuk, most pedig a
különböző költségelemek egymáshoz való arányát nézzük meg. Az
egyszerűség kedvéért négy költségcsoportra bontottuk kiadásainkat:
az egyszeri költségek, a személyi költségek, a gépkocsi költségei (mű-
szaki költségek), végül az egyéb és rendkívüli költségek (adminisztrá-
ció stb.) A százalékos megoszlás a következőképpen néz ki: ha mini-
málbérrel számolunk (és a magas járulékterhek miatt persze hogy az-
zal számolunk…), akkor bérünk és közterhei teszik ki összes kiadásunk
közel negyedrészét, 24 százalékot. Szintén ennyit számolhatunk admi-
nisztrációs és egyéb költségek címén. A gépkocsi értékcsökkenése
és fenntartása, beleértve az üzemanyagot is, kiadásunk legnagyobb
részét, 45 százalékot tesz ki. A fennmaradó nyolc százalék a gépkocsi
üzembe állításával kapcsolatos  egyszeri költség. A számításból az is
kiderült, hogy ha „normális” munkabért kívánnánk érvényesíteni vállal-
kozásunkban a minimálbér helyett, akkor vállalkozásunk teljes költség-
keretének 51 százalékát kellene munkabérre és járulékokra fordítani…

Hogyan kezeljük a borravalót?
Hosszú évek óta téma a taxis borravaló, ill. annak könyveléstechnikai
kérdése. Régebben az adóbevallási iv tartalmazott egy „borravaló, há-
lapénz” rovatot. Ide beírtuk az év során összegyűjtögetett huszasok,
ötvenesek végösszegét, és rendben volt a dolog.  Igen ám, de néhány
éve már nem szerepel ez a rovat, ugyanakkor a tájékoztató úgy fogal-
maz, hogy a „tevékenységgel összefüggésben kapott” borravaló a vál-
lalkozás bevételének minősül. Akkor is, ha a taxaméterben nem sze-
repel. Két lehetőségünk van tehát, ha nem akarunk a „bevétel-eltitko-
lás” bűnébe esni. A kapott borravalót „beleketyegtetjük” a taxiórába,
vagy aznapi dátummal „egyéb bevétel”-ként szerepeltetjük nyilvántar-
tásunkban.

A KRESZ-módosítás tapasztalatai
1993-ban mósosult sokadszor a KRESZ. Ezúttal a sebességhatárok
megváltoztatása okozta a legtöbb beszédtémát. Mint ismeretes, ek-
kortól csökkent a lakott területen alkalmazható maximális sebesség
60-ról 50 km/órára. Az első elemzések szerint a szabályozás ered-
ménnyel járt. Mind a balesetek száma, mind súlyossága mérhető
csökkenést mutatott.  

Taxis tanfolyamok és vizsgák
Meglepő módon a taxis vizsgák tapasztalatai azt mutatták, hogy az
egyébként nem tanfolyamköteles KRESZ-vizsga produkálta a legtöbb
bukást. A megmérettetés tesztlapos volt, a standard B kategóriás jo-
gosítvány megszerzéséhez szükséges tesztlapokkal, így a vizsgabi-
zottságnak nem volt módjában mérlegelni, vagy elnéző magatartást
tanusítani. Persze azért ne ítéljük el magunkat, és tegyük a szívünkre
a kezünket: van bárki, aki elővette a KRESZ-könyvet jogosítványának
megszerzése óta…?

Erről írt a Taxisok Világa 2003 augusztusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1993 augusztusában

20 éve történt

Vízbõl bor

Egy pap autózik az or-
szágúton, egyszer csak
leinti egy rendõr. A pap
félreáll, lehúzza az abla-
kot. A rendõr benéz a
kocsiba, látja, hogy egy
üres borosüveg van a
vezetõülés mellett és
alkoholszag terjeng. Azt
mondja a papnak:

– Atyám, ön túl gyor-
san hajtott. Mondja, fo-
gyasztott alkoholt?

– Á, csak vizet ittam.
– Akkor mi ez az alko-

holszag a kocsijában?
Mire a pap felnéz az

égre és áhítattal felki-
ált:

– Uram! Hát megint
megtetted!
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Gondoljon időben munkaképességé-
nek megőrzésére.

Az AtlasPROfilax egy új, végleges meg-
oldást kínáló módszer, mellyel korábban
még nem találkozhattak Magyarországon.
Az AtlasPROfilax módszer lényege, hogy az
I-es nyakcsigolya – mely az Atlas nevet viseli
– elmozdulását szünteti meg egy gépi vibrá-
ciós masszázzsal.

Ez az egyedülálló, természetes mód-
szer tartós eredményeket biztosít, akár rég-
óta fennálló, vagy visszatérő mozgásszervi
panaszok esetén, mint például:

• gerincsérv,
• gerincferdülés,
• hát-, derék-, nyakfájás,
• baleset következtében ostorcsapás-tü-

net, 
• a nyak csökkentett mozgáskészsége,
Bármennyire is meglepő, olyan idegrend-

szeri és keringési, egyébként nehezen ke-
zelhető problémákra is megoldást nyújt,
mint a:

• szédülés,
• migrén,
• fülzúgás.
Miért van az I.-es nyakcsigolyának

ilyen fontos szerepe?
A módszer szemlélete szerint az első

nyakcsigolya, az Atlas, mely a koponya és a
gerincoszlop találkozása, a csontvázunk
egyensúlyi központja. Finom elmozdulása
elsősorban testtartási, mozgásrendszeri
rendellenességet okoz, de a koponyából itt
kilépő idegszálakra gyakorolt hatása nyo-
mán nagyon összetett, kiterjedt problémákat
okozhat.

Az Atlas elmozdulását megszüntető
eljárást a svájci René Schümperli profesz-
szor fejlesztette ki a kilencvenes években.
Lényege az izmok lazítása egy speciális gé-
pi vibrációs masszázs révén. Az izmok fella-
zulásának következtében az Atlas csigolya
képes visszatérni eredeti helyzetébe. Az ezt
követő regeneráció során a vázrendszer
visszatér eredeti, optimális egyensúlyi hely-
zetébe, ezzel a fent említett fájdalmak
oka szűnik meg.

Dr. Liska-Mo-
hai Marianna a
módszerrel elő-
ször saját problé-
máján keresztül
találkozott. Há-
rom éve motor-
balesetet szenve-
dett, és az ezt kö-
vetően kialakult
nyaki és hátfáj-
dalmai olykor az
elviselhetetlensé-
gig fokozódtak,
melyek hátteré-

ben sem röntgen-, sem MRI-vizsgálat nem
mutatott olyan elváltozást, amely ezeket in-
dokolta volna. 

Ekkor találkozott az AtlasPROfilax eljárás-
sal, amely orvosi-szakmai és magánemberi
érdeklődését egyaránt felkeltette. Ma már
több éve alkalmazza páciensein a kezelést
sikeresen rengeteg pozitív visszajelzéssel. 

Tibor (49) a City Taxi munkatársának
tapasztalatai a kezelésről:

„A kezelésen másfél éve estem át. A bal
térdem a sok éves kuplunghasználattól úgy
éreztem, teljesen tönkrement, állandó fájdal-
maim voltak. A kezelést követően rövid időn
belül jelentősen enyhült, majd gyakorlatilag
megszűnt. Azóta is fájdalmak nélkül tu-
dok vezetni. A leglátványosabb eredmény
az, hogy tolatáskor sokkal jobban fordul a
nyakam mindkét irányban. Testtartásom
kiegyenesedett, a fejem sokkal jobban il-
leszkedik a támlához. Korábban évente 3-4
alkalommal erős fejfájás gyötört, ez a keze-
lés óta nem jelentkezett.

Mivel a csontkovács-kezelések a korábbi-
akban csak átmenetileg enyhítették panasza-
imat, bejelentkeztem a doktornőhöz. Rende-
lőjében egy kérdőívet töltöttem ki a panasza-
imról, majd megnéztem egy rövid videót a
módszerről. Ezután a doktornővel részletes
konzultációt folytattunk, felmérte állapoto-
mat. A „lényeg”, a kezelést követően már
azonnal jobban fordult a fejem. Ezután bemu-
tattak pár ülve végezhető rövid gyakorlatot,
amelyeket naponta javasolt végeznem, akár
munka közben is. Mindez körülbelül másfél
órát vett igénybe.  Egy hónap múlva kontroll-
ra mentem vissza. Ha nem látom a saját kéz-
írásommal, hogy milyen panaszaim voltak
még egy hónappal korábban, el sem hiszem,
hogy ekkora változások történtek velem.”

A Taxisok Világa olvasóinak ingyenes
állapotfelmérésre és konzultációra biz-
tosítunk lehetőséget előzetes bejelent-
kezés alapján a cikk megjelenését kö-
vetően két hónapig. 

Időpont-egyeztetés: +36-30/928-5369
vagy drliskam@ambriel.hu
Címünk: 1081 Rákóczi u. 71.
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DIÁKOK  ÍRTÁK

••   A hajó jéghegynek ütkö-
zött és elsüllyedt a Duna kö-
zepén. Innen gyalog foly-
tatták útjukat.

••   Amíg Madách a börtön-
ben sínylõdött, felesége
romlásnak indult.

••   A janicsárok felmentek
Budára, elszaporodtak és el-
foglalták a várat.

••   IV. Béla a tatárjárás után
a kihalt nép pótlásáról sze-
mélyesen gondoskodott.

••   A hõs várkatonák általá-
ban nem érték meg a halá-
luk napját, mert már koráb-
ban elestek a csatában.

••   Dugovics Titusz hátsóját
a falnak támasztotta, és
azon felmászott.

••   A századfordulón Ady
termékenyítette meg a tu-
dósokat.

••   Móricz Zsigmond késõbb
megnõsül, és elveszi a fele-
ségét.

••   Arany János 1817-tól
1822-ig született.

••   A Hunyadi László olyan
ballada, amelyben a fõhõst
feldolgozzák.

••   Leonardo da Vinci két
olasz földbirtokos volt a kö-
zépkorban.

••   Petõfi egy szegény cse-
lédlány és a magyar nép fia.

••   Petõfi mindent megten-
ne a nemzet érdekében,
csakhogy õ is hõsi halott le-
gyen.

••   Petõfi úgy rohant a csa-
tába, hogy jobb kezében a
vers, bal kezében pedig a
kard volt.

••   Kölcsey 1815. januárjától
1816. tavaszáig nem írt ver-
set. Ebbõl az idõszakból 3
verse maradt ránk.

••   Zrínyinek csak fél szeme
volt, ám ez nagyon zavarta
a csatákban.

••   A katonák életüket és
halálukat kockáztatták.

••   A hõs holtan esett össze.
Ezt késõbb nagyon sajnálta,
de akkor már nem volt mit
tenni.

••   A víz oxigénbõl és folya-
dékból áll.

LEGYEN ÚJRA A RÉGI!
• Fájdalmai vannak vezetés közben, vagy egy hosszú nap után?
• Tolatáskor nem tud kellően hátrafordulni?
• Baleset következtében visszatérő panaszai vannak?
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Gondoljon időben munkaképességé-
nek megőrzésére.

Az AtlasPROfilax egy új, végleges meg-
oldást kínáló módszer, mellyel korábban
még nem találkozhattak Magyarországon.
Az AtlasPROfilax módszer lényege, hogy az
I-es nyakcsigolya – mely az Atlas nevet viseli
– elmozdulását szünteti meg egy gépi vibrá-
ciós masszázzsal.

Ez az egyedülálló, természetes mód-
szer tartós eredményeket biztosít, akár rég-
óta fennálló, vagy visszatérő mozgásszervi
panaszok esetén, mint például:

• gerincsérv,
• gerincferdülés,
• hát-, derék-, nyakfájás,
• baleset következtében ostorcsapás-tü-

net, 
• a nyak csökkentett mozgáskészsége,
Bármennyire is meglepő, olyan idegrend-

szeri és keringési, egyébként nehezen ke-
zelhető problémákra is megoldást nyújt,
mint a:

• szédülés,
• migrén,
• fülzúgás.
Miért van az I.-es nyakcsigolyának

ilyen fontos szerepe?
A módszer szemlélete szerint az első

nyakcsigolya, az Atlas, mely a koponya és a
gerincoszlop találkozása, a csontvázunk
egyensúlyi központja. Finom elmozdulása
elsősorban testtartási, mozgásrendszeri
rendellenességet okoz, de a koponyából itt
kilépő idegszálakra gyakorolt hatása nyo-
mán nagyon összetett, kiterjedt problémákat
okozhat.

Az Atlas elmozdulását megszüntető
eljárást a svájci René Schümperli profesz-
szor fejlesztette ki a kilencvenes években.
Lényege az izmok lazítása egy speciális gé-
pi vibrációs masszázs révén. Az izmok fella-
zulásának következtében az Atlas csigolya
képes visszatérni eredeti helyzetébe. Az ezt
követő regeneráció során a vázrendszer
visszatér eredeti, optimális egyensúlyi hely-
zetébe, ezzel a fent említett fájdalmak
oka szűnik meg.

Dr. Liska-Mo-
hai Marianna a
módszerrel elő-
ször saját problé-
máján keresztül
találkozott. Há-
rom éve motor-
balesetet szenve-
dett, és az ezt kö-
vetően kialakult
nyaki és hátfáj-
dalmai olykor az
elviselhetetlensé-
gig fokozódtak,
melyek hátteré-

ben sem röntgen-, sem MRI-vizsgálat nem
mutatott olyan elváltozást, amely ezeket in-
dokolta volna. 

Ekkor találkozott az AtlasPROfilax eljárás-
sal, amely orvosi-szakmai és magánemberi
érdeklődését egyaránt felkeltette. Ma már
több éve alkalmazza páciensein a kezelést
sikeresen rengeteg pozitív visszajelzéssel. 

Tibor (49) a City Taxi munkatársának
tapasztalatai a kezelésről:

„A kezelésen másfél éve estem át. A bal
térdem a sok éves kuplunghasználattól úgy
éreztem, teljesen tönkrement, állandó fájdal-
maim voltak. A kezelést követően rövid időn
belül jelentősen enyhült, majd gyakorlatilag
megszűnt. Azóta is fájdalmak nélkül tu-
dok vezetni. A leglátványosabb eredmény
az, hogy tolatáskor sokkal jobban fordul a
nyakam mindkét irányban. Testtartásom
kiegyenesedett, a fejem sokkal jobban il-
leszkedik a támlához. Korábban évente 3-4
alkalommal erős fejfájás gyötört, ez a keze-
lés óta nem jelentkezett.

Mivel a csontkovács-kezelések a korábbi-
akban csak átmenetileg enyhítették panasza-
imat, bejelentkeztem a doktornőhöz. Rende-
lőjében egy kérdőívet töltöttem ki a panasza-
imról, majd megnéztem egy rövid videót a
módszerről. Ezután a doktornővel részletes
konzultációt folytattunk, felmérte állapoto-
mat. A „lényeg”, a kezelést követően már
azonnal jobban fordult a fejem. Ezután bemu-
tattak pár ülve végezhető rövid gyakorlatot,
amelyeket naponta javasolt végeznem, akár
munka közben is. Mindez körülbelül másfél
órát vett igénybe.  Egy hónap múlva kontroll-
ra mentem vissza. Ha nem látom a saját kéz-
írásommal, hogy milyen panaszaim voltak
még egy hónappal korábban, el sem hiszem,
hogy ekkora változások történtek velem.”

A Taxisok Világa olvasóinak ingyenes
állapotfelmérésre és konzultációra biz-
tosítunk lehetőséget előzetes bejelent-
kezés alapján a cikk megjelenését kö-
vetően két hónapig. 

Időpont-egyeztetés: +36-30/928-5369
vagy drliskam@ambriel.hu
Címünk: 1081 Rákóczi u. 71.
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DIÁKOK  ÍRTÁK

••   A hajó jéghegynek ütkö-
zött és elsüllyedt a Duna kö-
zepén. Innen gyalog foly-
tatták útjukat.

••   Amíg Madách a börtön-
ben sínylõdött, felesége
romlásnak indult.

••   A janicsárok felmentek
Budára, elszaporodtak és el-
foglalták a várat.

••   IV. Béla a tatárjárás után
a kihalt nép pótlásáról sze-
mélyesen gondoskodott.

••   A hõs várkatonák általá-
ban nem érték meg a halá-
luk napját, mert már koráb-
ban elestek a csatában.

••   Dugovics Titusz hátsóját
a falnak támasztotta, és
azon felmászott.

••   A századfordulón Ady
termékenyítette meg a tu-
dósokat.

••   Móricz Zsigmond késõbb
megnõsül, és elveszi a fele-
ségét.

••   Arany János 1817-tól
1822-ig született.

••   A Hunyadi László olyan
ballada, amelyben a fõhõst
feldolgozzák.

••   Leonardo da Vinci két
olasz földbirtokos volt a kö-
zépkorban.

••   Petõfi egy szegény cse-
lédlány és a magyar nép fia.

••   Petõfi mindent megten-
ne a nemzet érdekében,
csakhogy õ is hõsi halott le-
gyen.

••   Petõfi úgy rohant a csa-
tába, hogy jobb kezében a
vers, bal kezében pedig a
kard volt.

••   Kölcsey 1815. januárjától
1816. tavaszáig nem írt ver-
set. Ebbõl az idõszakból 3
verse maradt ránk.

••   Zrínyinek csak fél szeme
volt, ám ez nagyon zavarta
a csatákban.

••   A katonák életüket és
halálukat kockáztatták.

••   A hõs holtan esett össze.
Ezt késõbb nagyon sajnálta,
de akkor már nem volt mit
tenni.

••   A víz oxigénbõl és folya-
dékból áll.

LEGYEN ÚJRA A RÉGI!
• Fájdalmai vannak vezetés közben, vagy egy hosszú nap után?
• Tolatáskor nem tud kellően hátrafordulni?
• Baleset következtében visszatérő panaszai vannak?
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MEGHÍVÓ Tisztelt taxisok, diszpécserek, ellenőrők, kollégák, utasok, 
barátok és ellenségek!
Ismét Kecskeméten kerül megrendezésre a

A XIV. Országos Taxis Nemzetközi focikupa!
IDŐPONT 2013. szeptember 7-8.

SZÁLLÁS 3 000 Ft-tól / fő

PROGRAM Regisztráció 9:00 - 9:50

Sorsolás 9:50 - 10:00

Mérkőzések 10:10 - kb.17:00

Közben étkezés, büfé, öltöző 
biztosított, zene, tombola! 
Este Retro buli, MC - Dj Ragacs, 
Dj Papus, klasszikus táncosok a 
Savaria kupáról.

NEVEZÉS 28 000 Ft / csapat, 
amely tartalmazza a 10 fős csapat 
est-ebédjét is!

JELENTKEZÉS Lossó Géza 
06-20-99-28-018

Jó Egészséget mindenkinek!
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mum, lakóövezetekben 30, illetve vannak he-
lyek – sétálóutcák, gyalogosok által használt
terek –, ahol 10 kilométeres sebességgel le-
het közlekedni.

A sebességtúllépésért magas összegű bír-
ságra kell számítani. 10 kilométeres gyorshaj-
tásért 100 euróra, míg 50 kilométeres túllépé-
sért – lakott területen – akár 1200 ra.

Ittas járművezetésért már 0,5 ezrelék alatt
is, ha a sofőrön bizonytalanság látszik, 300
eurót kérnek. Efölött pedig 600–1200 euró
büntetésre, adott esetben 6–12 órás elzárás-
ra is számítani lehet.

Mobiltelefont, mint a legtöbb országban,
csak kihangosítóval lehet használni. Ennek fi-
gyelmen kívül hagyása 40–120 eurós bírságot
von maga után. Mopedosok, lovasok, kabin
nélküli három- és négykerekű járművek veze-
tői, kerékpározó, illetve kerékpáron ülő gyer-
mekek számára is kötelező a bukósisak, hasz-
nálatának elmulasztása 120 euró.

A tompított fényszóró használata kötelező,
ennek elmulasztásáért ugyancsak 120 eurót
szednek be a rend őrei.

Szlovéniában 6500 kilométernyi úthálózat-
ért kell fizetni. A matrica-rendszer működik, így
csak érvényes úthasználattal lehet ezeken köz-
lekedni. Aki ezt elmulasztja, azt 300–800
euróra büntethetik a rendőrök vagy éppen a
mobil ellenőrök.

Ausztria nem csupán célállomásként, de
tranzitútvonalként is egyre gyakoribb a konti-
nens nyugati irányába haladók számára. A se-
bességi előírásokban annyi eltérés tapasztal-
ható a hazaihoz képest, hogy lakott területen
kívül 100 kilométerrel lehet haladni. Lakott te-
rületen belül 50, míg autópályán 130. Érde-
mes ezeket komolyan venni, mert az osztrák
rendőrök akár néhány kilométeres gyorshaj-
tásért is büntetnek. Alapesetben ez 25–50
euró, de nagyobb léptékű száguldozásért en-
nek akár a húszszorosát is elkérik.

Nyugati szomszédunknál is matricarend-
szer van életben, így azt szabályosan kell, jól
láthatóan elhelyezni a szélvédőn, különben ez
is büntethető. Ezt talán már nem meglepő, vi-
szont új jelzések is láthatóak az utak mentén:
az autópályákon és gyorsforgalmi utakon a se-
bességkorlátozás mellett időnként megjelenő
„IG-L” jelzés. Ez átmeneti sebességkorláto-
zást jelöl az osztrák autópályákon, gyorsforgal-
mi utakon, és kemény bírságokat szabhatnak
ki miatta. A szabályozás (IG-L: Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz-Luft) célja az emberek, álla-
tok, növények, földterületek védelme, megóvá-
suk a káros környezeti hatásoktól, így a lég-
szennyezéstől, a zajártalomtól. Mérsékelt se-
bességnél ugyanis alacsonyabb a fogyasztás
és kevesebb üzemanyagból kevesebb káros
kipufogógáz termelődik. Bár a szabályozás
már több mint 10 éve hatályos, azonban a mai

napig ismeretlen a legtöbb magyar számára.
Amennyiben ilyen jelzés alatt lépjük át a meg-
engedett maximum sebességet, akkor nem
„csak” a sebességtúllépés miatt kell büntetést
fizetnünk, hanem környezetkárosításért is. A
jogszabály szerint a környezetvédelmi bűncse-
lekmény büntetési tétele viszont elérheti a
2800 eurót!

Az elmúlt hónapokban egyre többet hallani
arról, hogy a sógorok előszeretettel vonják el-
lenőrzésük alá a járműszerelvényeket, de a la-
kókocsijukat vontatókat is. Ennek pedig nem
más az oka, minthogy ellenőrzik az elektroni-
kus útdíjfizetők használatát, 3,5 tonna fölött, a
Go-Boxokat. Ezt az eszközt Ausztriában, de
már idehaza is be lehet szerezni, amelyet a
szélvédő belső oldalán kell öntapadó tépőzár-
csíkokkal fölszerelni, a jármű közepe és a kor-
mánykerék közepe közötti részen. Ráadásul
úgy, hogy az ablaktörlő által megtisztított terü-
leten minimum 10 centire az ablaktörlő alsó ál-
lása fölött és 30 centire a szélvédő felső sze-
gélyétől. Fontos, 10 centiméterre ne legyen
körülötte semmi, még a napellenző sem. Hogy
mindezt miért részletezzük ennyire? Nos, az
osztrák hatóságok már nem csak az útdíj fize-
tését ellenőrzik, hanem a műszer szabályos
felszerelését is.

Több mint 400 kapu és 800 antenna mellett
130 kamera is kontrollálja a fizetést, illetve an-
nak elmulasztását. A Go-Boxba rögzíteni kell
az adott jármű tengelyszámát és az EURO kör-
nyezetvédelmi osztályba sorolást, és ennek
alapján teljesíthető adott útszakaszra a fizetés.
110 eurós bírságra számíthat, aki helytelenül
rögzítette a járműkategóriát, nem a valós kör-
nyezetvédelmi besorolást választotta ki, illetve
téves adatokat táplált a műszerbe. Pl. elvétette
a rendszámot, illetve a járműhöz rendelt Go-
Box számot stb. A büntetés 220 euróra emel-
kedik, ha nincs ilyen műszer az utastérben, il-
letve nem a teljes útdíj került megfizetésre. A
bírság összege 300–3000 euró között változ-
hat. Lehetőség van úgynevezett utánfizetésre
is, abban az esetben, ha ezt az érintett 5 órán
és 100 kilométeren belül megteszi. Egyéb-
ként a műszer különböző hangjelzésekkel fi-
gyelmezteti üzemeltetőjét, amennyiben nem
rendezett a díjkifizetés. A készülék értékesítői
26 nyelvű leírással segítik a vásárlókat a he-
lyes használat elsajátításában.

Ausztria útjain a lakott területeken kívül kötele-
ző a fényvisszaverő mellény használata. Mindez
azt jelenti, hogy az autóvezetőknek egy fényvisz-
szaverő mellényt kell az autójukban (utastérben)
tartaniuk, amelyet – például balesetből vagy de-
fektből kifolyólag – az útpályára lépéskor kötele-
ző viselniük. Ez esetben tehát dupla kötelezett-
ségről beszélhetünk, amelyek mindegyike kü-
lön-külön büntethető. Közlekedési ellenőrzések
alkalmával az intézkedő rendőr kérheti a fényvis-

szaverő mellény felmutatását.
A 14 éven aluli gyermekeket, akik ki-

sebbek 150 cm-nél, csak megfelelő
gyermekülésben lehet szállítani. Sze-
mélyautókban és kombikban, valamint az
úgynevezett kisbuszokban is ülőhelyen-
ként csak 1 gyermek szállítható, a gyer-
mekek korának és nagyságának megfe-
lelően biztosítva. 

A véralkoholszint felső határa Ausztriá-
ban 0,5 ezrelék. Ezen határ átlépése

esetén a hatóságok pénzbüntetést rónak ki,
bizonyos körülmények között a vezetői enge-
délyt is bevonhatják. 

Végül, ne feledjük, az 50 euró érték fölötti
bírságokat az osztrák hatóságok már Magyar-
országon is képesek behajtani, de a jogsza-
bálykövetés nem csupán ezért fontos.

Romániában nem szükséges beszerez-
ni az eddig használatos nemzetközi biztosí-
tást, az ún. „zöld kártyát”; a magyarországi kö-
telező felelősségbiztosítás elegendő és elfo-
gadott itt is, mint az Unió többi tagállamában.

A sebességi előírások megegyeznek a ma-
gyarral, annyi különbséggel, hogy az úgyneve-
zett európai jelzésű utakon 100 km/óra a
megengedett maximum.

A 0,51 ezrelék véralkoholszint már bűncse-
lekménynek minősül, amiért alapesetben 350
eurónyi bírsággal jár, 0,8 ezreléket meghaladó
alkohol a vérben egytől öt évig terjedő börtön-
büntetést von maga után. 

Nappali időszakban, autópályákon, ország-
utakon és európai utakon is használni kell tom-
pított fényszórót. Megengedett a sebesség-
mérő készüléket (radar) előre jelző berende-
zés használata.

Az ország összes útjához szükséges az ún.
„Rovineta” vásárlása, amelyet bárhol ellen-
őrizhetnek az ország területén. A matrica hiá-
nya miatt személygépkocsik esetén 75–112,
míg autóbuszok és teherautók esetében 250-
1125 euró közötti büntetést szabhatnak ki.

A romániai útviszonyok nem számítanak a
legtökéletesebbeknek, de az európai és or-
szágos szintű utakat az utóbbi évek alatt felújí-
tották, így gond nélkül lehet közlekedni rajtuk.
Gondokkal egyes helységekben találkozha-
tunk, mert helyenként az utak állapota kívánni-
valót hagy maga után.

A romániai vezetési szokásoknak vannak sa-
játosságai, ami az ideutazótól bizonyos fokú al-
kalmazkodást igényel, de egyébként a közle-
kedési feltételek egyeznek a magyarországi át-
laggal.

A rendőrség sűrűn használja a sebesség-
mérő készülékeket és gyakran végez közúti el-
lenőrzéseket. Az esetleges szabálysértési bír-
ság könnyen elérhet 100 eurónak megfelelő
összeget. 

A szabálysértési bírság rendezésének kétfé-
le módja van: vagy a rendőrnek a helyszínen,
nyugta ellenében (a nyugtához ragaszkodni
kell!), vagy a polgármesteri hivatalok bármelyi-
kében kell kifizetni. Az utóbbi megoldás esté-
ben az, aki 48 órán belül hajlandó kifizetni a
büntetést a mindenkori minimumbüntetés felét
kell csak, hogy befizesse. A közhiedelemmel
ellentétben a román rendőröket nem lehet
megvesztegetni, aki ezzel próbálkozik súlyos
büntetésre számíthat.

Néhány szomszédos ország alapvető szabá-
lyaira kívántuk felhívni olvasóink figyelmét, ám
ennek ellenére indulás előtt célszerű akár a
Magyar Autóklub, akár az adott ország külkép-
viseletén informálódni az aktuális szabályokról.
Végül, de nem utolsósorban a bajbajutottak a
magyar nagykövetségeken és konzulátusokon
is segítségre számíthatnak, ezért nem árt ezek
elérhetőségeit még indulás előtt beszerezni.
Mindez elérhető a külügyminisztérium honlap-
ján – www.kulugyminiszterium.hu – is.

k.z.t.

Ül az öreg székely a vonaton, vele szem-
ben egy öltönyös manager típusú fiatal-
ember. Az öreg székely egyszer csak vi-
szontlátja azt, amit délben evett és pont a
fiatalember ruhájára.

– Fúj, maga mocskos disznó – pattan fel
a fiatalember, mire az öreg:

– Én ? Hát nézzen már magára..
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Belépéssel kapcsolatban keressétek: Kőszeghy Dániel +36 70 376 99 95

Mobil Taxi
a Siker Taxi

Mobil Taxi
a Siker Taxi

   Csatlakozhatsz 
kedvezményes 
mobiltelefon 
flottánkhoz 

Kedvezményes POS 

terminálbérlési 
leheto’’ség

5.000 db lemondott megrendelés havonta, 
ami Rád is vár!

5.000 db lemondott megrendelés havonta, 
megrendelés havonta, 
megrendelés havonta, 
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A 31. alkalommal, Révfülöp és
Balatonboglár között megrende-
zett Balaton-átúszást a 7. alkalom-
mal teljesítette a City Taxi Sport-
egyesület 3 úszója. 

Sajnos az időjárás miatt kétszer
is elhalasztották a rendezvényt,
így csapatunk igen csekélyre fo-
gyatkozott. Ám néhányan jelezték,
ők is megtették az előírt távot, ba-
rátaikkal, családtagjaikkal. Fábián
Attila (City 709) a fiával, és
Gödöllei László (City 312) a ba-

rátjával úszott. Ígérték, hogy jövő-
re csatlakoznak ők is az egyesü-
lethez.

Nagyon szép időben, ideális
25 °C-os vízben, enyhe szélben
zajlott az esemény.

Korán, hajnali 6 órakor indul-
tunk Budapestről, ezért a regiszt-
rációt és a gyors orvosi vizsgálatot
követően 9 órakor már a vízben
voltunk. Az úszást csak a hullámok
tették nehézzé. Személy szerint én
is kortyolgattam – akaratom elle-

nére – néhányszor a hűs habok-
ból. Az idén annyira tiszta volt a
víz, hogy a lehorgonyzott vitorlá-
sok rögzítő kötelei láthatóak voltak
a felszín alatt. Ilyen körülmények
között nagyon izgalmas volt a hul-
lámokkal megküzdeni.

Sokszor kérdezik, hogy milyen
felkészülés kell a sikerhez?

Szerintem elég hetente egy-
szer uszodába menni. A kezdeti
100-200 m folyamatos úszást kell
lassan emelni 1-2 km-ig. A rend-

szeres edzéssel hamar eljuthat-
nak a kívánt távolsághoz, így a kö-
vetkező nyáron nagy elhatározás-
sal és akaraterővel bírni fogják az
5,2 km-es távot.

Ha egészségünk engedi, jövő-
re biztosan ott leszünk Révfülö-
pön. Csatlakozz hozzánk!

Lábas László
Varsányi László – City 136

Szabó Zoltán Levente –
City 488
SZ.Z.L.
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Amikor Szicíliát elhagyva ereszkedni kezd a
gépünk, már lassan látjuk is a „Szikla”-nak
becézett nagyobb Málta szigetet, előtte a ki-
sebb Gozót, kettőjük között pedig a még ki-
sebb Cominót (Nem tévesztendő össze a
Combinó villamossal!)

Majd még ennél is lenyűgözőbb látnivaló
következik, mert kb. 300 méter ma-
gasságban ellebe-
günk a lélegzetelállí-
tó látványt nyújtó fő-
város, Valletta felett.
A rendkívül tagolt és
nagyon beépített part-
vonal, a dombra épült
komor erőd, a templo-
mok tornyai mind a tör-
ténelemről üzennek. Az
pedig az ókortól kezdve
meglehetősen változa-
tos volt, bizonyíték erre a
máltai nyelv, amely a kon-
tinensről jött európai szá-
mára teljesen érthetetlen.
Állítólag az arab, az angol,
a francia, az olasz és még
ki tudja minek a keveréke.

Puhán, finoman érünk
földet, ezt valószínűleg az AIR
MALTA nőnemű és felettébb csinos
kapitányának köszönhetjük. A kis re-
pülőtér a sziget közepe táján
terpeszke-
dik, előtte
nem bántó-
an nagyszá-
mú taxi-po-
puláció re-
ménykedik a
jól fizető fuva-
rokban. Szál-
lodám a sziget
északi csücs-
kén vár rám, s
a kb. 30 kilomé-
ter hosszú szi-
geten a reptér-
től mintegy húsz
kilométerre lehet
légvonalban. A
feltűnően fiatal
és harmatos évjá-
ratú hófehér taxik így együtt nagyon impo-
záns látványt nyújtanak. Csak ajtóra felfes-
tett azonosító szám van, tarifatáblázat
nincs. Odalépek az elsőhöz. Közli 40
euró. Sok, de nem enged az árból. A má-
sodik sem. A harmadik tárgyalókész, sze-
reti a magyarokat, és idézi az egyetlen
szót, amit tud magyarul; „ahoj!”. Ami tud-
valévő, cseh és szlovák földön ismert, azt
jelenti: szia. Ezután 28 euróban egyezünk
meg, tudja, magyar vagyok, úgyis 30-at fo-
gok fizetni. Az egyetlen nemzet vagyunk,

amelyik borravalót szokott adni a méregdrá-
ga máltai taxi-fuvardíjra. Én lökött, a jobb el-
sőre akarok beszállni, de ott a kormánykerék
van. Ők a bal oldalon közlekednek. Elindu-
lunk. 

Másfél óra múlva (igen, jól olvasta!) érke-
zünk meg a
s z á l l o d á -
hoz, köz-
ben gratu-
lálok a
n e g y v e -
nes évei

elején járó sofőrnek, hogy a harminc sofőr-
ből ő a legjobb üzletember, mert most utas-
sal gurul, a többi pedig még mindig ott áll.
Elmondom, közlekedési újságíró vagyok, ér-
dekel a helyi taxizás. Döcög a társalgás,
mert úgy beszéli az iskolában tanult angolt,
mint mi az iskolában tanult oroszt, de segíte-
nek a mutogatások is. Hogy miért másfél
óra? Elmondom.

A sziklás, dimbes-dombos szigeten keske-
nyek, kanyargósak az utak, és néhol a leg-
rosszabb magyar utakat idézik, bár vannak
kiváló útjaik is. Több helyen meg kellett állni,

mert nem fértek el a szembejövők,

ilyenkor
a sofőrök dudál-
nak, majd kiszállva
perlekednek egy-
mással és élénken
hadonászva mutogat-
nak, kinek és hová
kell visszatolatnia.
Ehhez vegyük hozzá
a sűrűn beépített uta-
kat, ahol helyiség-
névtáblák nem lévén,
fogalmunk sincs, hol
vagyunk, ráadásul
minden településen

A máltai (taxi) lovagrend lovagjai

Útburkolati-jel, mint nálunk.
Ám ők tiszteletben tartják

A kis sárga törpe-taxi...

A negyediknek nincs hely

Ha árnyék sincs
Nyugi az árnyékban

Boldog nyugodt ember. Taxis...
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MEGHÍVÓ Tisztelt taxisok, diszpécserek, ellenőrők, kollégák, utasok, 
barátok és ellenségek!
Ismét Kecskeméten kerül megrendezésre a

A XIV. Országos Taxis Nemzetközi focikupa!
IDŐPONT 2013. szeptember 7-8.

SZÁLLÁS 3 000 Ft-tól / fő

PROGRAM Regisztráció 9:00 - 9:50

Sorsolás 9:50 - 10:00

Mérkőzések 10:10 - kb.17:00

Közben étkezés, büfé, öltöző 
biztosított, zene, tombola! 
Este Retro buli, MC - Dj Ragacs, 
Dj Papus, klasszikus táncosok a 
Savaria kupáról.

NEVEZÉS 28 000 Ft / csapat, 
amely tartalmazza a 10 fős csapat 
est-ebédjét is!

JELENTKEZÉS Lossó Géza 
06-20-99-28-018

Jó Egészséget mindenkinek!
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mum, lakóövezetekben 30, illetve vannak he-
lyek – sétálóutcák, gyalogosok által használt
terek –, ahol 10 kilométeres sebességgel le-
het közlekedni.

A sebességtúllépésért magas összegű bír-
ságra kell számítani. 10 kilométeres gyorshaj-
tásért 100 euróra, míg 50 kilométeres túllépé-
sért – lakott területen – akár 1200 ra.

Ittas járművezetésért már 0,5 ezrelék alatt
is, ha a sofőrön bizonytalanság látszik, 300
eurót kérnek. Efölött pedig 600–1200 euró
büntetésre, adott esetben 6–12 órás elzárás-
ra is számítani lehet.

Mobiltelefont, mint a legtöbb országban,
csak kihangosítóval lehet használni. Ennek fi-
gyelmen kívül hagyása 40–120 eurós bírságot
von maga után. Mopedosok, lovasok, kabin
nélküli három- és négykerekű járművek veze-
tői, kerékpározó, illetve kerékpáron ülő gyer-
mekek számára is kötelező a bukósisak, hasz-
nálatának elmulasztása 120 euró.

A tompított fényszóró használata kötelező,
ennek elmulasztásáért ugyancsak 120 eurót
szednek be a rend őrei.

Szlovéniában 6500 kilométernyi úthálózat-
ért kell fizetni. A matrica-rendszer működik, így
csak érvényes úthasználattal lehet ezeken köz-
lekedni. Aki ezt elmulasztja, azt 300–800
euróra büntethetik a rendőrök vagy éppen a
mobil ellenőrök.

Ausztria nem csupán célállomásként, de
tranzitútvonalként is egyre gyakoribb a konti-
nens nyugati irányába haladók számára. A se-
bességi előírásokban annyi eltérés tapasztal-
ható a hazaihoz képest, hogy lakott területen
kívül 100 kilométerrel lehet haladni. Lakott te-
rületen belül 50, míg autópályán 130. Érde-
mes ezeket komolyan venni, mert az osztrák
rendőrök akár néhány kilométeres gyorshaj-
tásért is büntetnek. Alapesetben ez 25–50
euró, de nagyobb léptékű száguldozásért en-
nek akár a húszszorosát is elkérik.

Nyugati szomszédunknál is matricarend-
szer van életben, így azt szabályosan kell, jól
láthatóan elhelyezni a szélvédőn, különben ez
is büntethető. Ezt talán már nem meglepő, vi-
szont új jelzések is láthatóak az utak mentén:
az autópályákon és gyorsforgalmi utakon a se-
bességkorlátozás mellett időnként megjelenő
„IG-L” jelzés. Ez átmeneti sebességkorláto-
zást jelöl az osztrák autópályákon, gyorsforgal-
mi utakon, és kemény bírságokat szabhatnak
ki miatta. A szabályozás (IG-L: Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz-Luft) célja az emberek, álla-
tok, növények, földterületek védelme, megóvá-
suk a káros környezeti hatásoktól, így a lég-
szennyezéstől, a zajártalomtól. Mérsékelt se-
bességnél ugyanis alacsonyabb a fogyasztás
és kevesebb üzemanyagból kevesebb káros
kipufogógáz termelődik. Bár a szabályozás
már több mint 10 éve hatályos, azonban a mai

napig ismeretlen a legtöbb magyar számára.
Amennyiben ilyen jelzés alatt lépjük át a meg-
engedett maximum sebességet, akkor nem
„csak” a sebességtúllépés miatt kell büntetést
fizetnünk, hanem környezetkárosításért is. A
jogszabály szerint a környezetvédelmi bűncse-
lekmény büntetési tétele viszont elérheti a
2800 eurót!

Az elmúlt hónapokban egyre többet hallani
arról, hogy a sógorok előszeretettel vonják el-
lenőrzésük alá a járműszerelvényeket, de a la-
kókocsijukat vontatókat is. Ennek pedig nem
más az oka, minthogy ellenőrzik az elektroni-
kus útdíjfizetők használatát, 3,5 tonna fölött, a
Go-Boxokat. Ezt az eszközt Ausztriában, de
már idehaza is be lehet szerezni, amelyet a
szélvédő belső oldalán kell öntapadó tépőzár-
csíkokkal fölszerelni, a jármű közepe és a kor-
mánykerék közepe közötti részen. Ráadásul
úgy, hogy az ablaktörlő által megtisztított terü-
leten minimum 10 centire az ablaktörlő alsó ál-
lása fölött és 30 centire a szélvédő felső sze-
gélyétől. Fontos, 10 centiméterre ne legyen
körülötte semmi, még a napellenző sem. Hogy
mindezt miért részletezzük ennyire? Nos, az
osztrák hatóságok már nem csak az útdíj fize-
tését ellenőrzik, hanem a műszer szabályos
felszerelését is.

Több mint 400 kapu és 800 antenna mellett
130 kamera is kontrollálja a fizetést, illetve an-
nak elmulasztását. A Go-Boxba rögzíteni kell
az adott jármű tengelyszámát és az EURO kör-
nyezetvédelmi osztályba sorolást, és ennek
alapján teljesíthető adott útszakaszra a fizetés.
110 eurós bírságra számíthat, aki helytelenül
rögzítette a járműkategóriát, nem a valós kör-
nyezetvédelmi besorolást választotta ki, illetve
téves adatokat táplált a műszerbe. Pl. elvétette
a rendszámot, illetve a járműhöz rendelt Go-
Box számot stb. A büntetés 220 euróra emel-
kedik, ha nincs ilyen műszer az utastérben, il-
letve nem a teljes útdíj került megfizetésre. A
bírság összege 300–3000 euró között változ-
hat. Lehetőség van úgynevezett utánfizetésre
is, abban az esetben, ha ezt az érintett 5 órán
és 100 kilométeren belül megteszi. Egyéb-
ként a műszer különböző hangjelzésekkel fi-
gyelmezteti üzemeltetőjét, amennyiben nem
rendezett a díjkifizetés. A készülék értékesítői
26 nyelvű leírással segítik a vásárlókat a he-
lyes használat elsajátításában.

Ausztria útjain a lakott területeken kívül kötele-
ző a fényvisszaverő mellény használata. Mindez
azt jelenti, hogy az autóvezetőknek egy fényvisz-
szaverő mellényt kell az autójukban (utastérben)
tartaniuk, amelyet – például balesetből vagy de-
fektből kifolyólag – az útpályára lépéskor kötele-
ző viselniük. Ez esetben tehát dupla kötelezett-
ségről beszélhetünk, amelyek mindegyike kü-
lön-külön büntethető. Közlekedési ellenőrzések
alkalmával az intézkedő rendőr kérheti a fényvis-

szaverő mellény felmutatását.
A 14 éven aluli gyermekeket, akik ki-

sebbek 150 cm-nél, csak megfelelő
gyermekülésben lehet szállítani. Sze-
mélyautókban és kombikban, valamint az
úgynevezett kisbuszokban is ülőhelyen-
ként csak 1 gyermek szállítható, a gyer-
mekek korának és nagyságának megfe-
lelően biztosítva. 

A véralkoholszint felső határa Ausztriá-
ban 0,5 ezrelék. Ezen határ átlépése

esetén a hatóságok pénzbüntetést rónak ki,
bizonyos körülmények között a vezetői enge-
délyt is bevonhatják. 

Végül, ne feledjük, az 50 euró érték fölötti
bírságokat az osztrák hatóságok már Magyar-
országon is képesek behajtani, de a jogsza-
bálykövetés nem csupán ezért fontos.

Romániában nem szükséges beszerez-
ni az eddig használatos nemzetközi biztosí-
tást, az ún. „zöld kártyát”; a magyarországi kö-
telező felelősségbiztosítás elegendő és elfo-
gadott itt is, mint az Unió többi tagállamában.

A sebességi előírások megegyeznek a ma-
gyarral, annyi különbséggel, hogy az úgyneve-
zett európai jelzésű utakon 100 km/óra a
megengedett maximum.

A 0,51 ezrelék véralkoholszint már bűncse-
lekménynek minősül, amiért alapesetben 350
eurónyi bírsággal jár, 0,8 ezreléket meghaladó
alkohol a vérben egytől öt évig terjedő börtön-
büntetést von maga után. 

Nappali időszakban, autópályákon, ország-
utakon és európai utakon is használni kell tom-
pított fényszórót. Megengedett a sebesség-
mérő készüléket (radar) előre jelző berende-
zés használata.

Az ország összes útjához szükséges az ún.
„Rovineta” vásárlása, amelyet bárhol ellen-
őrizhetnek az ország területén. A matrica hiá-
nya miatt személygépkocsik esetén 75–112,
míg autóbuszok és teherautók esetében 250-
1125 euró közötti büntetést szabhatnak ki.

A romániai útviszonyok nem számítanak a
legtökéletesebbeknek, de az európai és or-
szágos szintű utakat az utóbbi évek alatt felújí-
tották, így gond nélkül lehet közlekedni rajtuk.
Gondokkal egyes helységekben találkozha-
tunk, mert helyenként az utak állapota kívánni-
valót hagy maga után.

A romániai vezetési szokásoknak vannak sa-
játosságai, ami az ideutazótól bizonyos fokú al-
kalmazkodást igényel, de egyébként a közle-
kedési feltételek egyeznek a magyarországi át-
laggal.

A rendőrség sűrűn használja a sebesség-
mérő készülékeket és gyakran végez közúti el-
lenőrzéseket. Az esetleges szabálysértési bír-
ság könnyen elérhet 100 eurónak megfelelő
összeget. 

A szabálysértési bírság rendezésének kétfé-
le módja van: vagy a rendőrnek a helyszínen,
nyugta ellenében (a nyugtához ragaszkodni
kell!), vagy a polgármesteri hivatalok bármelyi-
kében kell kifizetni. Az utóbbi megoldás esté-
ben az, aki 48 órán belül hajlandó kifizetni a
büntetést a mindenkori minimumbüntetés felét
kell csak, hogy befizesse. A közhiedelemmel
ellentétben a román rendőröket nem lehet
megvesztegetni, aki ezzel próbálkozik súlyos
büntetésre számíthat.

Néhány szomszédos ország alapvető szabá-
lyaira kívántuk felhívni olvasóink figyelmét, ám
ennek ellenére indulás előtt célszerű akár a
Magyar Autóklub, akár az adott ország külkép-
viseletén informálódni az aktuális szabályokról.
Végül, de nem utolsósorban a bajbajutottak a
magyar nagykövetségeken és konzulátusokon
is segítségre számíthatnak, ezért nem árt ezek
elérhetőségeit még indulás előtt beszerezni.
Mindez elérhető a külügyminisztérium honlap-
ján – www.kulugyminiszterium.hu – is.

k.z.t.

Ül az öreg székely a vonaton, vele szem-
ben egy öltönyös manager típusú fiatal-
ember. Az öreg székely egyszer csak vi-
szontlátja azt, amit délben evett és pont a
fiatalember ruhájára.

– Fúj, maga mocskos disznó – pattan fel
a fiatalember, mire az öreg:

– Én ? Hát nézzen már magára..
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A 31. alkalommal, Révfülöp és
Balatonboglár között megrende-
zett Balaton-átúszást a 7. alkalom-
mal teljesítette a City Taxi Sport-
egyesület 3 úszója. 

Sajnos az időjárás miatt kétszer
is elhalasztották a rendezvényt,
így csapatunk igen csekélyre fo-
gyatkozott. Ám néhányan jelezték,
ők is megtették az előírt távot, ba-
rátaikkal, családtagjaikkal. Fábián
Attila (City 709) a fiával, és
Gödöllei László (City 312) a ba-

rátjával úszott. Ígérték, hogy jövő-
re csatlakoznak ők is az egyesü-
lethez.

Nagyon szép időben, ideális
25 °C-os vízben, enyhe szélben
zajlott az esemény.

Korán, hajnali 6 órakor indul-
tunk Budapestről, ezért a regiszt-
rációt és a gyors orvosi vizsgálatot
követően 9 órakor már a vízben
voltunk. Az úszást csak a hullámok
tették nehézzé. Személy szerint én
is kortyolgattam – akaratom elle-

nére – néhányszor a hűs habok-
ból. Az idén annyira tiszta volt a
víz, hogy a lehorgonyzott vitorlá-
sok rögzítő kötelei láthatóak voltak
a felszín alatt. Ilyen körülmények
között nagyon izgalmas volt a hul-
lámokkal megküzdeni.

Sokszor kérdezik, hogy milyen
felkészülés kell a sikerhez?

Szerintem elég hetente egy-
szer uszodába menni. A kezdeti
100-200 m folyamatos úszást kell
lassan emelni 1-2 km-ig. A rend-

szeres edzéssel hamar eljuthat-
nak a kívánt távolsághoz, így a kö-
vetkező nyáron nagy elhatározás-
sal és akaraterővel bírni fogják az
5,2 km-es távot.

Ha egészségünk engedi, jövő-
re biztosan ott leszünk Révfülö-
pön. Csatlakozz hozzánk!

Lábas László
Varsányi László – City 136

Szabó Zoltán Levente –
City 488
SZ.Z.L.
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Amikor Szicíliát elhagyva ereszkedni kezd a
gépünk, már lassan látjuk is a „Szikla”-nak
becézett nagyobb Málta szigetet, előtte a ki-
sebb Gozót, kettőjük között pedig a még ki-
sebb Cominót (Nem tévesztendő össze a
Combinó villamossal!)

Majd még ennél is lenyűgözőbb látnivaló
következik, mert kb. 300 méter ma-
gasságban ellebe-
günk a lélegzetelállí-
tó látványt nyújtó fő-
város, Valletta felett.
A rendkívül tagolt és
nagyon beépített part-
vonal, a dombra épült
komor erőd, a templo-
mok tornyai mind a tör-
ténelemről üzennek. Az
pedig az ókortól kezdve
meglehetősen változa-
tos volt, bizonyíték erre a
máltai nyelv, amely a kon-
tinensről jött európai szá-
mára teljesen érthetetlen.
Állítólag az arab, az angol,
a francia, az olasz és még
ki tudja minek a keveréke.

Puhán, finoman érünk
földet, ezt valószínűleg az AIR
MALTA nőnemű és felettébb csinos
kapitányának köszönhetjük. A kis re-
pülőtér a sziget közepe táján
terpeszke-
dik, előtte
nem bántó-
an nagyszá-
mú taxi-po-
puláció re-
ménykedik a
jól fizető fuva-
rokban. Szál-
lodám a sziget
északi csücs-
kén vár rám, s
a kb. 30 kilomé-
ter hosszú szi-
geten a reptér-
től mintegy húsz
kilométerre lehet
légvonalban. A
feltűnően fiatal
és harmatos évjá-
ratú hófehér taxik így együtt nagyon impo-
záns látványt nyújtanak. Csak ajtóra felfes-
tett azonosító szám van, tarifatáblázat
nincs. Odalépek az elsőhöz. Közli 40
euró. Sok, de nem enged az árból. A má-
sodik sem. A harmadik tárgyalókész, sze-
reti a magyarokat, és idézi az egyetlen
szót, amit tud magyarul; „ahoj!”. Ami tud-
valévő, cseh és szlovák földön ismert, azt
jelenti: szia. Ezután 28 euróban egyezünk
meg, tudja, magyar vagyok, úgyis 30-at fo-
gok fizetni. Az egyetlen nemzet vagyunk,

amelyik borravalót szokott adni a méregdrá-
ga máltai taxi-fuvardíjra. Én lökött, a jobb el-
sőre akarok beszállni, de ott a kormánykerék
van. Ők a bal oldalon közlekednek. Elindu-
lunk. 

Másfél óra múlva (igen, jól olvasta!) érke-
zünk meg a
s z á l l o d á -
hoz, köz-
ben gratu-
lálok a
n e g y v e -
nes évei

elején járó sofőrnek, hogy a harminc sofőr-
ből ő a legjobb üzletember, mert most utas-
sal gurul, a többi pedig még mindig ott áll.
Elmondom, közlekedési újságíró vagyok, ér-
dekel a helyi taxizás. Döcög a társalgás,
mert úgy beszéli az iskolában tanult angolt,
mint mi az iskolában tanult oroszt, de segíte-
nek a mutogatások is. Hogy miért másfél
óra? Elmondom.

A sziklás, dimbes-dombos szigeten keske-
nyek, kanyargósak az utak, és néhol a leg-
rosszabb magyar utakat idézik, bár vannak
kiváló útjaik is. Több helyen meg kellett állni,

mert nem fértek el a szembejövők,

ilyenkor
a sofőrök dudál-
nak, majd kiszállva
perlekednek egy-
mással és élénken
hadonászva mutogat-
nak, kinek és hová
kell visszatolatnia.
Ehhez vegyük hozzá
a sűrűn beépített uta-
kat, ahol helyiség-
névtáblák nem lévén,
fogalmunk sincs, hol
vagyunk, ráadásul
minden településen

A máltai (taxi) lovagrend lovagjai

Útburkolati-jel, mint nálunk.
Ám ők tiszteletben tartják

A kis sárga törpe-taxi...

A negyediknek nincs hely

Ha árnyék sincs
Nyugi az árnyékban

Boldog nyugodt ember. Taxis...
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mást mutat a sebességkorlátozó tábla. Nagy
a forgalom, és ha bekeveredtünk egy szinte
minden sarkon megálló „menetrend” szerint
közlekedő nagy termetű busz mögé, már ér-
hető a másfél óra. A midibuszt sem ismerik.

Innentől kezdve ömlesztve számolok be
mindarról, amit ekkor és később más taxiso-
főröktől megtudtam. Jogsit a 18. életévtől le-
het szerezni, de rögtön utána már beiratkoz-
hat a gyerek egy három hónapos taxis tanfo-
lyamra, ha van 1000 eurója, és máris lehet
taxizni a sírig.
Az öltözékre
vonatkozóan
az egyetlen
előírás a hosz-
szú nadrág, de
papucsban, at-
létában, teto-
válva, pircin-
gelve nem lát-
tam sofőrt. Ele-
gánsak.

Általában na-
ponta 3-5 fuvart
bonyolítanak le,
de 15-20 euró
alatt nemigen vál-
lalnak fuvart, in-
kább állnak a
droszton. Há-
rom kilométerre
is szemrebbe-
nés nélkül be-
vágják a 20
eurót a turis-
táknak. Taxa-
méter és lég-
kondi minden
kocsiban van,
egyiket sem
használják. A
buszokban a
m e n e t kö z b e n
nyitva tartott ajtó
a légkondi. Elvi-
leg csak a kocsi-
darabszámot is
jelölő droszton vá-
rakozhatnak, ám
ha odatűz a nap,
átállnak rögtön az
árnyékba, ha van.

A menetrend
szerinti buszközle-
kedés vonalai Val-
letta központtal let-
tek kijelölve, tehát ha valaki két, egymás mel-
letti tengerparti településről kíván a másikra

átmenni, előbb be kell buszozgatnia Vallettá-
ba és onnan vissza. A taxisoktól sem idegen
az ilyen csillag alakú sétáltatás, ha a turista
nem látta még a sziget térképét. Nem hajta-
nak a fuvarokra. A csoda-
szép Gozón a csodaszép
strandon másfél óránként
jön a busz, de ez a gozói ta-
xisok közül egyet sem ér-
dekel, pedig bőven lenne

fuvar. Állva sokkal több taxit lát-
ni, mint fuvarban, mellesleg 4-5 nőt is láttam
az egységes taxilámpát viselő és oldalt is
taxijelzéssel ellátott kocsikban. Nem min-
denki főállású, az én sofőrömnek Vallettá-
ban zöldséges üzlete és Gozón egy füge-ül-
tetvénye is van. Máltán kb. 2500 db taxi „dol-
gozik” és van 50 darab sárga kocsival egy ál-
lami tulajdonú társaság is, a Dail Cab, a kb.
150 taxitársaság mellett. A nagyobb szállo-
dáknak saját taxi-parkjuk is van, azok is fehé-
rek. Bár a taxik megdöbbentően jó állapotú-
ak, a lakossági autópark egy kicsit a szabad-
téri autómúzeumra emlékeztet. Nem ritka a

30-40 éves verda sem. A taxisok évente
2000 euró járulékot és 18% jövedelemadót
fizetnek. 

Tilos parkolásért 29 euró, mobiltelefoná-
lásért 90 euró a büntetés, és 3 szabálysze-

gés után egy évre „ugrik a jog-

si”. A benzin 1,47 euró,
a gázolaj 1,38 euró/liter. A dohányzás nincs
szabályozva, a sofőr simán rágyújt, ha kedve
tartja. Alapelv: ha az utast zavarja, majd szól.

Kérdésem volt a reptéri sofőrömhöz; van-
nak-e itt cápák? Pléhpofával válaszolt; igen,
mindegyik ott ül a parlamentben.

Tóth I. Gábor
U.i.: Egyébként a Máltai Köztársaság há-

rom szigete rengeteg látnivalót nyújt az ér-
deklődőknek, és nem véletlen, hogy egész
évben tart az erős turistaszezon. Jó nekik!

26

– Van az univerzumban gyorsabb a fény-
nél? – kérdezi az elõadó.

– Van, mégpedig a sötétség – jön a válasz.
– Mert mire a fény odaérkezik valahová, ad-
digra a sötétség már régen ott van.

* * *
A fény gyorsabban terjed mint a hang.

Azért van, hogy ránézésre okosnak tûnik va-
laki, egészen addig, amíg meg nem szólal.

Multi-kutak nincsenek

Itt menjél el...

Repülőgépünk csinos kapitánynője

Oldalnézet

Utasra várva a reptéren

Taxiállomás egy
óvodáskorú taxival
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Bajban voltak a pesti taxisok két évtized-
del ezelőtt, mert a 7500 közterületi elne-
vezés tíz százaléka megváltozott. Nem volt
könnyű megtanulni a 750 új nevet. Nem vi-
gasz, de így volt ez fél évszázaddal ezelőtt,
a felszabadulás (megszállás?) után. A
pesti taxisoknak akkor is új elnevezések
tucatjaival kellett megismerkedni.

Ez a lista akkor rövidebb volt, mint amit
a 20 évvel ezelőtti névváltozási dömping-
ben láthattunk, de ennek csak az az oka,
hogy akkor még sokkal kisebb volt Buda-
pest. Újpest, Kispest és a többi „peremke-
rület” akkor még önálló városok voltak –
ha emlékezetem nem csal –, csak 1954-
ben csatolták őket Budapesthez. 

Dőlt betűkkel jelzem a mai elnevezést,
ugyanis volt, ahol azóta ismét névváltozás
történt. Van, ahol időközben volt még
ezen kívül más elnevezés is, de az összest
nem tüntetem fel. Például a Vámház körút
volt még közben Tanács körút is, vagy a
Stefánia út egy darabig Népstadion út
volt. Mint a korabeli viccben…

Riporter faggatja az idős nénikét, ho-
gyan telt az élete.

– A Sugár úton születtem, az általános
iskola elvégzésekor az Andrássy úton lak-
tunk. Az érettséginél a Sztálin úton éltem,
amikor elkezdtem dolgozni, a Magyar Ifjú-
ság útján laktam a párommal. Nyugdíjba
vonulásom a Népköztársaság útján ért.
Most meg az Andrássy úton lakom. 

–  Hát a néninek igen mozgalmas, ván-
dorlós élete volt!

– Nekem? Ugyanabban a lakásban élek
nyolc évtizede!

Megváltozott utcanevek Budapesten, 1945-től

Aréna út Dózsa György út
Béla út Attila utca Attila út
Berlini tér Marx tér Nyugati tér
Bethlen István sétány Tóth Árpád sétány
Borhy Sándor utca Nagy Jenő utca
Bory József utca Csemegi utca
Csendőr utca Derkovits utca
Csendőr tér Kernstock Károly tér
Csicseri László utca Gergely Győző utca
Darányi Kálmán utca Schönherz  Zoltán utca Október 23. utca
Erzsébet tér Sztálin tér Erzsébet tér
Fecske utca Lévai Oszkár utca Fecske utca
Ferenc József tér Roosevelt tér Széchenyi István tér
Ferry Oszkár utca Kiss János altábornagy utca
Gázgyár utca Reményi Ede utca
Gróf Tisza István utca József Attila utca
Hidegkúti út Vörös Hadsereg útja Hűvösvölgyi út 
Hollán utca Fürst Sándor utca Hollán Ernő utca
Horthy Miklós körtér Móricz Zsigmond körtér
Horthy Miklós sétány Babits Mihály sétány
Horthy Miklós út Bartók Béla út
Ilona utca Szabó Ilonka utca
Juhász Andor utca Falk Miksa utca
Kamermayer Károly utca Bárczy István utca
Károly király út Somogyi Béla út Károly körút
Karpfenstein utca Karátsony Sándor utca Karácsony Sándor utca
Kémeri nagy utca Ballagi Mór utca
Lenke tér Kosztolányi Dezső tér
Liga utca Kálló esperes utca
Liget tér Zalka Máté tér Liget tér
Ludoviceum utca Korányi Sándor utca
Lónyay utca Szamuely utca Lónyay utca
Mackensten utca Józsa Béla utca
Margit körút Mártírok útja Margit körút
Menkina János utca Tarcsay Vilmos utca
Návay Lajos utca Budai Nagy Antal utca
Német utca Bacsó Béla utca Német utca
Nyilas utca Kalapács utca
Olasz fasor Malinovszkij fasor Szilágyi Erzsébet fasor
Örömvölgy utca Farkas István utca Diószegi Sámuel utca
Pacsirtamező utca Knurr Pálné utca Pacsirtamező utca
Phönix utca Wallenberg utca Raul Wallenberg utca
Rózsa utca Rózsa Ferenc utca Rózsa utca
Sándor tér Gutenberg tér
Sándor utca Bródy Sándor utca
Stefánia út Vorosilov marsall út Stefánia út
Szurony utca Beck Ödön Fülöp utca
Tavaszmező utca Kabók Lajos utca Tavaszmező utca
Tátrai utca Sallai Imre utca Tátrai utca
Tisza Kálmán tér Köztársaság tér II. János Pál pápa tér
Tormay Cecil utca Kőfaragó utca
Vámház körút Tolbuchin körút Vámház körút 
Városbíró utca Harrer Pál utca
Vértanuk tere Ságvári Endre tér Vértanúk tere
Vigadó tér Molotov tér Vigadó tér
Vilmos császár út Bajcsy-Zsilinszky Endre út 
Wolf Károly út Hegyalja út
Wurm utca Szende Pál utca

Forrás: Szabad Nép Naptára 1948
Összeállította: Juhász Péter

Régi elnevezés Új elnevezés  (akkor) Mai elnevezés

ujtaxi.qxd  8/14/13 09:01  Page 27

Taxi 48o 2013 aug.indd   26 8/14/13   12:29 PM



mást mutat a sebességkorlátozó tábla. Nagy
a forgalom, és ha bekeveredtünk egy szinte
minden sarkon megálló „menetrend” szerint
közlekedő nagy termetű busz mögé, már ér-
hető a másfél óra. A midibuszt sem ismerik.

Innentől kezdve ömlesztve számolok be
mindarról, amit ekkor és később más taxiso-
főröktől megtudtam. Jogsit a 18. életévtől le-
het szerezni, de rögtön utána már beiratkoz-
hat a gyerek egy három hónapos taxis tanfo-
lyamra, ha van 1000 eurója, és máris lehet
taxizni a sírig.
Az öltözékre
vonatkozóan
az egyetlen
előírás a hosz-
szú nadrág, de
papucsban, at-
létában, teto-
válva, pircin-
gelve nem lát-
tam sofőrt. Ele-
gánsak.

Általában na-
ponta 3-5 fuvart
bonyolítanak le,
de 15-20 euró
alatt nemigen vál-
lalnak fuvart, in-
kább állnak a
droszton. Há-
rom kilométerre
is szemrebbe-
nés nélkül be-
vágják a 20
eurót a turis-
táknak. Taxa-
méter és lég-
kondi minden
kocsiban van,
egyiket sem
használják. A
buszokban a
m e n e t kö z b e n
nyitva tartott ajtó
a légkondi. Elvi-
leg csak a kocsi-
darabszámot is
jelölő droszton vá-
rakozhatnak, ám
ha odatűz a nap,
átállnak rögtön az
árnyékba, ha van.

A menetrend
szerinti buszközle-
kedés vonalai Val-
letta központtal let-
tek kijelölve, tehát ha valaki két, egymás mel-
letti tengerparti településről kíván a másikra

átmenni, előbb be kell buszozgatnia Vallettá-
ba és onnan vissza. A taxisoktól sem idegen
az ilyen csillag alakú sétáltatás, ha a turista
nem látta még a sziget térképét. Nem hajta-
nak a fuvarokra. A csoda-
szép Gozón a csodaszép
strandon másfél óránként
jön a busz, de ez a gozói ta-
xisok közül egyet sem ér-
dekel, pedig bőven lenne

fuvar. Állva sokkal több taxit lát-
ni, mint fuvarban, mellesleg 4-5 nőt is láttam
az egységes taxilámpát viselő és oldalt is
taxijelzéssel ellátott kocsikban. Nem min-
denki főállású, az én sofőrömnek Vallettá-
ban zöldséges üzlete és Gozón egy füge-ül-
tetvénye is van. Máltán kb. 2500 db taxi „dol-
gozik” és van 50 darab sárga kocsival egy ál-
lami tulajdonú társaság is, a Dail Cab, a kb.
150 taxitársaság mellett. A nagyobb szállo-
dáknak saját taxi-parkjuk is van, azok is fehé-
rek. Bár a taxik megdöbbentően jó állapotú-
ak, a lakossági autópark egy kicsit a szabad-
téri autómúzeumra emlékeztet. Nem ritka a

30-40 éves verda sem. A taxisok évente
2000 euró járulékot és 18% jövedelemadót
fizetnek. 

Tilos parkolásért 29 euró, mobiltelefoná-
lásért 90 euró a büntetés, és 3 szabálysze-

gés után egy évre „ugrik a jog-

si”. A benzin 1,47 euró,
a gázolaj 1,38 euró/liter. A dohányzás nincs
szabályozva, a sofőr simán rágyújt, ha kedve
tartja. Alapelv: ha az utast zavarja, majd szól.

Kérdésem volt a reptéri sofőrömhöz; van-
nak-e itt cápák? Pléhpofával válaszolt; igen,
mindegyik ott ül a parlamentben.

Tóth I. Gábor
U.i.: Egyébként a Máltai Köztársaság há-

rom szigete rengeteg látnivalót nyújt az ér-
deklődőknek, és nem véletlen, hogy egész
évben tart az erős turistaszezon. Jó nekik!
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– Van az univerzumban gyorsabb a fény-
nél? – kérdezi az elõadó.

– Van, mégpedig a sötétség – jön a válasz.
– Mert mire a fény odaérkezik valahová, ad-
digra a sötétség már régen ott van.

* * *
A fény gyorsabban terjed mint a hang.

Azért van, hogy ránézésre okosnak tûnik va-
laki, egészen addig, amíg meg nem szólal.

Multi-kutak nincsenek

Itt menjél el...

Repülőgépünk csinos kapitánynője

Oldalnézet

Utasra várva a reptéren

Taxiállomás egy
óvodáskorú taxival
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Bajban voltak a pesti taxisok két évtized-
del ezelőtt, mert a 7500 közterületi elne-
vezés tíz százaléka megváltozott. Nem volt
könnyű megtanulni a 750 új nevet. Nem vi-
gasz, de így volt ez fél évszázaddal ezelőtt,
a felszabadulás (megszállás?) után. A
pesti taxisoknak akkor is új elnevezések
tucatjaival kellett megismerkedni.

Ez a lista akkor rövidebb volt, mint amit
a 20 évvel ezelőtti névváltozási dömping-
ben láthattunk, de ennek csak az az oka,
hogy akkor még sokkal kisebb volt Buda-
pest. Újpest, Kispest és a többi „peremke-
rület” akkor még önálló városok voltak –
ha emlékezetem nem csal –, csak 1954-
ben csatolták őket Budapesthez. 

Dőlt betűkkel jelzem a mai elnevezést,
ugyanis volt, ahol azóta ismét névváltozás
történt. Van, ahol időközben volt még
ezen kívül más elnevezés is, de az összest
nem tüntetem fel. Például a Vámház körút
volt még közben Tanács körút is, vagy a
Stefánia út egy darabig Népstadion út
volt. Mint a korabeli viccben…

Riporter faggatja az idős nénikét, ho-
gyan telt az élete.

– A Sugár úton születtem, az általános
iskola elvégzésekor az Andrássy úton lak-
tunk. Az érettséginél a Sztálin úton éltem,
amikor elkezdtem dolgozni, a Magyar Ifjú-
ság útján laktam a párommal. Nyugdíjba
vonulásom a Népköztársaság útján ért.
Most meg az Andrássy úton lakom. 

–  Hát a néninek igen mozgalmas, ván-
dorlós élete volt!

– Nekem? Ugyanabban a lakásban élek
nyolc évtizede!

Megváltozott utcanevek Budapesten, 1945-től

Aréna út Dózsa György út
Béla út Attila utca Attila út
Berlini tér Marx tér Nyugati tér
Bethlen István sétány Tóth Árpád sétány
Borhy Sándor utca Nagy Jenő utca
Bory József utca Csemegi utca
Csendőr utca Derkovits utca
Csendőr tér Kernstock Károly tér
Csicseri László utca Gergely Győző utca
Darányi Kálmán utca Schönherz  Zoltán utca Október 23. utca
Erzsébet tér Sztálin tér Erzsébet tér
Fecske utca Lévai Oszkár utca Fecske utca
Ferenc József tér Roosevelt tér Széchenyi István tér
Ferry Oszkár utca Kiss János altábornagy utca
Gázgyár utca Reményi Ede utca
Gróf Tisza István utca József Attila utca
Hidegkúti út Vörös Hadsereg útja Hűvösvölgyi út 
Hollán utca Fürst Sándor utca Hollán Ernő utca
Horthy Miklós körtér Móricz Zsigmond körtér
Horthy Miklós sétány Babits Mihály sétány
Horthy Miklós út Bartók Béla út
Ilona utca Szabó Ilonka utca
Juhász Andor utca Falk Miksa utca
Kamermayer Károly utca Bárczy István utca
Károly király út Somogyi Béla út Károly körút
Karpfenstein utca Karátsony Sándor utca Karácsony Sándor utca
Kémeri nagy utca Ballagi Mór utca
Lenke tér Kosztolányi Dezső tér
Liga utca Kálló esperes utca
Liget tér Zalka Máté tér Liget tér
Ludoviceum utca Korányi Sándor utca
Lónyay utca Szamuely utca Lónyay utca
Mackensten utca Józsa Béla utca
Margit körút Mártírok útja Margit körút
Menkina János utca Tarcsay Vilmos utca
Návay Lajos utca Budai Nagy Antal utca
Német utca Bacsó Béla utca Német utca
Nyilas utca Kalapács utca
Olasz fasor Malinovszkij fasor Szilágyi Erzsébet fasor
Örömvölgy utca Farkas István utca Diószegi Sámuel utca
Pacsirtamező utca Knurr Pálné utca Pacsirtamező utca
Phönix utca Wallenberg utca Raul Wallenberg utca
Rózsa utca Rózsa Ferenc utca Rózsa utca
Sándor tér Gutenberg tér
Sándor utca Bródy Sándor utca
Stefánia út Vorosilov marsall út Stefánia út
Szurony utca Beck Ödön Fülöp utca
Tavaszmező utca Kabók Lajos utca Tavaszmező utca
Tátrai utca Sallai Imre utca Tátrai utca
Tisza Kálmán tér Köztársaság tér II. János Pál pápa tér
Tormay Cecil utca Kőfaragó utca
Vámház körút Tolbuchin körút Vámház körút 
Városbíró utca Harrer Pál utca
Vértanuk tere Ságvári Endre tér Vértanúk tere
Vigadó tér Molotov tér Vigadó tér
Vilmos császár út Bajcsy-Zsilinszky Endre út 
Wolf Károly út Hegyalja út
Wurm utca Szende Pál utca

Forrás: Szabad Nép Naptára 1948
Összeállította: Juhász Péter

Régi elnevezés Új elnevezés  (akkor) Mai elnevezés
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Biztos vagyok abban, hogy a cím két megle-
petést is tartalmaz. Első ránézésre többsé-
günk nem tudja, mit takar a RAM mozaikszó,
és a konfitálásról sem sokaknak jut eszébe a
főzés. Ám ezen könnyű segíteni: a RAM az a
Radnóti Miklós Művelődési Központ a
XIII. kerületi Kárpát utcában. Itt található az a
nagyon ízlésesen berendezett kávéház-étte-
rem, ahová a napokban – szokás szerint –
betértem egy kávéra. A kávé kitűnő, a fel-
szolgálás talán még a kávénál is jobb. Míg a
kávéra vártam, belelapoztam az étlapba. A
frissen sültek első ajánlata a konfitált marha-
pofa sós túrógombóccal, vörösboros már-
tással. Rögtön beindult a fantáziám. Millió
kérdés! A konfitálás, a sós túrógombóc, a
vörösboros mártás külön-külön is érdeke-
sek. Elhatároztam, hogy megkóstolom és
most először nem a saját főzési tapasztalato-
mat írom le, hanem megkérdezem magát az
alkotót, hogyan készül és még milyen érde-
kességek mondhatók el például a köretről?
Ezért kerestem fel Lengyel István konyhafő-

nököt, hogy kérdéseimet feltehessem. Aján-
lom figyelmetekbe az alábbi riportot, vala-
mint a receptet és a hozzávalókat, ill. az elké-
szítés módját. Az üzletvezető Laczavics
György, a konyhafőnök Lengyel István, he-
lyettese Huszti Brigitta. Sajnos a konyhafő-
nök úrral a személyes találkozás nem jött ös-
sze, de bájos helyettese készséggel vála-
szolt kérdéseimre.

– Kedves Brigitta, mint említettem, a Taxi-
sok Világa egy száraz szaklap, melyben van
egy turisztikával, gasztronómiával és sporttal
foglalkozó rovat is, amiért én vagyok felelős.
Engedje meg, hogy megkérdezzem, mi is az
a konfitálás?

H.B.: Ez tulajdonképpen egy fedő nélküli
lassú főzés. Nagyon lassan, 4 és fél- öt órán
keresztül pároljuk fűszeres lében a marha-
pofát. Ez egy nagyon jó módszer, az élvezeti
értéken túl a szervezetünk számára sokkal
több hasznosítható anyag marad a húsban,
mint a magas hőmérsékletű főzéskor.

– Nagyon érdekes a köret is. Rovatunk-
ban mi célul tűztük ki,
hogy megpróbálunk már
feledésben lévő, vagy
már el is felejtett étele-
ket viszszahozni és újra
az asztalra tenni. Kultú-
ránk részei ezek a re-
ceptek, ezért is érdeklő-
döm most, más ételhez
is el tudja képzelni a sós
túrógombócot, ill. a szal-
vétagombócot?

H.B.: Természetesen.
Bármilyen paprikás étel-
hez illik, de ne feledjük a
vadas marhát, esetleg a
főtt vadhúsokat kísérő
barnamártást sem.
Ezekhez is nagyon jól il-
leszkedik.

– Nagyon köszönöm
a válaszokat. Kiegészíte-
né az elhangzottakat
még valamivel?

H.B.: Nem, már nem.
Szóljon helyettem az ál-
talam már elkészített re-
cept. Leírtam a készítés
módját, ezt ajánlom szí-
ves figyelmükbe. Ja, és
még valami, szívesen
látjuk Önöket egy kósto-
lóra.

– Nagyon köszönöm
a válaszait és a meghí-
vást. Kezeit csókolom!

Mi pedig ezek után nézzük a hozzávalókat
és az elkészítés módját. Következzen a:

Konfitált marhapofa szalvéta- vagy sós
túrógombóccal és kadarka mártással:
Hozzávalók:

Türelem, gondos, minden részletre ki-
terjedő szervezés és utánjárás a
beszerzéssel kapcsolatban.

Kb. 4 kg marhapofa (ez 7-8 db), (12-15
adag)

3 szál nagyobb sárgarépa
1 nagyobb zeller
2 petrezselyemgyökér
4 nagyobb vöröshagyma
1 fej fokhagyma
4 ek. kacsa- vagy libazsír
Kb. 2 liter tyúk vagy csirke alaplé
fűszercsomó (petrezselyemzöld,

babérlevél, kakukkfű, zsálya)
1 tk feketebors
1 tk rózsabors
1 kg nem túl savas paradicsom (pl.

lucullus)
1 ek. kacsa- vagy libazsír

A marhapofa különösebb előkészületet
nem igényel, esetleg ha nem szedték le
megfelelően a faggyút róla, tegyük meg ma-
gunk. Egészben is elkészíthető, félbe vagy
négybe vágjuk (mi így szoktuk), akkor kezel-
hetőbb, ennél kisebbre nem érdemes dara-
bolni. A paradicsomot forró vízbe dobjuk,
héját lehúzzuk, felkockázzuk, egy ek. zsira-
dékot felhevítünk, a paradicsomot megfuttat-
juk benne és ezután lefedve 25-30 perc alatt
szétfőzzük.

Amíg a paradicsom párolódik, megfelelő-
en nagy vastag falú edényben felhevítjük a
fenti mennyiségű libazsírt, megfuttatjuk rajta
a mozsárban összetört száraz fűszereket,
majd beledobjuk a húsdarabokat és minden
oldalukat megpirítjuk. Amikor kezd színt kap-
ni, beledobjuk a finomra vágott hagymát és
6-8 percig együtt pároljuk, pirítjuk. Hozzáad-
juk a paradicsomot a nagyobb hasábokra vá-
gott zöldségeket, sózzuk ízlésünk szerint és
felöntjük annyi alaplével, amennyi éppen
hogy ellepi. Forralásig hevítjük, majd a legki-
sebb lángon fedő nélkül 5-5 és fél órán át
főzzük. Azért jó ez az együttállás (nagy
mennyiség, vastagfalú edény, kis láng, fedő
nélkül), mert így biztosítható a stabil 80-85
fokos hőmérséklet, és a marhapofa lassan,
kíméletesen puhul. Innentől kezdve nincs
más teendő, mint néha ránézni.
Sós túrógombóc:

1/2 kg túró
8 dkg búzadara
2 tojás
Só

Az anyagokat összekeverjük lobogó forrás-
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Gasztronómia

Tisztelt Kollégák!
Gondolom, nem vagyok egyedül, mikor azt
írom, hogy nagyon szeretem a nyarat, a nap-
sütést, a szép hosszú napokat. Valahogy
mindig korábban felébredek, s szeretem
meglesni hajnalban a napfelkeltét, melyet el
is csíptem az év leghosszabb napján is, reg-
gel öt óra előtt. Csak néztem,  éreztem me-

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

lező bográcsgulyást a társaságnak, hogy
időben készen legyek. Végül is persze meg-
lett minden, jó is volt, de nem kell ezt részle-
teznem, sokszor volt róla szó, a bogrács az
hangulat, társaság kérdése, és szinte min-
denki el tudja készíteni, ahogy szereti.

Most inkább némi inspiráció hatására egy
szezonális ételt említenék, csak egy kicsit
másképpen.

Ez pedig egy lecsó lenne, ahogy én sze-
retem. Az elkészítéssel sem töltöm a sorokat
feleslegesen, a lényege az, hogy amikor a le-
csó félkész, akkor hámozott és kockára vá-

gott padlizsánt adok hozzá, s addig párolom,
kavargatom, amíg üvegessé válik, s így meg-
puhul. Mivel pecsenyekacsa-májat is kapni
kedvező áron, pl. a Bosnyák téri piacon, így
azt pedig pirítottam hozzá kevés kacsazsí-
ron, majd kissé sóztam, borsoztam, piros
paprikáztam, s így tálaltam a lecsó mellé. És
ez olyan jó, hogy ehetnénk akár reggel vagy
délben is, egy jó hideg fröccs igen illik hoz-
zá a meleg nyári napokon. 

Készítsd el Te is, fakanalas jó étvágyat kí-
vánok hozzá:

Soós István City 22

Tarhonyás kacsapörkölt
Az ötlet csak félig az enyém, a másik ré-
szét olvastam és készen vettem. Arra
gondoltam olyan ételt mutatok be, ami
megfelel a hagyományoknak, mégis új.

A történet ott kezdődött, hogy véletlen
odakeveredtem a XIII. kerületi Tátra utcai
henteshez. Fantasztikus üzlet. Tiszta, gyö-
nyörű bolt, friss felvágottakkal és egy elké-
pesztően gazdag pecsenye-pulttal. El lehet
képzelni milyen, ha frissen sütött rántott
borjúláb is kapható… 

Itt reggeliztem frissen
sütött kacsaszárnytőt ko-
vászos uborkával. Az él-
mény elragadta a fantázi-
ámat, ugyanis kicsit ké-
sőbb olvastam valamelyik
napilap mellékletében,
hogy a csirkeszárny-pör-
költ tarhonyával milyen fi-
nom. Rögtön jött az ötlet,
mi lenne, ha ezt kacsa-
szárnytőből készítenénk
el, szívvel, májjal, zúzával
felturbózva? A gasztro-
nómiai szempontokon
túl – gondolom, nem va-
gyok egyedül – a pénz
is számít. Csóróság
van. Ezt a kitűnő ételt
kb. 3000 Ft-ból ki le-

het hozni, 4-6 személyre.
Nézzük a hozzávalókat 6
személyre:

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

tisztítva, laskára vágva
0,5 kg kacsa- v. libazú-

za tisztítva, összevágva
0,2 kg kacsazsír
0,2 l száraz fehérbor
1 marék újhagyma ösz-

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

25 dkg tarhonya
2-3 szál friss rozmaring
őrölt bors
só
4-5 db bogyiszlói paprika összevágva
1 db zöld hegyes paprika összevágva
1-2 db krumpli
1 csokor petrezselyem
0,5 kg kovászos uborka
2 dkg piros őrölt paprika
Evés közben és a végén szorgosan für-

dessétek a kacsát száraz, hideg rose-borral,
vagy jéghideg sörrel. Az elkészítés nem egy-
szerű, vannak pillanatok, amikor nagyon oda
kell figyelni! Bográcsban, szabad tűzön ké-
szítsük. Előző nap, vagy néhány órával főzés
előtt sóval, borssal, olívaolajjal pácoljuk a
szárnytőket. Hirtelen tűzön megpörköljük,
majd elszíneződés után rádobjuk a fokhagy-
mát, felengedjük kevés vízzel és közepesen
puhára pároljuk, közben a vizet pótoljuk, ha
szükséges. Ez kb. egy óra. Ha a víz elpárol-
gott és a szárnytövek zsírjára sültek, kiszed-
jük és letakarva félretesszük. A hozzávalók-
ból a kacsazsíron jó csípős lecsót készítünk,
erre rádobjuk a szívet, zúzát, megszórjuk a
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fűszerekkel, fokhagymával stb., és félpuhára
főzzük. Beletesszük a pecsenyére sütött ka-
csahúst és hozzáöntjük a száraz fehérbort,
és puhítjuk tovább. Gyakran rázogatjuk. Köz-
ben egy serpenyőben megpirítjuk a tarho-
nyát, beletesszük a kockára vágott krumplit,
majd az egészet a pörköltbe öntjük a fellas-
kázott májjal együtt. Annyi húslét vagy vizet
öntsünk rá, hogy legalább kétujjnyira ellepje.
Ha kell, sózzuk, fűszerezzük utána, és gyako-
ri rázogatás mellett 30-35 percig lassú tűzön
rotyogtassuk. Ha egy kicsit lekap, nem baj,
de leégnie nem szabad. Ne keverjük, csak a
bográcsot rázogassuk. Akkor van kész, ha
slambucosan puffog, és ha a tarhonya besű-
rűsödött és fogpuhára főtt.

Amikor úgy gondoljátok elkészült, hajtsátok
el a tűzről és legalább egy negyed órát pihen-

tessétek, majd szórjátok meg frissen vágott
petrezselyemmel. Kovászos uborka jár hozzá.

Csak kanállal és kézzel-lábbal szabad en-
ni, hogy a fületek is szaftos legyen!

Jó étvágyat! 

Sport
„Mouniz-jelenség” Ez egy fantasztikus pali.
Szimpatikus, következetes, mentálisan erős,
és a riportjaiból kiderül, képzett, intelligens,
beszélni tudó szuggesztív ember.

Ez az együttes erő, ami szárnyaltatja a Fra-
dit, pedig csak közepes képességű csapat.
Akaratlanul is eszembe jut a hatvanas évek
holland futballja. A mienk rendre elbukott a
végjáték előtt, míg a holland futball leigázta
a világot. Igaz, VB-t nem nyert, s ebben ha-
sonlít a mi aranycsapatunkhoz, de így is a vi-

lág legjobb futballját játszották. Képessége-
it tekintve a mi csapatunk semmivel sem volt
rosszabb a hollandnál. Albert és Crouyff két
világklasszis. A mi Flórink alaptudás tekinte-
tében minimum egyenlő volt a hollanddal,
sőt szerintem Albert sokoldalúbban futballo-
zott, mégis méltán lett sikeresebb Joann
Crouyff. Miért is? Azért, mert a „Mouniz-
jelenség” rá is jellemző volt. Az akarati ténye-
ző, a céltudatosság, a fizikai erő a javára
döntötte el a mérleg nyelvét.

Azt gondolom, a mai Fradi egy kicsit „fel-
pumpálva” a jövő sikercsapata lehet. Azt sze-
retném, ha nekünk is lenne egy Manchester
Unitedünk és Mouniz személyében pedig
egy Fergussonunk, tartson ez kb. 15 évig.
Akkor a magyar foci is sikeres lesz.

City231 Sanyi
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Felborul a szekér, a
székely fiú leül a ki-
borult széna mellé,
minek siesse el a dol-
got, rágyújt egy pi-
pára. Arra megy a
komája, leül melléje,
az is rágyújt egy

füstülõre. Hát így pi-
pázgatnak, mikor a
koma kiveszi a pipát
a szájábul, oszt
mögszólal:

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

– Apád jó lesz?
Füst ki, vállrántás.
– Jó biz a.
Szipp, kérdés:
– Oszt hun van ü

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa..hhuu

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

Szerinted melyik cégnél marad több pénz a zsebedben?
Ahol legalább 200 Ft/km és az feletti átlagos útdíjon fuvarozol, kiszámíthatóak és alacsonyak a költségeid, vagy ahol 200 Ft/km 
útdíj alatti a fuvarok többsége, kiszámíthatatlanok és magasak a költségeid, ráadásul egész nap rossz a közérzeted?

Várod a változás csodáját? Ha te nem lépsz, miért változna? Szerinted?
Ha ismered a várost és nem csak rákosborzasztón szeretsz kályházni, 

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

A Budapest Taxinál
–  nem kérünk külön díjakat kötelezô tartozékokért, mint pl. 

szabadjelzô, POS terminál, matricák! Benne van a tagdíjban!
–  nem kérünk 100-200 ezer forintos kauciót! 

Csak 30 000 forint a kaució!
–  belépéskor nincsenek külön költségek 

(mint például oktatási díj, vagy szabadjelzô díj, vagy 
matricapénz) a belépési kedvezményed ellentételezésére!

–  nem kérünk 6 hónapos, pláne nem 1 éves hûségidôt belépéskor!
–  megvonjuk a megbízatást attól az etikai bizottsági tagtól, vagy 

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

–  csak 60 000 forint a fôállású tagdíj és nincsenek további egyéb 
költségek!

– sok címet felvevô kollegáknak visszatérítés a tagdíjból
–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 

a másodállásosoknak!
–  1 millió forintos élet és balesetbiztosítást is tartalmaz a tagdíj!
–  1 hónapos belépési tagdíjkedvezmény, és csak 3 hónap 

hûségidôt kérünk!
–  100%-ban lebeszélhetô alapdíjjal, fl ottán belül ingyenesen, fl ottán 

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

Köszönjük a munkátokat 
és a kitartásotokat,
a jövô évben együtt még 
nagyobb lendülettel 
megyünk elôre!

A Mobil Taxi csapata

Tel.: +36 1 333 2222  
Fax: +36 1 235 5404  

Web: www.mobiltaxi.hu
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Amikor már teljesen otthon éreztem
magam az Ivecóban, sőt megszeret-
tük egymást, Robi meglepett. Robi a
speditőr, a kisfőnök, minden gon-
dunkkal és bajunkkal – ha esetleg van

– hozzá fordulunk. Aranyos fiú, hónapok óta problémamentesen
dolgozunk együtt, és a humora fergeteges. Imádja a meglepetése-
ket és a váratlan dolgokat. Nagyon jó barátságban vagyunk, sok-
szor már félszavakból is értjük egymást.

A dolog úgy kezdődött, hogy egy hónapig ideiglenes jelleggel
egy Renault Premiummal kellett járnunk, mert valamilyen oknál
fogva az összes Ivecót leadta a cég és kicserélte őket Scaniákra.
Ameddig a cseréket bonyolították, kaptunk egy Renault
Premiumot, nehogy otthon kelljen kivár-
nunk a folyamat vé-
gét. Szép volt, jó
volt, de olyan kicsi a
fülkéje, hogy ugyan
egy ember kényel-
mesen eléldegélhet
benne, na de kettő?! 

Így történt, hogy
Robi – figyelembe vé-
ve sóhajtozásaimat –
egyik nap csak úgy
mellékesen közölte:
holnap leváltalak ben-
neteket, azaz megálltok
valahol és kaptok egy
Scaniát, mégpedig úgy,
hogy egyszerűen odavi-
szi valaki a Scant, ti pe-
dig átpakoljátok a cucco-
tokat, és azzal mentek
majd tovább. De a Re-
nault-t előbb meg kell rak-
ni, amit majd átvesz egy kolléga, aki Rómába megy az
áruval. (Azt hittem, gutaütést kapok a méregtől, mert
mindig vágytam Rómába, de kár volt előre morogni,
majd később elmondom miért.)

Ugráltam örömömben a Scania miatt. Elvégre a
Scaniákat úgy emlegetik, mint az „országutak királyát”.
Pénteken reggel becsomagoltam az összes – szerin-
tem – nélkülözhető dolgot a nagy táskákba és különbö-
ző méretű és nagyságú szatyrokba. A felső ágy teljesen
megtelt mindenféle holmival, egy szúnyog sem talált
volna fekvő- vagy állóhelyet magának. A fontos dolgok
természetesen kéznél voltak, mint például kávé, cukor,
fésű és szemfesték. (Ne vigyorogjatok jó???)

Vártuk a Scaniát, ugrásra készen. Eljött az ebédidő, de a Scan
nem jött. Délután István már kellőképpen éhes volt, így kiadta: keres-
sük meg legalább a kenyeret és még valami minimális élelmiszert,
mert éhen halni még egy új autó kedvéért sem fog (a fogyókúráról
nem esett szó).

Ismeritek a Törvényt ugye? Mindig az kell azonnal, ami leghátul és
legalul van, ez természetes. Arról nem beszélve, hogy aki ismer, tud-
ja, soha nem tudom, hogy mit hova rakok és pakolok... Így hát kellő-
képpen fel- és kifordítottuk az összes cuccot, ami csak volt. Így aztán
megtaláltunk olyan dolgokat is, amelyeket már hetekkel ezelőtt ke-
restünk, de eddig nem találtunk meg. Szóval úgy egy óra múlva lett
kaja is.

A Scan viszont még este hatkor sem érkezett meg. Fél nyolckor,

amikor már azt hittem, hogy holnapra marad a
csereprogram, éktelen fényszórózással begu-
rult új autónk a megbeszélt helyre. Kellőkép-
pen sötét volt természetesen, de hát nincs
mese, át kellett pakolni és rámolni mindent,
ami idáig a felső ágyon, meg szanaszét tor-
nyosult. A csomagok és a kisebb táskák el-
férnek a most szerencsére üres palettatartó-
ban – hogy fogalma legyen annak, aki nem
ismeri a palettatartó méreteit: 33 db
euróraklap fér el benne –, majd holnap,
szombat lévén elhelyezkedünk a fülkében.
Az egész napi semmittevéstől és várako-

zástól olyan fáradtak lettünk,

hogy
hullottunk a gyorsan tiszta huzatba bújta-
tott paplanok alá.

Nos, másnap reggel alaposabban szemügyre vehettem az ország-
utak királyát, de még nem vezettem, csak amúgy „női szemmel” vizs-
gálgattam. Igazán sofőrbarát a drága. Az egész fülke tágas, egy re-
pülőgép pilótafülkéjére emlékeztet, ami mindenfelé információk se-
regével látja el a vezetőjét. Eszméletlenül tud mindent, olyan infó-
panel van benne, hogy a (négy) főmenüben még tizenvalahány al-
menüt találtam. Tudni lehet az átlagfogyasztástól kezdve a pillanatnyi
fordulatszámon túl a fékpofák vastagságának százalékát, a kinti hő-
fokot, és amit akartok, bármit. Éppen csak nem darálja meg és főzi
le a kávémat…
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Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 3. rész

AzAz Iveco,Iveco, aa PremiumPremium,,
aa ScaniaScania,, no meg egyno meg egyebekebek ......

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

Az átpakolás a Scaniába
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Egyre bővül a lista
Folyamatosan közöljük a képeket, milyen járművek állnak meg a taxiál-
lomásainkon. A civil autók mellett rendőrök, postások állnak meg szeretet-
tel az általunk igen drágán bérelt területen.

Most bővült a lista. Taxis kollégánk egy NAV-os autót fényképezett le az
egyik taxiállomáson. Eddig csak az amatőrök, a műkedvelők nem
tisztelték a szabályokat. De már a profik se tisztelik a törvényt. Sajnos… 

Már a vámosok is itt állnak meg

Apuka felvilágosítja a fiát.
– Tudod, fiam, a télapó meg a húsvéti nyuszi az én voltam.
– Tudom, apu, a gólya meg a szomszéd bácsi....

dalmi szervezetekkel, érdekképviseletekkel
és a kamarával egyeztetett előterjesztésről
van szó. Ez így egy nagyon szép mondat. Any-
nyi az igazságtartalma, hogy az egyeztetés ál-
talában megtörténik, csak nem biztos, hogy
az ott elhangzottakból bármi is bekerül a ren-
deletbe. Tehát tudni kell, hogy az ilyen szö-
vegkörnyezet nem azt jelenti, hogy a megszü-
lető rendelet feltétlenül a mi álláspontunkat
tartalmazza majd. Csak annyit jelent, hogy a
véleményünket elmondtuk, és azt meghallhat-
ták. 

A legnagyobb probléma most számunkra

az – és ezzel az érdekképviseletek is egyetér-
tenek –, hogy az elmúlt időszakban túl sok in-
formáció jutott be a fővároshoz, és ezekből
nem biztos, hogy a számunkra legjobb ele-
meket emelik majd ki, amikor a rendeletet
véglegesen megalkotják. 

Ezt nem azért teszik, hogy egyik, vagy má-
sik érdekképviseletnek, illetve a kamarának
a kedvében járjanak, hanem legjobb képes-
ségük szerint úgy döntenek, hogy ezt ilyen,
vagy olyan formában alkotják meg. Az egy
nagyon optimista elképzelés volt részünkről
– bár természetesen ezért fogtunk neki –,

hogy sikerül egy olyan közös álláspontot ki-
alakítani, amelyet mindenki a továbbiakban
egységesen tud képviselni. Bíztunk benne,
hogy a főváros fejet hajt majd az egységes
és közös szakmai javaslat előtt, és azt mond-
ja: „látjuk, hogy a szakma döntő többsége
ebbe az irányba szeretne menni. Részünkről
botorság lenne egy másfajta rendeletet
megalkotni, mert ez tükrözi a szakmai akara-
tot.” 

De ez a legoptimistább verzió. Azért azt lát-
ni kell, hogy nem mindig sikerül a legjobb
megoldást megtalálni... 
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Várjuk a választ…Várjuk a választ…
Tarthatatlan a budapesti taxisok helyzete, 
erről tájékoztattam a Főpolgármester urat

Tisztelt Főpolgármester úr!
Szomorúsággal tölt el bennün-
ket, hogy felvetéseinkre még
csak nem is válaszolnak. Ülnek
szépen berendezett szobáik-
ban, veszik fel százezres, vagy
milliós fizetéseiket, és nem tud-
ják, mi folyik Budapesten, az
utakon. Nem tudják, mi van a ta-
xis társadalomban.

Örvendetes, hogy rendet
akarnak tenni a taxiszakmában!
De nagyon óvatosan kell bánni
a taxisok újabb anyagi tehertéte-
leivel! 

Tudják Önök, hogy a taxisok
túlnyomó többsége a szakadék
szélén áll? És Önök most sza-
kadékba akarnak taszítani több
ezer embert?!

Tudják Önök, hogy hány taxis
lett öngyilkos az anyagi terhek
miatt, az anyagi összeomlás mi-
att? 

Tudják, hogy tömegesen ad-
ják vissza a taxisok a vállalkozá-
saikat és mennek el alkalma-
zottnak? A mi taxivállalatunknál
már minden második (!) kolléga
alkalmazott. Miért jó az, hogy be
vannak jelentve 2–4 órára?
Nem lenne jobb, ha legalább,
mint vállalkozók, a minimális
adót befizetnék? 

Tudják Önök, hány taxis autó-
ja ott áll a háza előtt, de azt nem
tudja javíttatni, nem tudja levizs-
gáztatni, ezért taxit kell bérel-
nie?

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

Tudják, hogy a taxisok napon-
ta 12–14 órát dolgoznak? 

Szakmai részletekről most

nem szólnék, korábban már
többször megtettem, és a kollé-
gák naponta bombázzák önöket
a kérésekkel. Most csak annyit:
óvatosan az anyagi terhekkel. A
taxisok már nem terhelhetők to-
vább.

Először biztosítsák a munkát,
a bevételt, utána legyenek az új
követelmények. Ha valamennyi
ötletüket véghezviszik, gyakorla-
tilag nem marad taxi Budapes-
ten! Most a legtöbb taxis nem
tud kocsit cserélni. A legtöbb
taxis nem tud százezreket beru-
házni.

Megérkezett az első válasz:

Tájékoztatom, hogy közérdekű
bejelentését illetékességből a
Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Munkavédelmi és Munka-
ügyi Szakigazgatási Szerve ré-
szére megküldtem.

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

Bár én már azt sem értettem,
miért a Budapesti Közlekedési
Központ válaszolt akkor, amikor
korábban a Budapest Közleke-
dési Vállalatnak írtam levelet.
Most meg azt nem értem, miért
a Kormányhivatal válaszol majd,
amikor az Önkormányzatnak ír-
tam a levelet...

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

Két titkárnõ  a munkahelyen  megbeszéli a hétvége élmé-
nyeit. És hogy ne csámcsogjanak a többiek, a „szex” helyett
mindig beillesztik a „nevetés” szót.

– Pénteken este egy igazán nagyot nevettem – kezdi az
egyik. Szombaton aztán a férjem nem volt otthon, de átjött
a szomszéd, ó istenem milyen nagyokat nevettünk együtt.
Vasárnap meg egy partin voltunk. Nyolc pár, képzelheted,
félholtra nevettem magam. És mi volt veled?

– Pénteken nem nevettem, szombaton nem nevettem, az-
tán vasárnap mikor beléptem a fürdõszobába, azt látom,
hogy a férjem nagyokat röhög a markába…

* * *
Egy pasas a kocsmában odaszól egy srácnak:
– Tegnap megdugtam anyádat!
Erre a srác:
– Jól van de most már menjünk haza, apa, tök részeg

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény a fizetési
kedvezményi eljárásokat érintően egyes szabályokat módosí-
tott, melyeket az alábbiak szerint foglalunk össze.

A fizetési kedvezményre vonatkozó elsőfokú adóigazgatási el-
járás illetéke az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 29.
§ (1) bekezdésének változása okán az eddigi 2200 forint-
ról 3000 forintra emelkedik.
Az Art. 175. § (9) bekezdésének módosulása okán fizetési
könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmét kizáró-
lag elektronikus úton nyújthatja be a kiegészítő tevékeny-
séget folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó.

Ezen módosuló rendelkezések 2012. január 1-jétől lépnek
hatályba.

Tájékoztató a 17. számú nyomtatványon benyújtható
átvezetési és kiutalási kérelem kitöltő-ellenőrző prog-
ramjának megjelentetéséről

2012. január 1-jétől kizárólag 17. számú nyomtatványon kez-
deményezhető a folyószámlán fennálló valós túlfizetés más
adónemre történő átvezetése, illetve kiutalása. Kérjük, hogy a
jövőben az átvezetési és kiutalási kérelmeket az évszám meg-
jelölés nélküli 17. számú nyomtatványon nyújtsák be az állami
adóhatósághoz.

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

www.fonixtaxi.hu
Telefon/fax: 06-52-444-444

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

Arany János u. 32.
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

Szerinted melyik cégnél marad több pénz a zsebedben?
Ahol legalább 200 Ft/km és az feletti átlagos útdíjon fuvarozol, kiszámíthatóak és alacsonyak a költségeid, vagy ahol 200 Ft/km 
útdíj alatti a fuvarok többsége, kiszámíthatatlanok és magasak a költségeid, ráadásul egész nap rossz a közérzeted?

Várod a változás csodáját? Ha te nem lépsz, miért változna? Szerinted?
Ha ismered a várost és nem csak rákosborzasztón szeretsz kályházni, 

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

A Budapest Taxinál
–  nem kérünk külön díjakat kötelezô tartozékokért, mint pl. 

szabadjelzô, POS terminál, matricák! Benne van a tagdíjban!
–  nem kérünk 100-200 ezer forintos kauciót! Csak 30 000 forint 

a kaució!
–  belépéskor nincsenek külön költségek (mint például oktatási díj, 

vagy szabadjelzô díj, vagy matricapénz) a belépési kedvezményed 
ellentételezésére!

–  nem kérünk 6 hónapos, pláne nem 1 éves hûségidôt belépéskor!
–  megvonjuk a megbízatást attól az etikai bizottsági tagtól, vagy 

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

–  csak 56 000 forint a fôállású tagdíj és nincsenek további egyéb 
költségek!

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

–  1 millió forintos élet és balesetbiztosítást is tartalmaz a tagdíj!
–  1 hónapos belépési tagdíjkedvezmény, és csak 3 hónap 

hûségidôt kérünk!
–  100%-ban lebeszélhetô alapdíjjal, fl ottán belül ingyenesen, fl ottán 

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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V. Alkotmány utca

Többször szóltunk arról, hogy civil autók miatt
nem lehet használni  az új  taxiállomásokat,
mert folyamatosan állnak ott civil autók. Most
két taxitársaság – nagyon bölcsen – „sorel-
ső” rendszerben „elfoglalta” mindkét drosz-
tot. Természetesen a többi taxis is használhat-
ja, ha akarja. 
VI. Bajcsy-Zsilinszky út 19.

Korábban jeleztük, hiába van kiírva, hogy há-
rom taxi állhat meg  a taxiállomáson, csak két
autónak volt elég a felfestés. Most pótolták,
de Halász Ferenc felvételén jól látszik, egy
ott parkoló civil autó miatt hiányos lett a fel-
festés.
VII. Rottenbiller utca

Építési terület miatt bezárt a taxiállomás, jó
lenne a közelben kialakítani egy drosztot.  
VII. Rákóczi út
Az autóbuszmegálló mögött, még a szálloda
előtt ki kellene alakítani egy taxiállomást a
szüneteltetett Rottenbiller utcai droszt he-
lyett. 

XIII. Margitsziget 

Az eddigi fél óra helyett mindössze 10 (!) per-
cig lehet várakozni a Margitszigeten és ez a
taxisokra is vonatkozik. Magyarul, nem lehet
használni azt a taxiállomást – amelyet bére-
lünk – mert nem lehet rajta várakozni. Jó len-
ne, ha a taxiállomás-kezelők elérnék, vegyék
ki a taxisokat a tilalom alól! 
XIV. Kerepesi út

Évek óta kérjük, hogy szüntessék meg a taxi-
állomást, mert ezt a drosztot senki sem hasz-
nálja. Most végre eltűnt a „Taxiállomás” jelző-
tábla, nem tudni, magánszemélyek, vagy hiva-
talos szervek távolították el. A lényeg, gyakor-
latilag megszűnt a droszt, használhatják vég-
re a civilek.

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

Elforgatták a kiegészítő jelzőtáblát, most nem
lehet tudni, hány taxi állhat meg a taxiállomá-
son. Kérjük a kiegészítő jelzőtáblát visszafor-
gatni. 
VIII. II. János Pál pápa tér

Áthelyezték a taxiállomást egy romos ház mel-
lé, célszerű lenne – a balesetveszély miatt –
visszahelyezni a drosztot a régi helyére. 

Juhász Péter
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– A Földön élni drága
mulatság, de a csomag
legalább tartalmaz éven-
te egy ingyenes Nap kö-
rüli utat.

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

– Ha a pornó segít a
szexuális problémákon,
miért nem csillapítja a
szakácskönyv az éhsé-
get?

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

Külföldi tapasztalattal, nagy gyakor-
lattal szakma- és beszédorientált an-
goltanítást vállalok, kezdőtől bármi-
lyen szintű nyelvvizsgáig. 

Taxisoknak nagyon kedvező áron,
a City Taxi munkatársainak, család-
tagjainak extra kedvezménnyel. Ru-
galmas időbeosztással, munkanap-
okon és hétvégén is.

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

a
061/788-7991, 0670/371-4240

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

Margitsziget. Újabb pesti ab-
szurd. Egy taxiállomás, ame-
lyen nem várakozhat taxi...

V. Alkotmány utca. Végre elfoglalták
a drosztokat a taxisok!

VI. Bajcsy-Zsilinszky út. Enyhén
szólva nem folyamatos a felfestés

VII. Rottenbiller utca Baross téri torko-
lat. Az útépítők elforgatták a Taxiállo-
más jelzőtáblát, így ideiglenesen nem
lehet a drosztot használni

XIV. Kerepesi út. Itt sohasem álltak meg
a taxik. A civilek – most már jogosan –
visszafoglalták a területet

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

VIII. II. János Pál pápa tér.
Nem megnyugtató egy ilyen
jelzés mellett várakozni

XXII. Nagytétényi út Tréfás kezek elfor-
gatták a kiegészítő jelzőtáblát. Kérjük
visszaforgatni
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A gyermeknevelési tá-
mogatásban részesülő
vállalkozók járulék- és
szociális hozzájárulás
adófizetés alól történő
mentesítése

A gyermeknevelési támoga-
tásban részesülő egyéni, illet-
ve társas vállalkozó 2013. júli-
us 1-jétől a minimum járulék-
alap után nem köteles járulé-
kokat fizetni, ha a gyermekne-
velési támogatás folyósítása
alatt vállalkozói tevékenységét
személyesen folytatja. A szo-
ciális hozzájárulási adó vonat-
kozásában az egyéni vállalko-
zó, illetve a társas vállalkozás
mint kifizető akkor is mente-
sül a különös szabályok alkal-
mazása (az adóalap legalább
a minimálbér 112,5 százalé-
ka) alól, ha a gyermeknevelési
támogatás tartama alatt a vál-
lalkozó tevékenységét szemé-
lyesen folytatja.

Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy amennyiben a gyermek-
nevelési támogatásban része-
sülő egyéni vállalkozó vállalko-
zói kivétet realizál, vagy áta-
lányadózó és van átalányban
megállapított jövedelme, ak-
kor ezek után az általános sza-
bályok szerint a járulékokat és
a szociális hozzájárulási adót
meg kell fizetnie. Ugyancsak
az általános szabályok szerint
kell járulékokat és szociális
hozzájárulási adót fizetni ak-
kor, ha a gyermeknevelési tá-
mogatásban részesülő társas
vállalkozó személyes közremű-
ködésre tekintettel díjazásban
részesül.

A módosítás tehát kizáró-

lag a minimum járulék- és
adóalap után történő fizetési
kötelezettséget érinti.

Folytatódik a NAV nyári
akciója: kik számíthat-
nak ellenőrzésre?

Az országos ellenőrzési soro-
zat részeként Budapesten és
Pest megyében is megkezdő-
dött a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) nyári akciója.
Adórevizorok és pénzügyőrök
július elejétől augusztus végé-
ig járják a kiemelt idegenfor-
galmi, turisztikai területeket,
strandokat, fesztiválokat, és
fokozott figyelmet fordítanak
az internetes kereskedők adó-
zási fegyelmére is. A NAV
munkatársainak fellépése a
nap bármely szakaszában vár-
ható – tudatta a hatóság.

Az akciósorozat célja a be-
vételeiket eltitkolók kiszűrése
a fővárosban és környékén,
védve ezzel a tisztességes ke-
reskedők, szolgáltatók érde-
keit - olvasható a NAV közle-
ményében.

A fővárosban, az idegenfor-
galmi idényben a taxisokat
– azon belül is főleg a rep-
téri szolgáltatókat – ellen-
őrzi a NAV. A bevételeiket
eltitkolók kiszűrésén túli cél
az idelátogató külföldiek sé-
relmére elkövetett visszaélé-
sek megakadályozása, az
országimázs védelme. 

Megkezdődött a folyó-
számla-kivonatok és pót-
lékértesítők kiküldése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) július 23-tól megkezdte

a folyószámla-kivonatok és a
késedelmipótlék-értesítők ki-
küldését. Október végéig
több mint másfél millióan kap-
nak értesítést az adóhivatal-
tól.

Folyószámla-kivonatot csak
az kap, aki legalább egy adó-
nemben több mint 1000 fo-
rinttal tartozik, vagy több mint
ezer forint túlfizetése van. Ké-
sedelmipótlék-értesítőt pedig
csak az találhat a postaládájá-
ban, aki fizetési kötelezettsé-
gét nem vagy csak késedel-
mesen teljesítette, és ezért
2012-re vonatkozóan késedel-
mi pótléka keletkezett. A NAV
mindkét esetben az adófolyó-
számla 2012. december 31-ei
állapotát veszi alapul.

Az elektronikus bevallók
ugyanakkor nem kapnak pos-
tai értesítést esetleges tarto-
zásukról, vagy túlfizetésükről.
Ők ügyfélkapus regisztráció-
juk útján folyamatosan nyo-
mon követhetik folyószámlá-
juk alakulását. 

A folyószámla-kivonat, illet-
ve a pótlékértesítő átvétele
után célszerű azt a saját nyil-
vántartásuk adataival össze-
hasonlítani. Ha az egyeztetést
követően valaki eltérést ta-
pasztal, észrevételt tehet sze-
mélyesen az ügyfélszolgálato-
kon, telefonon a 40/20-21-22
számon a NAV Ügyféltájékoz-
tató és Ügyintéző Rendsze-
rén (ÜCC) keresztül, vagy
írásban, amelyhez a NAV hon-
lapjáról (www.nav.gov.hu) le-
tölthető „Folyószámla-kivonat-
ra észrevétel” elnevezésű
nyomtatvány nyújt segítséget.
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DIÁKOK  ÍRTÁK
••   A mocsári vész 1526-ban volt.

••   A Szent Jobb István király bal keze.

••   Janus Pannonius 15 éves korában
elterjedt Európában.

••   Szemünk közepén van egy nyílás,
amely mindenkinek fekete, mivel a fe-
jünk belül sötét.

••   A föníciaiak kereskedtek és ipar-
kodtak.

••   A gesztenyesütögetõ néni kiáll a sa-
rokra, és odacsalogatja az embereket a
szagával.

••   Sok régi kõzetben megtalálhatóak
az õskori halak lábnyomai.

••   A középkorban a várakat katakom-
bákkal lõtték.

••   Kanada területe egyenlõ Európa la-
kosságával.

••   A kenguru kicsinye fészeklakó.

••   A ménes egy nagy lócsomó.

••   Toldi a csónak felé indult, mikor a
cseh vitéz elõvette a kardját és majd-
nem lelõtte Toldi Miklóst, õ azonban
észrevette a fondorlatos tervet.

Garázdaság miatt indult eljárás

Viteldíj helyett 
ökölcsapás

Több utassal indult Pécsről Siklósra az
a taxi, amelynek utasai a fuvar közben
összeszólalkoztak, végül fizetés nélkül
távoztak. Amikor másnap a sofőr meg-
próbálta a viteldíjat elkérni, kétszer fej-
be is verték. Az ökölcsapás után a vál-
lalkozó feljelentette támadóját.

Csendes, nyugodt estének tűnt július 13.-a
szombat, amikor telefonon érkezett taxiren-
delés Pécsett Baranyai Zoltánhoz. A sofőr
utasai egy részét személyesen ismerte, így
nem is gondolta, hogy a Siklósra kért fuvar-
ral bármi gond is lehet. Útközben a társaság
összeszólalkozott, az egyik férfi előbb indu-
latossá vált,  majd agresszívvá. A csoport női
tagja is aktív részt vállalt a vitában, és a taxis
is igyekezett fékezni az érzelmeket. Mikor a
megadott címre megérkeztek, a társaság
tagjai sietősen távoztak a kocsiból, eközben
odavetették, a hétezer forintnyi viteldíjat majd
másnap rendezik.

Baranyai Zoltán úgy gondolta, jobb ha,
most nem kezd el vitatkozni, majd ha lenyu-
godtak a kedélyek, visszatér a költségeinek
rendezésére. Másnap délelőtt úgy hozta a
sors, találkozott is a csapat egyik tagjával,
akitől kérte járandóságát. A férfi közölte,
csak vatikáni valutára számítson – azaz Isten
fizesse meg – ennyivel érje be. Szó szót kö-
vetett, majd a taxis jobbnak látta, ha otthagy-
ja a férfit, aki viszont utána eredt és kétszer
is feléje ütött, melyből az egyik ütés eltalálta.

A jobb halántékát fájlaló áldozat ekkor hí-
vott rendőrséget, akik az eset megismerése
után közfeladatot ellátó személy elleni garáz-
daság miatt kezdeményeztek eljárást a táma-
dó férfival szemben.                  k.z.t.

NAV-információk

Külföldi tapasztalattal, nagy gya-
korlattal szakma- és beszédorientált
angoltanítást vállalok, kezdőtől bár-
milyen szintű nyelvvizsgáig. 

Taxisoknak nagyon kedvező
áron, a City Taxi munkatársainak,
családtagjainak extra kedvez-
ménnyel. Rugalmas időbeosztással,
munkanapokon és hétvégén is.

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
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061/788-7991, 0670/371-4240
vagy hagyhatsz üzenetet a 

vermesi@citromail.hu 
e-mail címen is.
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Biztos vagyok abban, hogy a cím két megle-
petést is tartalmaz. Első ránézésre többsé-
günk nem tudja, mit takar a RAM mozaikszó,
és a konfitálásról sem sokaknak jut eszébe a
főzés. Ám ezen könnyű segíteni: a RAM az a
Radnóti Miklós Művelődési Központ a
XIII. kerületi Kárpát utcában. Itt található az a
nagyon ízlésesen berendezett kávéház-étte-
rem, ahová a napokban – szokás szerint –
betértem egy kávéra. A kávé kitűnő, a fel-
szolgálás talán még a kávénál is jobb. Míg a
kávéra vártam, belelapoztam az étlapba. A
frissen sültek első ajánlata a konfitált marha-
pofa sós túrógombóccal, vörösboros már-
tással. Rögtön beindult a fantáziám. Millió
kérdés! A konfitálás, a sós túrógombóc, a
vörösboros mártás külön-külön is érdeke-
sek. Elhatároztam, hogy megkóstolom és
most először nem a saját főzési tapasztalato-
mat írom le, hanem megkérdezem magát az
alkotót, hogyan készül és még milyen érde-
kességek mondhatók el például a köretről?
Ezért kerestem fel Lengyel István konyhafő-

nököt, hogy kérdéseimet feltehessem. Aján-
lom figyelmetekbe az alábbi riportot, vala-
mint a receptet és a hozzávalókat, ill. az elké-
szítés módját. Az üzletvezető Laczavics
György, a konyhafőnök Lengyel István, he-
lyettese Huszti Brigitta. Sajnos a konyhafő-
nök úrral a személyes találkozás nem jött ös-
sze, de bájos helyettese készséggel vála-
szolt kérdéseimre.

– Kedves Brigitta, mint említettem, a Taxi-
sok Világa egy száraz szaklap, melyben van
egy turisztikával, gasztronómiával és sporttal
foglalkozó rovat is, amiért én vagyok felelős.
Engedje meg, hogy megkérdezzem, mi is az
a konfitálás?

H.B.: Ez tulajdonképpen egy fedő nélküli
lassú főzés. Nagyon lassan, 4 és fél- öt órán
keresztül pároljuk fűszeres lében a marha-
pofát. Ez egy nagyon jó módszer, az élvezeti
értéken túl a szervezetünk számára sokkal
több hasznosítható anyag marad a húsban,
mint a magas hőmérsékletű főzéskor.

– Nagyon érdekes a köret is. Rovatunk-
ban mi célul tűztük ki,
hogy megpróbálunk már
feledésben lévő, vagy
már el is felejtett étele-
ket viszszahozni és újra
az asztalra tenni. Kultú-
ránk részei ezek a re-
ceptek, ezért is érdeklő-
döm most, más ételhez
is el tudja képzelni a sós
túrógombócot, ill. a szal-
vétagombócot?

H.B.: Természetesen.
Bármilyen paprikás étel-
hez illik, de ne feledjük a
vadas marhát, esetleg a
főtt vadhúsokat kísérő
barnamártást sem.
Ezekhez is nagyon jól il-
leszkedik.

– Nagyon köszönöm
a válaszokat. Kiegészíte-
né az elhangzottakat
még valamivel?

H.B.: Nem, már nem.
Szóljon helyettem az ál-
talam már elkészített re-
cept. Leírtam a készítés
módját, ezt ajánlom szí-
ves figyelmükbe. Ja, és
még valami, szívesen
látjuk Önöket egy kósto-
lóra.

– Nagyon köszönöm
a válaszait és a meghí-
vást. Kezeit csókolom!

Mi pedig ezek után nézzük a hozzávalókat
és az elkészítés módját. Következzen a:

Konfitált marhapofa szalvéta- vagy sós
túrógombóccal és kadarka mártással:
Hozzávalók:

Türelem, gondos, minden részletre ki-
terjedő szervezés és utánjárás a
beszerzéssel kapcsolatban.

Kb. 4 kg marhapofa (ez 7-8 db), (12-15
adag)

3 szál nagyobb sárgarépa
1 nagyobb zeller
2 petrezselyemgyökér
4 nagyobb vöröshagyma
1 fej fokhagyma
4 ek. kacsa- vagy libazsír
Kb. 2 liter tyúk vagy csirke alaplé
fűszercsomó (petrezselyemzöld,

babérlevél, kakukkfű, zsálya)
1 tk feketebors
1 tk rózsabors
1 kg nem túl savas paradicsom (pl.

lucullus)
1 ek. kacsa- vagy libazsír

A marhapofa különösebb előkészületet
nem igényel, esetleg ha nem szedték le
megfelelően a faggyút róla, tegyük meg ma-
gunk. Egészben is elkészíthető, félbe vagy
négybe vágjuk (mi így szoktuk), akkor kezel-
hetőbb, ennél kisebbre nem érdemes dara-
bolni. A paradicsomot forró vízbe dobjuk,
héját lehúzzuk, felkockázzuk, egy ek. zsira-
dékot felhevítünk, a paradicsomot megfuttat-
juk benne és ezután lefedve 25-30 perc alatt
szétfőzzük.

Amíg a paradicsom párolódik, megfelelő-
en nagy vastag falú edényben felhevítjük a
fenti mennyiségű libazsírt, megfuttatjuk rajta
a mozsárban összetört száraz fűszereket,
majd beledobjuk a húsdarabokat és minden
oldalukat megpirítjuk. Amikor kezd színt kap-
ni, beledobjuk a finomra vágott hagymát és
6-8 percig együtt pároljuk, pirítjuk. Hozzáad-
juk a paradicsomot a nagyobb hasábokra vá-
gott zöldségeket, sózzuk ízlésünk szerint és
felöntjük annyi alaplével, amennyi éppen
hogy ellepi. Forralásig hevítjük, majd a legki-
sebb lángon fedő nélkül 5-5 és fél órán át
főzzük. Azért jó ez az együttállás (nagy
mennyiség, vastagfalú edény, kis láng, fedő
nélkül), mert így biztosítható a stabil 80-85
fokos hőmérséklet, és a marhapofa lassan,
kíméletesen puhul. Innentől kezdve nincs
más teendő, mint néha ránézni.
Sós túrógombóc:

1/2 kg túró
8 dkg búzadara
2 tojás
Só

Az anyagokat összekeverjük lobogó forrás-
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

RAM és a konfitált marhapofa
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Gasztronómia

Tisztelt Kollégák!
Gondolom, nem vagyok egyedül, mikor azt
írom, hogy nagyon szeretem a nyarat, a nap-
sütést, a szép hosszú napokat. Valahogy
mindig korábban felébredek, s szeretem
meglesni hajnalban a napfelkeltét, melyet el
is csíptem az év leghosszabb napján is, reg-
gel öt óra előtt. Csak néztem,  éreztem me-

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

lező bográcsgulyást a társaságnak, hogy
időben készen legyek. Végül is persze meg-
lett minden, jó is volt, de nem kell ezt részle-
teznem, sokszor volt róla szó, a bogrács az
hangulat, társaság kérdése, és szinte min-
denki el tudja készíteni, ahogy szereti.

Most inkább némi inspiráció hatására egy
szezonális ételt említenék, csak egy kicsit
másképpen.

Ez pedig egy lecsó lenne, ahogy én sze-
retem. Az elkészítéssel sem töltöm a sorokat
feleslegesen, a lényege az, hogy amikor a le-
csó félkész, akkor hámozott és kockára vá-

gott padlizsánt adok hozzá, s addig párolom,
kavargatom, amíg üvegessé válik, s így meg-
puhul. Mivel pecsenyekacsa-májat is kapni
kedvező áron, pl. a Bosnyák téri piacon, így
azt pedig pirítottam hozzá kevés kacsazsí-
ron, majd kissé sóztam, borsoztam, piros
paprikáztam, s így tálaltam a lecsó mellé. És
ez olyan jó, hogy ehetnénk akár reggel vagy
délben is, egy jó hideg fröccs igen illik hoz-
zá a meleg nyári napokon. 

Készítsd el Te is, fakanalas jó étvágyat kí-
vánok hozzá:

Soós István City 22

Tarhonyás kacsapörkölt
Az ötlet csak félig az enyém, a másik ré-
szét olvastam és készen vettem. Arra
gondoltam olyan ételt mutatok be, ami
megfelel a hagyományoknak, mégis új.

A történet ott kezdődött, hogy véletlen
odakeveredtem a XIII. kerületi Tátra utcai
henteshez. Fantasztikus üzlet. Tiszta, gyö-
nyörű bolt, friss felvágottakkal és egy elké-
pesztően gazdag pecsenye-pulttal. El lehet
képzelni milyen, ha frissen sütött rántott
borjúláb is kapható… 

Itt reggeliztem frissen
sütött kacsaszárnytőt ko-
vászos uborkával. Az él-
mény elragadta a fantázi-
ámat, ugyanis kicsit ké-
sőbb olvastam valamelyik
napilap mellékletében,
hogy a csirkeszárny-pör-
költ tarhonyával milyen fi-
nom. Rögtön jött az ötlet,
mi lenne, ha ezt kacsa-
szárnytőből készítenénk
el, szívvel, májjal, zúzával
felturbózva? A gasztro-
nómiai szempontokon
túl – gondolom, nem va-
gyok egyedül – a pénz
is számít. Csóróság
van. Ezt a kitűnő ételt
kb. 3000 Ft-ból ki le-

het hozni, 4-6 személyre.
Nézzük a hozzávalókat 6
személyre:

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

tisztítva, laskára vágva
0,5 kg kacsa- v. libazú-

za tisztítva, összevágva
0,2 kg kacsazsír
0,2 l száraz fehérbor
1 marék újhagyma ösz-

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

25 dkg tarhonya
2-3 szál friss rozmaring
őrölt bors
só
4-5 db bogyiszlói paprika összevágva
1 db zöld hegyes paprika összevágva
1-2 db krumpli
1 csokor petrezselyem
0,5 kg kovászos uborka
2 dkg piros őrölt paprika
Evés közben és a végén szorgosan für-

dessétek a kacsát száraz, hideg rose-borral,
vagy jéghideg sörrel. Az elkészítés nem egy-
szerű, vannak pillanatok, amikor nagyon oda
kell figyelni! Bográcsban, szabad tűzön ké-
szítsük. Előző nap, vagy néhány órával főzés
előtt sóval, borssal, olívaolajjal pácoljuk a
szárnytőket. Hirtelen tűzön megpörköljük,
majd elszíneződés után rádobjuk a fokhagy-
mát, felengedjük kevés vízzel és közepesen
puhára pároljuk, közben a vizet pótoljuk, ha
szükséges. Ez kb. egy óra. Ha a víz elpárol-
gott és a szárnytövek zsírjára sültek, kiszed-
jük és letakarva félretesszük. A hozzávalók-
ból a kacsazsíron jó csípős lecsót készítünk,
erre rádobjuk a szívet, zúzát, megszórjuk a
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

Lecsó kacsamájjal
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fűszerekkel, fokhagymával stb., és félpuhára
főzzük. Beletesszük a pecsenyére sütött ka-
csahúst és hozzáöntjük a száraz fehérbort,
és puhítjuk tovább. Gyakran rázogatjuk. Köz-
ben egy serpenyőben megpirítjuk a tarho-
nyát, beletesszük a kockára vágott krumplit,
majd az egészet a pörköltbe öntjük a fellas-
kázott májjal együtt. Annyi húslét vagy vizet
öntsünk rá, hogy legalább kétujjnyira ellepje.
Ha kell, sózzuk, fűszerezzük utána, és gyako-
ri rázogatás mellett 30-35 percig lassú tűzön
rotyogtassuk. Ha egy kicsit lekap, nem baj,
de leégnie nem szabad. Ne keverjük, csak a
bográcsot rázogassuk. Akkor van kész, ha
slambucosan puffog, és ha a tarhonya besű-
rűsödött és fogpuhára főtt.

Amikor úgy gondoljátok elkészült, hajtsátok
el a tűzről és legalább egy negyed órát pihen-

tessétek, majd szórjátok meg frissen vágott
petrezselyemmel. Kovászos uborka jár hozzá.

Csak kanállal és kézzel-lábbal szabad en-
ni, hogy a fületek is szaftos legyen!

Jó étvágyat! 

Sport
„Mouniz-jelenség” Ez egy fantasztikus pali.
Szimpatikus, következetes, mentálisan erős,
és a riportjaiból kiderül, képzett, intelligens,
beszélni tudó szuggesztív ember.

Ez az együttes erő, ami szárnyaltatja a Fra-
dit, pedig csak közepes képességű csapat.
Akaratlanul is eszembe jut a hatvanas évek
holland futballja. A mienk rendre elbukott a
végjáték előtt, míg a holland futball leigázta
a világot. Igaz, VB-t nem nyert, s ebben ha-
sonlít a mi aranycsapatunkhoz, de így is a vi-

lág legjobb futballját játszották. Képessége-
it tekintve a mi csapatunk semmivel sem volt
rosszabb a hollandnál. Albert és Crouyff két
világklasszis. A mi Flórink alaptudás tekinte-
tében minimum egyenlő volt a hollanddal,
sőt szerintem Albert sokoldalúbban futballo-
zott, mégis méltán lett sikeresebb Joann
Crouyff. Miért is? Azért, mert a „Mouniz-
jelenség” rá is jellemző volt. Az akarati ténye-
ző, a céltudatosság, a fizikai erő a javára
döntötte el a mérleg nyelvét.

Azt gondolom, a mai Fradi egy kicsit „fel-
pumpálva” a jövő sikercsapata lehet. Azt sze-
retném, ha nekünk is lenne egy Manchester
Unitedünk és Mouniz személyében pedig
egy Fergussonunk, tartson ez kb. 15 évig.
Akkor a magyar foci is sikeres lesz.

City231 Sanyi
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Felborul a szekér, a
székely fiú leül a ki-
borult széna mellé,
minek siesse el a dol-
got, rágyújt egy pi-
pára. Arra megy a
komája, leül melléje,
az is rágyújt egy

füstülõre. Hát így pi-
pázgatnak, mikor a
koma kiveszi a pipát
a szájábul, oszt
mögszólal:

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

– Apád jó lesz?
Füst ki, vállrántás.
– Jó biz a.
Szipp, kérdés:
– Oszt hun van ü

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa..hhuu

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

Szerinted melyik cégnél marad több pénz a zsebedben?
Ahol legalább 200 Ft/km és az feletti átlagos útdíjon fuvarozol, kiszámíthatóak és alacsonyak a költségeid, vagy ahol 200 Ft/km 
útdíj alatti a fuvarok többsége, kiszámíthatatlanok és magasak a költségeid, ráadásul egész nap rossz a közérzeted?

Várod a változás csodáját? Ha te nem lépsz, miért változna? Szerinted?
Ha ismered a várost és nem csak rákosborzasztón szeretsz kályházni, 

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

A Budapest Taxinál
–  nem kérünk külön díjakat kötelezô tartozékokért, mint pl. 

szabadjelzô, POS terminál, matricák! Benne van a tagdíjban!
–  nem kérünk 100-200 ezer forintos kauciót! 

Csak 30 000 forint a kaució!
–  belépéskor nincsenek külön költségek 

(mint például oktatási díj, vagy szabadjelzô díj, vagy 
matricapénz) a belépési kedvezményed ellentételezésére!

–  nem kérünk 6 hónapos, pláne nem 1 éves hûségidôt belépéskor!
–  megvonjuk a megbízatást attól az etikai bizottsági tagtól, vagy 

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

–  csak 60 000 forint a fôállású tagdíj és nincsenek további egyéb 
költségek!

– sok címet felvevô kollegáknak visszatérítés a tagdíjból
–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 

a másodállásosoknak!
–  1 millió forintos élet és balesetbiztosítást is tartalmaz a tagdíj!
–  1 hónapos belépési tagdíjkedvezmény, és csak 3 hónap 

hûségidôt kérünk!
–  100%-ban lebeszélhetô alapdíjjal, fl ottán belül ingyenesen, fl ottán 

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

BP Taxi 2012_1_2 oldal_2.indd   1 11/28/12   12:49 PM

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

Köszönjük a munkátokat 
és a kitartásotokat,
a jövô évben együtt még 
nagyobb lendülettel 
megyünk elôre!

A Mobil Taxi csapata

Tel.: +36 1 333 2222  
Fax: +36 1 235 5404  

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

Amikor már teljesen otthon éreztem
magam az Ivecóban, sőt megszeret-
tük egymást, Robi meglepett. Robi a
speditőr, a kisfőnök, minden gon-
dunkkal és bajunkkal – ha esetleg van

– hozzá fordulunk. Aranyos fiú, hónapok óta problémamentesen
dolgozunk együtt, és a humora fergeteges. Imádja a meglepetése-
ket és a váratlan dolgokat. Nagyon jó barátságban vagyunk, sok-
szor már félszavakból is értjük egymást.

A dolog úgy kezdődött, hogy egy hónapig ideiglenes jelleggel
egy Renault Premiummal kellett járnunk, mert valamilyen oknál
fogva az összes Ivecót leadta a cég és kicserélte őket Scaniákra.
Ameddig a cseréket bonyolították, kaptunk egy Renault
Premiumot, nehogy otthon kelljen kivár-
nunk a folyamat vé-
gét. Szép volt, jó
volt, de olyan kicsi a
fülkéje, hogy ugyan
egy ember kényel-
mesen eléldegélhet
benne, na de kettő?! 

Így történt, hogy
Robi – figyelembe vé-
ve sóhajtozásaimat –
egyik nap csak úgy
mellékesen közölte:
holnap leváltalak ben-
neteket, azaz megálltok
valahol és kaptok egy
Scaniát, mégpedig úgy,
hogy egyszerűen odavi-
szi valaki a Scant, ti pe-
dig átpakoljátok a cucco-
tokat, és azzal mentek
majd tovább. De a Re-
nault-t előbb meg kell rak-
ni, amit majd átvesz egy kolléga, aki Rómába megy az
áruval. (Azt hittem, gutaütést kapok a méregtől, mert
mindig vágytam Rómába, de kár volt előre morogni,
majd később elmondom miért.)

Ugráltam örömömben a Scania miatt. Elvégre a
Scaniákat úgy emlegetik, mint az „országutak királyát”.
Pénteken reggel becsomagoltam az összes – szerin-
tem – nélkülözhető dolgot a nagy táskákba és különbö-
ző méretű és nagyságú szatyrokba. A felső ágy teljesen
megtelt mindenféle holmival, egy szúnyog sem talált
volna fekvő- vagy állóhelyet magának. A fontos dolgok
természetesen kéznél voltak, mint például kávé, cukor,
fésű és szemfesték. (Ne vigyorogjatok jó???)

Vártuk a Scaniát, ugrásra készen. Eljött az ebédidő, de a Scan
nem jött. Délután István már kellőképpen éhes volt, így kiadta: keres-
sük meg legalább a kenyeret és még valami minimális élelmiszert,
mert éhen halni még egy új autó kedvéért sem fog (a fogyókúráról
nem esett szó).

Ismeritek a Törvényt ugye? Mindig az kell azonnal, ami leghátul és
legalul van, ez természetes. Arról nem beszélve, hogy aki ismer, tud-
ja, soha nem tudom, hogy mit hova rakok és pakolok... Így hát kellő-
képpen fel- és kifordítottuk az összes cuccot, ami csak volt. Így aztán
megtaláltunk olyan dolgokat is, amelyeket már hetekkel ezelőtt ke-
restünk, de eddig nem találtunk meg. Szóval úgy egy óra múlva lett
kaja is.

A Scan viszont még este hatkor sem érkezett meg. Fél nyolckor,

amikor már azt hittem, hogy holnapra marad a
csereprogram, éktelen fényszórózással begu-
rult új autónk a megbeszélt helyre. Kellőkép-
pen sötét volt természetesen, de hát nincs
mese, át kellett pakolni és rámolni mindent,
ami idáig a felső ágyon, meg szanaszét tor-
nyosult. A csomagok és a kisebb táskák el-
férnek a most szerencsére üres palettatartó-
ban – hogy fogalma legyen annak, aki nem
ismeri a palettatartó méreteit: 33 db
euróraklap fér el benne –, majd holnap,
szombat lévén elhelyezkedünk a fülkében.
Az egész napi semmittevéstől és várako-

zástól olyan fáradtak lettünk,

hogy
hullottunk a gyorsan tiszta huzatba bújta-
tott paplanok alá.

Nos, másnap reggel alaposabban szemügyre vehettem az ország-
utak királyát, de még nem vezettem, csak amúgy „női szemmel” vizs-
gálgattam. Igazán sofőrbarát a drága. Az egész fülke tágas, egy re-
pülőgép pilótafülkéjére emlékeztet, ami mindenfelé információk se-
regével látja el a vezetőjét. Eszméletlenül tud mindent, olyan infó-
panel van benne, hogy a (négy) főmenüben még tizenvalahány al-
menüt találtam. Tudni lehet az átlagfogyasztástól kezdve a pillanatnyi
fordulatszámon túl a fékpofák vastagságának százalékát, a kinti hő-
fokot, és amit akartok, bármit. Éppen csak nem darálja meg és főzi
le a kávémat…
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Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 3. rész

AzAz Iveco,Iveco, aa PremiumPremium,,
aa ScaniaScania,, no meg egyno meg egyebekebek ......

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

Az átpakolás a Scaniába
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Egyre bővül a lista
Folyamatosan közöljük a képeket, milyen járművek állnak meg a taxiál-
lomásainkon. A civil autók mellett rendőrök, postások állnak meg szeretet-
tel az általunk igen drágán bérelt területen.

Most bővült a lista. Taxis kollégánk egy NAV-os autót fényképezett le az
egyik taxiállomáson. Eddig csak az amatőrök, a műkedvelők nem
tisztelték a szabályokat. De már a profik se tisztelik a törvényt. Sajnos… 

Már a vámosok is itt állnak meg

Apuka felvilágosítja a fiát.
– Tudod, fiam, a télapó meg a húsvéti nyuszi az én voltam.
– Tudom, apu, a gólya meg a szomszéd bácsi....

dalmi szervezetekkel, érdekképviseletekkel
és a kamarával egyeztetett előterjesztésről
van szó. Ez így egy nagyon szép mondat. Any-
nyi az igazságtartalma, hogy az egyeztetés ál-
talában megtörténik, csak nem biztos, hogy
az ott elhangzottakból bármi is bekerül a ren-
deletbe. Tehát tudni kell, hogy az ilyen szö-
vegkörnyezet nem azt jelenti, hogy a megszü-
lető rendelet feltétlenül a mi álláspontunkat
tartalmazza majd. Csak annyit jelent, hogy a
véleményünket elmondtuk, és azt meghallhat-
ták. 

A legnagyobb probléma most számunkra

az – és ezzel az érdekképviseletek is egyetér-
tenek –, hogy az elmúlt időszakban túl sok in-
formáció jutott be a fővároshoz, és ezekből
nem biztos, hogy a számunkra legjobb ele-
meket emelik majd ki, amikor a rendeletet
véglegesen megalkotják. 

Ezt nem azért teszik, hogy egyik, vagy má-
sik érdekképviseletnek, illetve a kamarának
a kedvében járjanak, hanem legjobb képes-
ségük szerint úgy döntenek, hogy ezt ilyen,
vagy olyan formában alkotják meg. Az egy
nagyon optimista elképzelés volt részünkről
– bár természetesen ezért fogtunk neki –,

hogy sikerül egy olyan közös álláspontot ki-
alakítani, amelyet mindenki a továbbiakban
egységesen tud képviselni. Bíztunk benne,
hogy a főváros fejet hajt majd az egységes
és közös szakmai javaslat előtt, és azt mond-
ja: „látjuk, hogy a szakma döntő többsége
ebbe az irányba szeretne menni. Részünkről
botorság lenne egy másfajta rendeletet
megalkotni, mert ez tükrözi a szakmai akara-
tot.” 

De ez a legoptimistább verzió. Azért azt lát-
ni kell, hogy nem mindig sikerül a legjobb
megoldást megtalálni... 
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Várjuk a választ…Várjuk a választ…
Tarthatatlan a budapesti taxisok helyzete, 
erről tájékoztattam a Főpolgármester urat

Tisztelt Főpolgármester úr!
Szomorúsággal tölt el bennün-
ket, hogy felvetéseinkre még
csak nem is válaszolnak. Ülnek
szépen berendezett szobáik-
ban, veszik fel százezres, vagy
milliós fizetéseiket, és nem tud-
ják, mi folyik Budapesten, az
utakon. Nem tudják, mi van a ta-
xis társadalomban.

Örvendetes, hogy rendet
akarnak tenni a taxiszakmában!
De nagyon óvatosan kell bánni
a taxisok újabb anyagi tehertéte-
leivel! 

Tudják Önök, hogy a taxisok
túlnyomó többsége a szakadék
szélén áll? És Önök most sza-
kadékba akarnak taszítani több
ezer embert?!

Tudják Önök, hogy hány taxis
lett öngyilkos az anyagi terhek
miatt, az anyagi összeomlás mi-
att? 

Tudják, hogy tömegesen ad-
ják vissza a taxisok a vállalkozá-
saikat és mennek el alkalma-
zottnak? A mi taxivállalatunknál
már minden második (!) kolléga
alkalmazott. Miért jó az, hogy be
vannak jelentve 2–4 órára?
Nem lenne jobb, ha legalább,
mint vállalkozók, a minimális
adót befizetnék? 

Tudják Önök, hány taxis autó-
ja ott áll a háza előtt, de azt nem
tudja javíttatni, nem tudja levizs-
gáztatni, ezért taxit kell bérel-
nie?

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

Tudják, hogy a taxisok napon-
ta 12–14 órát dolgoznak? 

Szakmai részletekről most

nem szólnék, korábban már
többször megtettem, és a kollé-
gák naponta bombázzák önöket
a kérésekkel. Most csak annyit:
óvatosan az anyagi terhekkel. A
taxisok már nem terhelhetők to-
vább.

Először biztosítsák a munkát,
a bevételt, utána legyenek az új
követelmények. Ha valamennyi
ötletüket véghezviszik, gyakorla-
tilag nem marad taxi Budapes-
ten! Most a legtöbb taxis nem
tud kocsit cserélni. A legtöbb
taxis nem tud százezreket beru-
házni.

Megérkezett az első válasz:

Tájékoztatom, hogy közérdekű
bejelentését illetékességből a
Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Munkavédelmi és Munka-
ügyi Szakigazgatási Szerve ré-
szére megküldtem.

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

Bár én már azt sem értettem,
miért a Budapesti Közlekedési
Központ válaszolt akkor, amikor
korábban a Budapest Közleke-
dési Vállalatnak írtam levelet.
Most meg azt nem értem, miért
a Kormányhivatal válaszol majd,
amikor az Önkormányzatnak ír-
tam a levelet...

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

Két titkárnõ  a munkahelyen  megbeszéli a hétvége élmé-
nyeit. És hogy ne csámcsogjanak a többiek, a „szex” helyett
mindig beillesztik a „nevetés” szót.

– Pénteken este egy igazán nagyot nevettem – kezdi az
egyik. Szombaton aztán a férjem nem volt otthon, de átjött
a szomszéd, ó istenem milyen nagyokat nevettünk együtt.
Vasárnap meg egy partin voltunk. Nyolc pár, képzelheted,
félholtra nevettem magam. És mi volt veled?

– Pénteken nem nevettem, szombaton nem nevettem, az-
tán vasárnap mikor beléptem a fürdõszobába, azt látom,
hogy a férjem nagyokat röhög a markába…

* * *
Egy pasas a kocsmában odaszól egy srácnak:
– Tegnap megdugtam anyádat!
Erre a srác:
– Jól van de most már menjünk haza, apa, tök részeg

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény a fizetési
kedvezményi eljárásokat érintően egyes szabályokat módosí-
tott, melyeket az alábbiak szerint foglalunk össze.

A fizetési kedvezményre vonatkozó elsőfokú adóigazgatási el-
járás illetéke az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 29.
§ (1) bekezdésének változása okán az eddigi 2200 forint-
ról 3000 forintra emelkedik.
Az Art. 175. § (9) bekezdésének módosulása okán fizetési
könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmét kizáró-
lag elektronikus úton nyújthatja be a kiegészítő tevékeny-
séget folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó.

Ezen módosuló rendelkezések 2012. január 1-jétől lépnek
hatályba.

Tájékoztató a 17. számú nyomtatványon benyújtható
átvezetési és kiutalási kérelem kitöltő-ellenőrző prog-
ramjának megjelentetéséről

2012. január 1-jétől kizárólag 17. számú nyomtatványon kez-
deményezhető a folyószámlán fennálló valós túlfizetés más
adónemre történő átvezetése, illetve kiutalása. Kérjük, hogy a
jövőben az átvezetési és kiutalási kérelmeket az évszám meg-
jelölés nélküli 17. számú nyomtatványon nyújtsák be az állami
adóhatósághoz.

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

www.fonixtaxi.hu
Telefon/fax: 06-52-444-444

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

Arany János u. 32.
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

Szerinted melyik cégnél marad több pénz a zsebedben?
Ahol legalább 200 Ft/km és az feletti átlagos útdíjon fuvarozol, kiszámíthatóak és alacsonyak a költségeid, vagy ahol 200 Ft/km 
útdíj alatti a fuvarok többsége, kiszámíthatatlanok és magasak a költségeid, ráadásul egész nap rossz a közérzeted?

Várod a változás csodáját? Ha te nem lépsz, miért változna? Szerinted?
Ha ismered a várost és nem csak rákosborzasztón szeretsz kályházni, 

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

A Budapest Taxinál
–  nem kérünk külön díjakat kötelezô tartozékokért, mint pl. 

szabadjelzô, POS terminál, matricák! Benne van a tagdíjban!
–  nem kérünk 100-200 ezer forintos kauciót! Csak 30 000 forint 

a kaució!
–  belépéskor nincsenek külön költségek (mint például oktatási díj, 

vagy szabadjelzô díj, vagy matricapénz) a belépési kedvezményed 
ellentételezésére!

–  nem kérünk 6 hónapos, pláne nem 1 éves hûségidôt belépéskor!
–  megvonjuk a megbízatást attól az etikai bizottsági tagtól, vagy 

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

–  csak 56 000 forint a fôállású tagdíj és nincsenek további egyéb 
költségek!

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

–  1 millió forintos élet és balesetbiztosítást is tartalmaz a tagdíj!
–  1 hónapos belépési tagdíjkedvezmény, és csak 3 hónap 

hûségidôt kérünk!
–  100%-ban lebeszélhetô alapdíjjal, fl ottán belül ingyenesen, fl ottán 

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

BP Taxi 2012_1_2 oldal.indd   1 8/23/12   9:32 AM

V. Alkotmány utca

Többször szóltunk arról, hogy civil autók miatt
nem lehet használni  az új  taxiállomásokat,
mert folyamatosan állnak ott civil autók. Most
két taxitársaság – nagyon bölcsen – „sorel-
ső” rendszerben „elfoglalta” mindkét drosz-
tot. Természetesen a többi taxis is használhat-
ja, ha akarja. 
VI. Bajcsy-Zsilinszky út 19.

Korábban jeleztük, hiába van kiírva, hogy há-
rom taxi állhat meg  a taxiállomáson, csak két
autónak volt elég a felfestés. Most pótolták,
de Halász Ferenc felvételén jól látszik, egy
ott parkoló civil autó miatt hiányos lett a fel-
festés.
VII. Rottenbiller utca

Építési terület miatt bezárt a taxiállomás, jó
lenne a közelben kialakítani egy drosztot.  
VII. Rákóczi út
Az autóbuszmegálló mögött, még a szálloda
előtt ki kellene alakítani egy taxiállomást a
szüneteltetett Rottenbiller utcai droszt he-
lyett. 

XIII. Margitsziget 

Az eddigi fél óra helyett mindössze 10 (!) per-
cig lehet várakozni a Margitszigeten és ez a
taxisokra is vonatkozik. Magyarul, nem lehet
használni azt a taxiállomást – amelyet bére-
lünk – mert nem lehet rajta várakozni. Jó len-
ne, ha a taxiállomás-kezelők elérnék, vegyék
ki a taxisokat a tilalom alól! 
XIV. Kerepesi út

Évek óta kérjük, hogy szüntessék meg a taxi-
állomást, mert ezt a drosztot senki sem hasz-
nálja. Most végre eltűnt a „Taxiállomás” jelző-
tábla, nem tudni, magánszemélyek, vagy hiva-
talos szervek távolították el. A lényeg, gyakor-
latilag megszűnt a droszt, használhatják vég-
re a civilek.

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

Elforgatták a kiegészítő jelzőtáblát, most nem
lehet tudni, hány taxi állhat meg a taxiállomá-
son. Kérjük a kiegészítő jelzőtáblát visszafor-
gatni. 
VIII. II. János Pál pápa tér

Áthelyezték a taxiállomást egy romos ház mel-
lé, célszerű lenne – a balesetveszély miatt –
visszahelyezni a drosztot a régi helyére. 

Juhász Péter
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– A Földön élni drága
mulatság, de a csomag
legalább tartalmaz éven-
te egy ingyenes Nap kö-
rüli utat.

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

– Ha a pornó segít a
szexuális problémákon,
miért nem csillapítja a
szakácskönyv az éhsé-
get?

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

Külföldi tapasztalattal, nagy gyakor-
lattal szakma- és beszédorientált an-
goltanítást vállalok, kezdőtől bármi-
lyen szintű nyelvvizsgáig. 

Taxisoknak nagyon kedvező áron,
a City Taxi munkatársainak, család-
tagjainak extra kedvezménnyel. Ru-
galmas időbeosztással, munkanap-
okon és hétvégén is.

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

a
061/788-7991, 0670/371-4240

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

Margitsziget. Újabb pesti ab-
szurd. Egy taxiállomás, ame-
lyen nem várakozhat taxi...

V. Alkotmány utca. Végre elfoglalták
a drosztokat a taxisok!

VI. Bajcsy-Zsilinszky út. Enyhén
szólva nem folyamatos a felfestés

VII. Rottenbiller utca Baross téri torko-
lat. Az útépítők elforgatták a Taxiállo-
más jelzőtáblát, így ideiglenesen nem
lehet a drosztot használni

XIV. Kerepesi út. Itt sohasem álltak meg
a taxik. A civilek – most már jogosan –
visszafoglalták a területet

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

VIII. II. János Pál pápa tér.
Nem megnyugtató egy ilyen
jelzés mellett várakozni

XXII. Nagytétényi út Tréfás kezek elfor-
gatták a kiegészítő jelzőtáblát. Kérjük
visszaforgatni
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A gyermeknevelési tá-
mogatásban részesülő
vállalkozók járulék- és
szociális hozzájárulás
adófizetés alól történő
mentesítése

A gyermeknevelési támoga-
tásban részesülő egyéni, illet-
ve társas vállalkozó 2013. júli-
us 1-jétől a minimum járulék-
alap után nem köteles járulé-
kokat fizetni, ha a gyermekne-
velési támogatás folyósítása
alatt vállalkozói tevékenységét
személyesen folytatja. A szo-
ciális hozzájárulási adó vonat-
kozásában az egyéni vállalko-
zó, illetve a társas vállalkozás
mint kifizető akkor is mente-
sül a különös szabályok alkal-
mazása (az adóalap legalább
a minimálbér 112,5 százalé-
ka) alól, ha a gyermeknevelési
támogatás tartama alatt a vál-
lalkozó tevékenységét szemé-
lyesen folytatja.

Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy amennyiben a gyermek-
nevelési támogatásban része-
sülő egyéni vállalkozó vállalko-
zói kivétet realizál, vagy áta-
lányadózó és van átalányban
megállapított jövedelme, ak-
kor ezek után az általános sza-
bályok szerint a járulékokat és
a szociális hozzájárulási adót
meg kell fizetnie. Ugyancsak
az általános szabályok szerint
kell járulékokat és szociális
hozzájárulási adót fizetni ak-
kor, ha a gyermeknevelési tá-
mogatásban részesülő társas
vállalkozó személyes közremű-
ködésre tekintettel díjazásban
részesül.

A módosítás tehát kizáró-

lag a minimum járulék- és
adóalap után történő fizetési
kötelezettséget érinti.

Folytatódik a NAV nyári
akciója: kik számíthat-
nak ellenőrzésre?

Az országos ellenőrzési soro-
zat részeként Budapesten és
Pest megyében is megkezdő-
dött a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) nyári akciója.
Adórevizorok és pénzügyőrök
július elejétől augusztus végé-
ig járják a kiemelt idegenfor-
galmi, turisztikai területeket,
strandokat, fesztiválokat, és
fokozott figyelmet fordítanak
az internetes kereskedők adó-
zási fegyelmére is. A NAV
munkatársainak fellépése a
nap bármely szakaszában vár-
ható – tudatta a hatóság.

Az akciósorozat célja a be-
vételeiket eltitkolók kiszűrése
a fővárosban és környékén,
védve ezzel a tisztességes ke-
reskedők, szolgáltatók érde-
keit - olvasható a NAV közle-
ményében.

A fővárosban, az idegenfor-
galmi idényben a taxisokat
– azon belül is főleg a rep-
téri szolgáltatókat – ellen-
őrzi a NAV. A bevételeiket
eltitkolók kiszűrésén túli cél
az idelátogató külföldiek sé-
relmére elkövetett visszaélé-
sek megakadályozása, az
országimázs védelme. 

Megkezdődött a folyó-
számla-kivonatok és pót-
lékértesítők kiküldése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) július 23-tól megkezdte

a folyószámla-kivonatok és a
késedelmipótlék-értesítők ki-
küldését. Október végéig
több mint másfél millióan kap-
nak értesítést az adóhivatal-
tól.

Folyószámla-kivonatot csak
az kap, aki legalább egy adó-
nemben több mint 1000 fo-
rinttal tartozik, vagy több mint
ezer forint túlfizetése van. Ké-
sedelmipótlék-értesítőt pedig
csak az találhat a postaládájá-
ban, aki fizetési kötelezettsé-
gét nem vagy csak késedel-
mesen teljesítette, és ezért
2012-re vonatkozóan késedel-
mi pótléka keletkezett. A NAV
mindkét esetben az adófolyó-
számla 2012. december 31-ei
állapotát veszi alapul.

Az elektronikus bevallók
ugyanakkor nem kapnak pos-
tai értesítést esetleges tarto-
zásukról, vagy túlfizetésükről.
Ők ügyfélkapus regisztráció-
juk útján folyamatosan nyo-
mon követhetik folyószámlá-
juk alakulását. 

A folyószámla-kivonat, illet-
ve a pótlékértesítő átvétele
után célszerű azt a saját nyil-
vántartásuk adataival össze-
hasonlítani. Ha az egyeztetést
követően valaki eltérést ta-
pasztal, észrevételt tehet sze-
mélyesen az ügyfélszolgálato-
kon, telefonon a 40/20-21-22
számon a NAV Ügyféltájékoz-
tató és Ügyintéző Rendsze-
rén (ÜCC) keresztül, vagy
írásban, amelyhez a NAV hon-
lapjáról (www.nav.gov.hu) le-
tölthető „Folyószámla-kivonat-
ra észrevétel” elnevezésű
nyomtatvány nyújt segítséget.
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DIÁKOK  ÍRTÁK
••   A mocsári vész 1526-ban volt.

••   A Szent Jobb István király bal keze.

••   Janus Pannonius 15 éves korában
elterjedt Európában.

••   Szemünk közepén van egy nyílás,
amely mindenkinek fekete, mivel a fe-
jünk belül sötét.

••   A föníciaiak kereskedtek és ipar-
kodtak.

••   A gesztenyesütögetõ néni kiáll a sa-
rokra, és odacsalogatja az embereket a
szagával.

••   Sok régi kõzetben megtalálhatóak
az õskori halak lábnyomai.

••   A középkorban a várakat katakom-
bákkal lõtték.

••   Kanada területe egyenlõ Európa la-
kosságával.

••   A kenguru kicsinye fészeklakó.

••   A ménes egy nagy lócsomó.

••   Toldi a csónak felé indult, mikor a
cseh vitéz elõvette a kardját és majd-
nem lelõtte Toldi Miklóst, õ azonban
észrevette a fondorlatos tervet.

Garázdaság miatt indult eljárás

Viteldíj helyett 
ökölcsapás

Több utassal indult Pécsről Siklósra az
a taxi, amelynek utasai a fuvar közben
összeszólalkoztak, végül fizetés nélkül
távoztak. Amikor másnap a sofőr meg-
próbálta a viteldíjat elkérni, kétszer fej-
be is verték. Az ökölcsapás után a vál-
lalkozó feljelentette támadóját.

Csendes, nyugodt estének tűnt július 13.-a
szombat, amikor telefonon érkezett taxiren-
delés Pécsett Baranyai Zoltánhoz. A sofőr
utasai egy részét személyesen ismerte, így
nem is gondolta, hogy a Siklósra kért fuvar-
ral bármi gond is lehet. Útközben a társaság
összeszólalkozott, az egyik férfi előbb indu-
latossá vált,  majd agresszívvá. A csoport női
tagja is aktív részt vállalt a vitában, és a taxis
is igyekezett fékezni az érzelmeket. Mikor a
megadott címre megérkeztek, a társaság
tagjai sietősen távoztak a kocsiból, eközben
odavetették, a hétezer forintnyi viteldíjat majd
másnap rendezik.

Baranyai Zoltán úgy gondolta, jobb ha,
most nem kezd el vitatkozni, majd ha lenyu-
godtak a kedélyek, visszatér a költségeinek
rendezésére. Másnap délelőtt úgy hozta a
sors, találkozott is a csapat egyik tagjával,
akitől kérte járandóságát. A férfi közölte,
csak vatikáni valutára számítson – azaz Isten
fizesse meg – ennyivel érje be. Szó szót kö-
vetett, majd a taxis jobbnak látta, ha otthagy-
ja a férfit, aki viszont utána eredt és kétszer
is feléje ütött, melyből az egyik ütés eltalálta.

A jobb halántékát fájlaló áldozat ekkor hí-
vott rendőrséget, akik az eset megismerése
után közfeladatot ellátó személy elleni garáz-
daság miatt kezdeményeztek eljárást a táma-
dó férfival szemben.                  k.z.t.

NAV-információk

Külföldi tapasztalattal, nagy gya-
korlattal szakma- és beszédorientált
angoltanítást vállalok, kezdőtől bár-
milyen szintű nyelvvizsgáig. 

Taxisoknak nagyon kedvező
áron, a City Taxi munkatársainak,
családtagjainak extra kedvez-
ménnyel. Rugalmas időbeosztással,
munkanapokon és hétvégén is.

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall

II lldd iikkóó tt
a

061/788-7991, 0670/371-4240
vagy hagyhatsz üzenetet a 

vermesi@citromail.hu 
e-mail címen is.
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ban lévő vízben gombócokat formálva kifőz-
zük.
Szalvéta gombóc:

5-6 db zsemle
1 fej hagyma
petrezselyem zöldje
3 ek vaj
30 dkg liszt
3 db tojás
4 dl tej

A vajon a zsemléket kockára vágva megpi-
rítjuk, kiszedjük és a hagymát a petrezse-
lyemmel megfuttatjuk. A lisztet, tojás sárgá-
ját, a tejet, sót, borsot összekeverjük, bele a
pirított zsemlét és a tojások felvert habját.
Alufóliába csomagolva gőz fölött a gombó-
cokat 30-35 perc alatt megfőzzük.

Kadarka mártás:
Azt a maradék szaftot, amiben a húst kon-

fitáltuk összeturmixoljuk, ízlés szerint adunk

hozzá kadarkát vagy bármilyen jó minőségű
száraz vörösbort és a mártást kevergetve ki-
forraljuk.

Italként is jó vörösbort ajánlunk hozzá.
Befejezésül csak annyit, remélem kedvet

kaptok az elkészítéséhez, mire ezt a cikket
olvassátok, én már túl leszek a főzésen és a
kapcsolódó gasztronómiai élményen is.
Üdv: 

City 231 Sanyi

30

Tisztelt Kollégák!
A nyári nagy melegre való tekintettel most két könnyebb receptet
írok. Egy előételt és egy desszertet.

Az előétel: szarvasbélszín-szeletek sárgadinnyével és szeder-
dzsemmel.

Mivel kaptunk egy szép darab szarvas gerincet, ezt be-
pácoltam boró-
kás, zöldséges
pácban, majd
lassú tűzön, fó-
lia alatt puhára
sütöttem. A bél-
színrészt szele-
teltem, házi feke-
teszeder-dzsem-
mel és sárgadiny-
nyével kínáltam
előételként, egy
pohár jéghideg pezsgővel.

Most itt kihagyom a fő-
étel részletezését, mert

igaz, hogy egy magyaros kedvenc, de ezt már jól ismerjük, ez közkívá-
natra egy sertés pörkölt volt, galuskával, amit én sem tudok megunni.

Ezután pedig egy „mindenki kedvence” desszert következett, ami
elég gyorsan elkészíthető.

Főzünk egy tejberizst, va-
níliás ízesítéssel, tálaláskor
pedig öntözzük csokoládé
öntettel, valamint sárgaba-
racklekvárral,

ami
már az idei befőzésből
adja magát. 

Tehát gyorsan, finomat
mindenki örömére.

Fakanalas jó étvágyat
kívánok: 

Soós István CITY 22 

Sertés pörkölt

Szarvas bélszín

Tejberizs

VII. Rózsák tere

!Szombatonként piac van a téren, ezért egy
„Megállni tilos!” jelzőtáblát helyeztek ki egy

kiegészítő jelzőtáblával. Így viszont a legalsó
jelzőtábla mindössze 1,6 méterre van a talaj-
tól. A legfelső táblát meg nem lehet látni a sze-
mélyautó volánja mögül… Jó lenne az újonnan
kihelyezett jelzőtáblát hátrébb helyezni.
• Egyeztetve a Budapesti Közlekedési Köz-
ponttal, a jelzőtábla áthelyezését intézzük. 

VI. Csengery utca 29. – 31.

!Minden parkolóhelyre szükség van a Teréz-
városban (is). A jelzett helyszínen lévő kö-

zért évekkel ezelőtt bezárt. Jó lenne a felesle-
gessé vált „Rakodóhely” jelzőtáblát leszerelni.
• A jelzőtábla leszerelése megtörtént

VIII. József körút –
Pál utca sarok

!Elkészült a Nagykörút
felújítása, felesleges-

sé vált a „Kötelező hala-
dási irány” jelzőtábla a
jelzett helyszínen. Ismét
haladhatnak a járművek egyenesen, illetve bal-
ra. 
• A jelzőtábla leszerelése megtörtént

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

Ne köpködj a sivatagban! Még
szükséged lehet rá.

VI. Csengery utca: Itt
már senki sem rako-
dik, felesleges a Ra-
kodóhely jelzőtábla

VII. Rózsák
tere: Jó len-
ne az újon-
nan kihelye-
zett jelzőtáb-
lát hátrébb
helyezni

VIII. Pál utca:
Már minden
irányban to-
vább lehet ha-
ladni, a tilalom
felesleges
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XII. Denevér utca 

!Egyirányú lett a temető melletti útszakasz,
ez ellen sokan tiltakoznak, ezért folyamato-

san kidöntik a „Behajtani tilos” jelzőtáblát. Jó
lenne valamilyen „masszívabb” megoldással
visszahelyezni a jelzőtáblát. 
• A jelzőtábla helyreállítása megtörtént.
XXI. Csepel, új elkerülő út

!Átadták a Szigetszentmiklós felé elkerülő út
új, első szakaszát. Azonban a jelzőtáblák hi-

ába engedélyezik a 70-es tempót, minden jel-
zőlámpánál meg kell állni. Ellenőrizni kellene a
jelzőlámpák összehangolását. 
• Egy féléves utóvizsgálat során kezeljük az
észrevételt. 
II. Csalogány utca – Fazekas utca sarok

!Két taxi ütközött sajnos, mert „villogó sárgá-
nál” nem látták egymást a magas növényzet

miatt. Kérjük a növényzetet eltávolítani. 
• A növényzet eltávolítása megtörtént.
VI. Vörösmarty utca – Szondi utca sarok 

!A kiegészítő jelzőtábla szerint a saroktól 10
méterre tilos megállni, azonban öt méter

után már ki van alakítva az első parkolóhely.
Kérjük, hogy a 10 méter kiegészítést 5 méter-
re cseréljék le. 

• A tábla és a kiemelt szegéllyel lehatárolt
parkolás között körülbelül 7 méter van. A
hossz kiegészítésnél általában egész métert
adunk meg, ezért van itt 10 méteres kiegészí-
tő tábla. Mivel a kiépítés egyértelmű, nem
okozhat gondot. 
XX. Helsinki út – János utca sarok 

!Zsákutca a Helsinki utca a János utcától, de
erre nem figyelmeztet jelzőtábla. Kérünk

egy „Zsákutca” jelzőtábla kihelyezését.
• A jelzőtábla kezelői hozzájárulás után elké-
szül.
VIII. Üllői út 32. 

!Véget értek a munkálatok a Kinizsi utcánál,
ismét lehet balra fordulni az Üllői útról a Ki-

nizsi utcába. Kérjük a felesleges tilalmi jelző-
táblát leszerelni.
• A tiltás nem a Kinizsi utcára vonatkozik, ha-
nem a Hőgyes Endre utcára. Ha előbbre len-
ne helyezve, akkor a hirdetőtábla nehezítené
az észlelhetőséget. 
VIII. Reviczky utca – Öt pacsirta sarok 

!Jó lenne, ha valamilyen műtárgy figyelmez-
tetne arra, hogy itt az út jobbra fordul. Van

ugyan egy kis jelzőtábla, de ezt nehéz észre-
venni. 
• A terület a kerületi Önkormányzaté, ők intéz-
kednek az oszlopok visszahelyezéséről. 

VIII. Karácsony Sándor – Szerdahelyi sa-
rok

!Gyalogátkelőhelyet létesítettek, de jó lenne,
ha erre jelzőtábla is figyelmeztetne.

• Az utólagos engedélyezési eljárás nemrég
lezárult. A táblák kihelyezésére a Józsefvárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala enge-
délyt kapott.  
VIII. Szigony utca 7.
Itt is született egy gyalogátkelőhely, de itt
sincs jelzőtábla.
• A jelzőtábla már kint van. 
II. Margit körút - Horváth utca

!Taxis kolléga vette észre, hogy a jelzőtábla
szerint a jobb oldali sávból is szabad balra

fordulni, de az útburkolati jelek szerint nem. 
• A „Kötelező haladási irány” jelzőtábla nem
egy sávra vonatkozik, hanem az egész kereszt-
metszetre. A „Besorolás rendjét jelző tábla”,
az útburkolati jelek és a lámpák nyíl alakú jel-
zésképe egyértelműen mutatja, melyik sávból
merre lehet menni. 
IX. Ferenc körút 44.

!Jó lenne a jelzőlámpák fázisát leellenőrizni,
mert a gyalogátkelőhely előtti jelzőlámpa

megfogja a járműveket, ők meg így akadályoz-
zák az Üllői út kifelé haladó forgalmát.
• A problémafelvetés téves megfigyelésen
alapul. Az Üllői útról balra, nagy ívben a Fe-
renc körútra kanyarodó irány ugyanis nem kap
azonos időben szabadjelzést a Panasonic
bolt előtt a Ferenc körutat keresztező gyalo-
gossal. Mivel ez két irány, csak külön fázisban
szerepelhetnek. Így a gyalogos nem foghatja
meg a balra kanyarodó járműveket.
(Nem az Üllői útról a Petőfi híd irányába kanya-
rodókkal van baj, hanem a József körúton a
Petőfi-híd felé haladókkal. J.P.)
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Azt mondják, a férfiak állandóan
a szexre gondolnak. Ez nem igaz,
sokszor jut eszükbe a sör is.

* * *
Egyetlen atombomba tönkretehe-

ti az egész napodat.

XII Denevér utca: Valamilyen masszí-
vabb megoldással kellene visszahe-
lyezni a sorozatosan kidöntött táblát

XX. Helsinki út: Zsákutca a további sza-
kasz, de erre semmi sem figyelmeztet

VIII. Karácsony Sándor utca:
A gyalogátkelőhely elkészült,
a jelzőtáblát elfelejtették

II. Horváth utca:
Taxis kolléga és
a jobboldali táb-
la szerint a jobb
oldali sávból
balra is lehet
fordulni. Az út-
burkolati jelek
szerint viszont
nem...

VIII Üllői út:
Már be le-
het fordulni
a Kinizsi ut-
cába, feles-
leges a tila-
lom

I. Csalogány utca: Magas a növényzet,
nem látják egymást a járművezetők

VI. Vörösmar-
ty utca: Tíz

méterig nem
szabadna

megállni, de
öt méterre ott

a kialakított
parkolóhely
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ban lévő vízben gombócokat formálva kifőz-
zük.
Szalvéta gombóc:

5-6 db zsemle
1 fej hagyma
petrezselyem zöldje
3 ek vaj
30 dkg liszt
3 db tojás
4 dl tej

A vajon a zsemléket kockára vágva megpi-
rítjuk, kiszedjük és a hagymát a petrezse-
lyemmel megfuttatjuk. A lisztet, tojás sárgá-
ját, a tejet, sót, borsot összekeverjük, bele a
pirított zsemlét és a tojások felvert habját.
Alufóliába csomagolva gőz fölött a gombó-
cokat 30-35 perc alatt megfőzzük.

Kadarka mártás:
Azt a maradék szaftot, amiben a húst kon-

fitáltuk összeturmixoljuk, ízlés szerint adunk

hozzá kadarkát vagy bármilyen jó minőségű
száraz vörösbort és a mártást kevergetve ki-
forraljuk.

Italként is jó vörösbort ajánlunk hozzá.
Befejezésül csak annyit, remélem kedvet

kaptok az elkészítéséhez, mire ezt a cikket
olvassátok, én már túl leszek a főzésen és a
kapcsolódó gasztronómiai élményen is.
Üdv: 

City 231 Sanyi
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Tisztelt Kollégák!
A nyári nagy melegre való tekintettel most két könnyebb receptet
írok. Egy előételt és egy desszertet.

Az előétel: szarvasbélszín-szeletek sárgadinnyével és szeder-
dzsemmel.

Mivel kaptunk egy szép darab szarvas gerincet, ezt be-
pácoltam boró-
kás, zöldséges
pácban, majd
lassú tűzön, fó-
lia alatt puhára
sütöttem. A bél-
színrészt szele-
teltem, házi feke-
teszeder-dzsem-
mel és sárgadiny-
nyével kínáltam
előételként, egy
pohár jéghideg pezsgővel.

Most itt kihagyom a fő-
étel részletezését, mert

igaz, hogy egy magyaros kedvenc, de ezt már jól ismerjük, ez közkívá-
natra egy sertés pörkölt volt, galuskával, amit én sem tudok megunni.

Ezután pedig egy „mindenki kedvence” desszert következett, ami
elég gyorsan elkészíthető.

Főzünk egy tejberizst, va-
níliás ízesítéssel, tálaláskor
pedig öntözzük csokoládé
öntettel, valamint sárgaba-
racklekvárral,

ami
már az idei befőzésből
adja magát. 

Tehát gyorsan, finomat
mindenki örömére.

Fakanalas jó étvágyat
kívánok: 

Soós István CITY 22 

Sertés pörkölt

Szarvas bélszín

Tejberizs

VII. Rózsák tere

!Szombatonként piac van a téren, ezért egy
„Megállni tilos!” jelzőtáblát helyeztek ki egy

kiegészítő jelzőtáblával. Így viszont a legalsó
jelzőtábla mindössze 1,6 méterre van a talaj-
tól. A legfelső táblát meg nem lehet látni a sze-
mélyautó volánja mögül… Jó lenne az újonnan
kihelyezett jelzőtáblát hátrébb helyezni.
• Egyeztetve a Budapesti Közlekedési Köz-
ponttal, a jelzőtábla áthelyezését intézzük. 

VI. Csengery utca 29. – 31.

!Minden parkolóhelyre szükség van a Teréz-
városban (is). A jelzett helyszínen lévő kö-

zért évekkel ezelőtt bezárt. Jó lenne a felesle-
gessé vált „Rakodóhely” jelzőtáblát leszerelni.
• A jelzőtábla leszerelése megtörtént

VIII. József körút –
Pál utca sarok

!Elkészült a Nagykörút
felújítása, felesleges-

sé vált a „Kötelező hala-
dási irány” jelzőtábla a
jelzett helyszínen. Ismét
haladhatnak a járművek egyenesen, illetve bal-
ra. 
• A jelzőtábla leszerelése megtörtént

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

Ne köpködj a sivatagban! Még
szükséged lehet rá.

VI. Csengery utca: Itt
már senki sem rako-
dik, felesleges a Ra-
kodóhely jelzőtábla

VII. Rózsák
tere: Jó len-
ne az újon-
nan kihelye-
zett jelzőtáb-
lát hátrébb
helyezni

VIII. Pál utca:
Már minden
irányban to-
vább lehet ha-
ladni, a tilalom
felesleges
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XII. Denevér utca 

!Egyirányú lett a temető melletti útszakasz,
ez ellen sokan tiltakoznak, ezért folyamato-

san kidöntik a „Behajtani tilos” jelzőtáblát. Jó
lenne valamilyen „masszívabb” megoldással
visszahelyezni a jelzőtáblát. 
• A jelzőtábla helyreállítása megtörtént.
XXI. Csepel, új elkerülő út

!Átadták a Szigetszentmiklós felé elkerülő út
új, első szakaszát. Azonban a jelzőtáblák hi-

ába engedélyezik a 70-es tempót, minden jel-
zőlámpánál meg kell állni. Ellenőrizni kellene a
jelzőlámpák összehangolását. 
• Egy féléves utóvizsgálat során kezeljük az
észrevételt. 
II. Csalogány utca – Fazekas utca sarok

!Két taxi ütközött sajnos, mert „villogó sárgá-
nál” nem látták egymást a magas növényzet

miatt. Kérjük a növényzetet eltávolítani. 
• A növényzet eltávolítása megtörtént.
VI. Vörösmarty utca – Szondi utca sarok 

!A kiegészítő jelzőtábla szerint a saroktól 10
méterre tilos megállni, azonban öt méter

után már ki van alakítva az első parkolóhely.
Kérjük, hogy a 10 méter kiegészítést 5 méter-
re cseréljék le. 

• A tábla és a kiemelt szegéllyel lehatárolt
parkolás között körülbelül 7 méter van. A
hossz kiegészítésnél általában egész métert
adunk meg, ezért van itt 10 méteres kiegészí-
tő tábla. Mivel a kiépítés egyértelmű, nem
okozhat gondot. 
XX. Helsinki út – János utca sarok 

!Zsákutca a Helsinki utca a János utcától, de
erre nem figyelmeztet jelzőtábla. Kérünk

egy „Zsákutca” jelzőtábla kihelyezését.
• A jelzőtábla kezelői hozzájárulás után elké-
szül.
VIII. Üllői út 32. 

!Véget értek a munkálatok a Kinizsi utcánál,
ismét lehet balra fordulni az Üllői útról a Ki-

nizsi utcába. Kérjük a felesleges tilalmi jelző-
táblát leszerelni.
• A tiltás nem a Kinizsi utcára vonatkozik, ha-
nem a Hőgyes Endre utcára. Ha előbbre len-
ne helyezve, akkor a hirdetőtábla nehezítené
az észlelhetőséget. 
VIII. Reviczky utca – Öt pacsirta sarok 

!Jó lenne, ha valamilyen műtárgy figyelmez-
tetne arra, hogy itt az út jobbra fordul. Van

ugyan egy kis jelzőtábla, de ezt nehéz észre-
venni. 
• A terület a kerületi Önkormányzaté, ők intéz-
kednek az oszlopok visszahelyezéséről. 

VIII. Karácsony Sándor – Szerdahelyi sa-
rok

!Gyalogátkelőhelyet létesítettek, de jó lenne,
ha erre jelzőtábla is figyelmeztetne.

• Az utólagos engedélyezési eljárás nemrég
lezárult. A táblák kihelyezésére a Józsefvárosi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala enge-
délyt kapott.  
VIII. Szigony utca 7.
Itt is született egy gyalogátkelőhely, de itt
sincs jelzőtábla.
• A jelzőtábla már kint van. 
II. Margit körút - Horváth utca

!Taxis kolléga vette észre, hogy a jelzőtábla
szerint a jobb oldali sávból is szabad balra

fordulni, de az útburkolati jelek szerint nem. 
• A „Kötelező haladási irány” jelzőtábla nem
egy sávra vonatkozik, hanem az egész kereszt-
metszetre. A „Besorolás rendjét jelző tábla”,
az útburkolati jelek és a lámpák nyíl alakú jel-
zésképe egyértelműen mutatja, melyik sávból
merre lehet menni. 
IX. Ferenc körút 44.

!Jó lenne a jelzőlámpák fázisát leellenőrizni,
mert a gyalogátkelőhely előtti jelzőlámpa

megfogja a járműveket, ők meg így akadályoz-
zák az Üllői út kifelé haladó forgalmát.
• A problémafelvetés téves megfigyelésen
alapul. Az Üllői útról balra, nagy ívben a Fe-
renc körútra kanyarodó irány ugyanis nem kap
azonos időben szabadjelzést a Panasonic
bolt előtt a Ferenc körutat keresztező gyalo-
gossal. Mivel ez két irány, csak külön fázisban
szerepelhetnek. Így a gyalogos nem foghatja
meg a balra kanyarodó járműveket.
(Nem az Üllői útról a Petőfi híd irányába kanya-
rodókkal van baj, hanem a József körúton a
Petőfi-híd felé haladókkal. J.P.)
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Azt mondják, a férfiak állandóan
a szexre gondolnak. Ez nem igaz,
sokszor jut eszükbe a sör is.

* * *
Egyetlen atombomba tönkretehe-

ti az egész napodat.

XII Denevér utca: Valamilyen masszí-
vabb megoldással kellene visszahe-
lyezni a sorozatosan kidöntött táblát

XX. Helsinki út: Zsákutca a további sza-
kasz, de erre semmi sem figyelmeztet

VIII. Karácsony Sándor utca:
A gyalogátkelőhely elkészült,
a jelzőtáblát elfelejtették

II. Horváth utca:
Taxis kolléga és
a jobboldali táb-
la szerint a jobb
oldali sávból
balra is lehet
fordulni. Az út-
burkolati jelek
szerint viszont
nem...

VIII Üllői út:
Már be le-
het fordulni
a Kinizsi ut-
cába, feles-
leges a tila-
lom

I. Csalogány utca: Magas a növényzet,
nem látják egymást a járművezetők

VI. Vörösmar-
ty utca: Tíz

méterig nem
szabadna

megállni, de
öt méterre ott

a kialakított
parkolóhely
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VI. Dalszínház utca 10.

!A „Behajtani tilos” jelzőtáblát eltakarták egy
új jelzőtáblával, így most behajthatnak a jár-

művek. De hát a másik irányból továbbra is
egyirányú az utca! Kérjük egyértelműsíteni a
forgalmi rendet.
• Ideiglenes állapot volt.
I. Tábor utca

!Közműmunkálatok miatt nem lehetett balra
fordulni az Attila út felé. A munkálatok véget

értek, ismét lehet balra fordulni, kérjük a feles-
leges tilalmat megszüntetni.
• A Mikó utca 2-4 szám előtti szervizút egyirá-
nyú az Attila út felől a Logodi utca felé. A Logodi
utca sarkán van egy „Behajtani tilos „jelzőtábla.
A „Kötelező haladási irány” erre a keresztmet-
szetre vonatkozik, tehát nem ideiglenes. 
(Nem a Mikó utcában, hanem a Tábor utcában
felejtettek ott egy táblát. J.P.)

VI. Hajós utca 5.

!Zsákutca lett a Hajós utca egy útépítés mi-
att, így ki lehet haladni az Andrássy útra. Mi-

után ott nincs elsőbbséget szabályzó jelzőtáb-
la, így „jobbkéz-szabály” van érvényben. De az
Andrássy út egyértelműen főútvonal! Kérünk
kihelyezni egy „Elsőbbségadás kötelező! jel-
zőtáblát.
• Ideiglenes állapot volt. 
I. Halász utca 

!Teljesen váratlanul „Egyirányú út kezdete”
jelzőtábla került ki a jelzett helyszínre, de a

Halász utca egyértelműen kétirányú. 
• A jelzőtábla leszerelése megtörtént.
VIII. Szigony utca 13. – 15. 

!Gyalogátkelőhely van a jelzett helyszínen,
de nincs jelzőtábla. Kérjük pótolni.

• A jelzőtábla már kint van.

VI. Bajcsy – Zsilinszky út 5.

!Az előjelző tábla és az útburkolati jel egy ré-
sze szerint a jobb oldali sávból egyenesen

is tovább lehet haladni, de a valóságban a
jobb oldali sávból csak jobbra lehet tovább ha-
ladni. Kérjük a jelzőtáblát és az útburkolati je-
leket módosítani.
• Változott a forgalmi rend, „Kerékpárosok ál-
tal is használható autóbusz forgalmi sáv” van. 

Továbbra is várom a kollégák kérdéseit, kéré-
seit Budapest közlekedésével kapcsolatban, a
szokásos elérhetőségeken keresztül. Aki be
akar jelölni az iwiw-en, vagy a Facebook-on –
így könnyebb a kapcsolattartás –, elég csak a
Lámpafelelős-t beírni. 

SMS: 06209247645
E-mail: lampafelelos@freemail.hu
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DIÁKOK  ÍRTÁK
••   Boldog Margit az erény útját
követte. Ártatlan életét és elsõszü-
lött gyermekét az Úrnak ajánlotta.

••   Szulimánt a szigeti ostromnál
megölték, ezért egyelõre felha-
gyott azzal a szándékával, hogy
Magyarországot meghódítsa.

••   Kolumbusz háromszor indult
útnak, bár a második útján meg-
halt.

••   Az õserdõ olyan terület, ahova
emberi kéz még nem tette be a lá-
bát.

••   Lincoln anyja már csecsemõko-
rában meghalt.

••   Egyiptom õslakói a múmiák.

••   A Magna Charta Libertatum ki-
mondta, hogy ugyanazért a bû-
nért senkit nem lehet kétszer meg-
ölni.

••   A kutatók az õshazában megta-
láltak az õsmagyarok hátraha-
gyott részeit.

••   Anonymus III. Béla névtelen je-
gyese volt.

Új légitársaság 
Budapesten

Air Nostrum (Span)  B terminál

Forrás: www.bud.hu

Hol kötnek ki 
a szállodahajók?
Naponta kérdezik taxis kollégák, hogy melyik város-
ba melyik vasútállomásról indul a vonat. Hasonlóké-
pen kérdezik a rádiócsatornákon, hogy melyik légi-
társaság melyik terminálról indul. Ebben igyekszünk
segíteni, amikor szakmai lapunkban folyamatosan
frissítjük a repülőtéri információkat. 

Itt a turistaszezon, az is állandó érdeklődés tár-
gya, melyik szállodahajó melyik kikötőbe érkezik,
melyik kikötőből indul. A hajók, a szállodahajók
ugyanúgy menetrend szerint közlekednek, mint a
vonatok vagy a repülőgépek. A mai világban egyre
több taxiban ott az internetezési lehetőség. A
www.mahartports.hu internetes oldalon minden
információt megtalálunk ebben a témában. Nem-
csak azt, hogy melyik hajó – szállodahajó melyik ki-
kötőbe érkezik, de azt is, hogy hol találjuk ezeket a
kikötőket. Ugyanis sok esetben azt tudja a taxis,
melyik kikötőbe kell mennie, csak azt nem tudja, hol
az a kikötő. 

Érdekességképpen a két legfontosabb kikötő
számozása. 

A Nemzetközi kikötő számozása az Erzsébet híd
pesti oldalán kezdődik, és dél felé emelkedik. A
„legfontosabb” a 2. számú kikötő, az ahol a MA-
HART kőépülete van. 

A második legfontosabb kikötő a Margit híd pesti
oldalánál található, a számozás a hídnál kezdődik,
és észak felé emelkedik.

J. P.

VI. Dalszín-
ház utca:

Kétirányúvá
vált az utca

az egyik
irányból. A

másik irány-
ból továbbra
is egyirányú

VI. Hajós ut-
ca: Ki lehet
hajtani az
Andrássy út-
ra, ami jelző-
tábla hiányá-
ban így jobb-
kezes lett...

VI. Bajcsy-Zsilinszky út: A besorolás
rendjét jelző tábla nem fedi a valóságot

ujtaxi.qxd  8/14/13 09:02  Page 32

I. Pauler utca
Sok utcában megváltoztatták a forgalmi rendet a
fővárosban, hogy ne lehessen „csak úgy végig-
szaladni” egy adott utcán. Ezzel akarták az átme-
nő forgalmat megszűrni. Ilyen változás történt
például az V. kerületi Arany János utcában, a VIII.
kerületi Bródy Sándor utcában, a VIII. kerületi
Práter utcában, XIII. kerületi Katona József utcá-
ban. Egyre több helyen visszaállítják a régi for-
galmi rendet. Például ismét végig egyirányú lett
a Pauler utca az Alagút utca felől. 

V. Veres Pálné utca

Hasonló a helyzet a belvárosi Veres Pálné utcá-
ban, itt is visszaállt a régi, jól bevált forgalmi
rend. Végig egyirányú az utca az Irányi utcától.
Korábban már jeleztük, hogy a lipótvárosi Kato-
na József utcában is győzött a józan ész, ott is
visszaállították a régit. Sajnos a VIII. kerületben
még nem sikerült meggyőzni az illetékeseket,
hogy állítsák vissza a régi forgalmi rendet… 

V. Só utca
Megfordult az utca egyirányúsága. Egyetlen ma-
gyarázata lehet. A Forgalomszervezési Hivatal

úgy döntött, évente néhány utca egyirányúságát
meg kell fordítani. Gondolhatták: ez egy kis utca,
mi baj lehet, ha megforgatjuk az egyirányú-
ságát… 

XI. Brassó utca

Nagyon keskeny az utcácska, ami felvezet a Né-
metvölgyi útra, ezért – nagyon helyesen –
egyirányúsították. A jelzőtáblák precízen mutat-
ják a forgalmirend-változást a Brassó utcában is. 
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••   A XVIII. századi fõurak palotakertjei
tele voltak szépen nyírt szökõkutak-
kal.

••   A baktériumokról: Van mikroszko-
pikus, ami kicsit nagyobb, mint ami
mikroszkóppal látható.

••   A középkorú lovagok a lovagi tor-
nákon mindig egy hölgyet tûztek ma-
guk elé.

••   A nemzetiségi iskolákba több ajkú
diákok járnak.

••   Nyáron nõ a kalapos gomba, télen
a kucsmagomba.

••   A görög ábécé kezdete: alfa, béta,
céda...

••   II. József, a vaskalapos király Mária
és Terézia fia volt.

••A fecske egy költözõ madár, olyan,
mint a gólya, csak sokkal kisebb és
nem hasonlít rá.

••Barbarossa seregében kitört a pestis,
amely elõl maga a császár is csak álru-
hában tudott menekülni.

••Bombay éghajlata olyan egészségte-
len, hogy lakosai máshol laknak.

* * *

Izomerõsítés, 
50 év felett...

Mindazok számára, akik már ötve-
nen felül vannak, itt van egy titkos
gyakorlat, „hogyan erõsítsük meg a
kar- és vállizmainkat”. (De lehet 50 év
alattiaknak is!) Egy héten háromszor
kell csinálni, és csodákat mûvel!

1. Kezdd azzal, hogy állj a nyitott ab-
lakhoz, egy-egy 5 kilogrammos krump-
liszsákkal a kezedben. Nyújtsd ki a kar-
jaidat két oldaladra, és tartsd vízszin-
tesen, amilyen hosszan csak bírod. Ezt
csináld egy hét minden napján!

2. A következõ héten cseréld fel az
5 kilós zsákot 10 kilósra, majd harma-
dik héten 20 kilósra, a negyedik héten
30 kilósra. Ha sikeresen eljutottál erre
a szintre, tartsd ki legalább egy per-
cig!

3. Ezen a szinten azután elkezdhetsz
beletenni néhány darab krumplit is a
zsákokba, de légy óvatos, nehogy túl-
erõltesd magad!

* * *
Egy tetõablakot csináltattam a laká-

somban. A felettem lakók erre dühö-
sek lettek.

Óvatosan 
a sárgítással!

A budapesti taxisok most a sárgítás
lázában égnek, ami érthető, hiszen
sokuknak most szeptember elsejéig
kell sárgítani. 

Három lehetőség közül választhat-
nak, vagy sárgára festetik az autót,
vagy befóliázzák hagyományos mód-
szerrel, vagy az úgynevezett „fújt” fóli-
át választják. Ezt ugyanúgy fújják fel
az autóra, mint a festéket, és ha már
nincs rá szükség, el lehet távolítani,
mint a „sima” fóliát.

A taxisok elsősorban az árakat fi-
gyelik, de emellett figyeljünk a minő-
ségre is! Jó néhány kolléga már be-
sárgítatta az autóját és találni közöt-
tük igen gyalázatos minőségűt is.

Van, ahol letépték ugyan a régi mat-
ricákat, de nem takarították el a ko-
rábbi nyomokat, a ragacsokat. Így ar-
ra fújták rá az új fóliát, el lehet képzel-
ni a látványt.

Nézzük meg hova megyünk fóliáz-
tatni. A taxik fóliázása nem a sárgítás-
sal kezdődött. A repülőtéren, az előző
szerződtetett partner összes autója
fekete volt. Ezek többségét már akkor
is fóliázták. Aztán nagyon sok taxit fó-
liáznak be reklámcélokból. 

Olyan helyre menjünk tehát, ahol lá-
tunk garanciát évekre előre a fóliázás-
sal kapcsolatban. Ne csak az árakat
figyeljük, a minőség a legfontosabb! 

Ahogy a lengyel mondja: olcsó hús
kutyának való…

Horváth András

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

XI. Brassó utca: precízen mutatják a
jelzőtáblák a forgalmi rendet

V. Só utca: Aki a régi rendhez
szokott, most meglepődik

V. Veres Pálné
utca: Győzött a
józan ész! Ismét
az Irányi utca
felől egyirányú
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VI. Dalszínház utca 10.

!A „Behajtani tilos” jelzőtáblát eltakarták egy
új jelzőtáblával, így most behajthatnak a jár-

művek. De hát a másik irányból továbbra is
egyirányú az utca! Kérjük egyértelműsíteni a
forgalmi rendet.
• Ideiglenes állapot volt.
I. Tábor utca

!Közműmunkálatok miatt nem lehetett balra
fordulni az Attila út felé. A munkálatok véget

értek, ismét lehet balra fordulni, kérjük a feles-
leges tilalmat megszüntetni.
• A Mikó utca 2-4 szám előtti szervizút egyirá-
nyú az Attila út felől a Logodi utca felé. A Logodi
utca sarkán van egy „Behajtani tilos „jelzőtábla.
A „Kötelező haladási irány” erre a keresztmet-
szetre vonatkozik, tehát nem ideiglenes. 
(Nem a Mikó utcában, hanem a Tábor utcában
felejtettek ott egy táblát. J.P.)

VI. Hajós utca 5.

!Zsákutca lett a Hajós utca egy útépítés mi-
att, így ki lehet haladni az Andrássy útra. Mi-

után ott nincs elsőbbséget szabályzó jelzőtáb-
la, így „jobbkéz-szabály” van érvényben. De az
Andrássy út egyértelműen főútvonal! Kérünk
kihelyezni egy „Elsőbbségadás kötelező! jel-
zőtáblát.
• Ideiglenes állapot volt. 
I. Halász utca 

!Teljesen váratlanul „Egyirányú út kezdete”
jelzőtábla került ki a jelzett helyszínre, de a

Halász utca egyértelműen kétirányú. 
• A jelzőtábla leszerelése megtörtént.
VIII. Szigony utca 13. – 15. 

!Gyalogátkelőhely van a jelzett helyszínen,
de nincs jelzőtábla. Kérjük pótolni.

• A jelzőtábla már kint van.

VI. Bajcsy – Zsilinszky út 5.

!Az előjelző tábla és az útburkolati jel egy ré-
sze szerint a jobb oldali sávból egyenesen

is tovább lehet haladni, de a valóságban a
jobb oldali sávból csak jobbra lehet tovább ha-
ladni. Kérjük a jelzőtáblát és az útburkolati je-
leket módosítani.
• Változott a forgalmi rend, „Kerékpárosok ál-
tal is használható autóbusz forgalmi sáv” van. 

Továbbra is várom a kollégák kérdéseit, kéré-
seit Budapest közlekedésével kapcsolatban, a
szokásos elérhetőségeken keresztül. Aki be
akar jelölni az iwiw-en, vagy a Facebook-on –
így könnyebb a kapcsolattartás –, elég csak a
Lámpafelelős-t beírni. 

SMS: 06209247645
E-mail: lampafelelos@freemail.hu

Juhász Péter

32

DIÁKOK  ÍRTÁK
••   Boldog Margit az erény útját
követte. Ártatlan életét és elsõszü-
lött gyermekét az Úrnak ajánlotta.

••   Szulimánt a szigeti ostromnál
megölték, ezért egyelõre felha-
gyott azzal a szándékával, hogy
Magyarországot meghódítsa.

••   Kolumbusz háromszor indult
útnak, bár a második útján meg-
halt.

••   Az õserdõ olyan terület, ahova
emberi kéz még nem tette be a lá-
bát.

••   Lincoln anyja már csecsemõko-
rában meghalt.

••   Egyiptom õslakói a múmiák.

••   A Magna Charta Libertatum ki-
mondta, hogy ugyanazért a bû-
nért senkit nem lehet kétszer meg-
ölni.

••   A kutatók az õshazában megta-
láltak az õsmagyarok hátraha-
gyott részeit.

••   Anonymus III. Béla névtelen je-
gyese volt.

Új légitársaság 
Budapesten

Air Nostrum (Span)  B terminál

Forrás: www.bud.hu

Hol kötnek ki 
a szállodahajók?
Naponta kérdezik taxis kollégák, hogy melyik város-
ba melyik vasútállomásról indul a vonat. Hasonlóké-
pen kérdezik a rádiócsatornákon, hogy melyik légi-
társaság melyik terminálról indul. Ebben igyekszünk
segíteni, amikor szakmai lapunkban folyamatosan
frissítjük a repülőtéri információkat. 

Itt a turistaszezon, az is állandó érdeklődés tár-
gya, melyik szállodahajó melyik kikötőbe érkezik,
melyik kikötőből indul. A hajók, a szállodahajók
ugyanúgy menetrend szerint közlekednek, mint a
vonatok vagy a repülőgépek. A mai világban egyre
több taxiban ott az internetezési lehetőség. A
www.mahartports.hu internetes oldalon minden
információt megtalálunk ebben a témában. Nem-
csak azt, hogy melyik hajó – szállodahajó melyik ki-
kötőbe érkezik, de azt is, hogy hol találjuk ezeket a
kikötőket. Ugyanis sok esetben azt tudja a taxis,
melyik kikötőbe kell mennie, csak azt nem tudja, hol
az a kikötő. 

Érdekességképpen a két legfontosabb kikötő
számozása. 

A Nemzetközi kikötő számozása az Erzsébet híd
pesti oldalán kezdődik, és dél felé emelkedik. A
„legfontosabb” a 2. számú kikötő, az ahol a MA-
HART kőépülete van. 

A második legfontosabb kikötő a Margit híd pesti
oldalánál található, a számozás a hídnál kezdődik,
és észak felé emelkedik.

J. P.

VI. Dalszín-
ház utca:

Kétirányúvá
vált az utca

az egyik
irányból. A

másik irány-
ból továbbra
is egyirányú

VI. Hajós ut-
ca: Ki lehet
hajtani az
Andrássy út-
ra, ami jelző-
tábla hiányá-
ban így jobb-
kezes lett...

VI. Bajcsy-Zsilinszky út: A besorolás
rendjét jelző tábla nem fedi a valóságot
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I. Pauler utca
Sok utcában megváltoztatták a forgalmi rendet a
fővárosban, hogy ne lehessen „csak úgy végig-
szaladni” egy adott utcán. Ezzel akarták az átme-
nő forgalmat megszűrni. Ilyen változás történt
például az V. kerületi Arany János utcában, a VIII.
kerületi Bródy Sándor utcában, a VIII. kerületi
Práter utcában, XIII. kerületi Katona József utcá-
ban. Egyre több helyen visszaállítják a régi for-
galmi rendet. Például ismét végig egyirányú lett
a Pauler utca az Alagút utca felől. 

V. Veres Pálné utca

Hasonló a helyzet a belvárosi Veres Pálné utcá-
ban, itt is visszaállt a régi, jól bevált forgalmi
rend. Végig egyirányú az utca az Irányi utcától.
Korábban már jeleztük, hogy a lipótvárosi Kato-
na József utcában is győzött a józan ész, ott is
visszaállították a régit. Sajnos a VIII. kerületben
még nem sikerült meggyőzni az illetékeseket,
hogy állítsák vissza a régi forgalmi rendet… 

V. Só utca
Megfordult az utca egyirányúsága. Egyetlen ma-
gyarázata lehet. A Forgalomszervezési Hivatal

úgy döntött, évente néhány utca egyirányúságát
meg kell fordítani. Gondolhatták: ez egy kis utca,
mi baj lehet, ha megforgatjuk az egyirányú-
ságát… 

XI. Brassó utca

Nagyon keskeny az utcácska, ami felvezet a Né-
metvölgyi útra, ezért – nagyon helyesen –
egyirányúsították. A jelzőtáblák precízen mutat-
ják a forgalmirend-változást a Brassó utcában is. 
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••   A XVIII. századi fõurak palotakertjei
tele voltak szépen nyírt szökõkutak-
kal.

••   A baktériumokról: Van mikroszko-
pikus, ami kicsit nagyobb, mint ami
mikroszkóppal látható.

••   A középkorú lovagok a lovagi tor-
nákon mindig egy hölgyet tûztek ma-
guk elé.

••   A nemzetiségi iskolákba több ajkú
diákok járnak.

••   Nyáron nõ a kalapos gomba, télen
a kucsmagomba.

••   A görög ábécé kezdete: alfa, béta,
céda...

••   II. József, a vaskalapos király Mária
és Terézia fia volt.

••A fecske egy költözõ madár, olyan,
mint a gólya, csak sokkal kisebb és
nem hasonlít rá.

••Barbarossa seregében kitört a pestis,
amely elõl maga a császár is csak álru-
hában tudott menekülni.

••Bombay éghajlata olyan egészségte-
len, hogy lakosai máshol laknak.

* * *

Izomerõsítés, 
50 év felett...

Mindazok számára, akik már ötve-
nen felül vannak, itt van egy titkos
gyakorlat, „hogyan erõsítsük meg a
kar- és vállizmainkat”. (De lehet 50 év
alattiaknak is!) Egy héten háromszor
kell csinálni, és csodákat mûvel!

1. Kezdd azzal, hogy állj a nyitott ab-
lakhoz, egy-egy 5 kilogrammos krump-
liszsákkal a kezedben. Nyújtsd ki a kar-
jaidat két oldaladra, és tartsd vízszin-
tesen, amilyen hosszan csak bírod. Ezt
csináld egy hét minden napján!

2. A következõ héten cseréld fel az
5 kilós zsákot 10 kilósra, majd harma-
dik héten 20 kilósra, a negyedik héten
30 kilósra. Ha sikeresen eljutottál erre
a szintre, tartsd ki legalább egy per-
cig!

3. Ezen a szinten azután elkezdhetsz
beletenni néhány darab krumplit is a
zsákokba, de légy óvatos, nehogy túl-
erõltesd magad!

* * *
Egy tetõablakot csináltattam a laká-

somban. A felettem lakók erre dühö-
sek lettek.

Óvatosan 
a sárgítással!

A budapesti taxisok most a sárgítás
lázában égnek, ami érthető, hiszen
sokuknak most szeptember elsejéig
kell sárgítani. 

Három lehetőség közül választhat-
nak, vagy sárgára festetik az autót,
vagy befóliázzák hagyományos mód-
szerrel, vagy az úgynevezett „fújt” fóli-
át választják. Ezt ugyanúgy fújják fel
az autóra, mint a festéket, és ha már
nincs rá szükség, el lehet távolítani,
mint a „sima” fóliát.

A taxisok elsősorban az árakat fi-
gyelik, de emellett figyeljünk a minő-
ségre is! Jó néhány kolléga már be-
sárgítatta az autóját és találni közöt-
tük igen gyalázatos minőségűt is.

Van, ahol letépték ugyan a régi mat-
ricákat, de nem takarították el a ko-
rábbi nyomokat, a ragacsokat. Így ar-
ra fújták rá az új fóliát, el lehet képzel-
ni a látványt.

Nézzük meg hova megyünk fóliáz-
tatni. A taxik fóliázása nem a sárgítás-
sal kezdődött. A repülőtéren, az előző
szerződtetett partner összes autója
fekete volt. Ezek többségét már akkor
is fóliázták. Aztán nagyon sok taxit fó-
liáznak be reklámcélokból. 

Olyan helyre menjünk tehát, ahol lá-
tunk garanciát évekre előre a fóliázás-
sal kapcsolatban. Ne csak az árakat
figyeljük, a minőség a legfontosabb! 

Ahogy a lengyel mondja: olcsó hús
kutyának való…

Horváth András

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

XI. Brassó utca: precízen mutatják a
jelzőtáblák a forgalmi rendet

V. Só utca: Aki a régi rendhez
szokott, most meglepődik

V. Veres Pálné
utca: Győzött a
józan ész! Ismét
az Irányi utca
felől egyirányú
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„...lásd, adni-méltót nem talál a vágy – 
csak szeretlek! De ne törödj vele.”

(E. Barrett Browning: Portugál szonettek, ford.: Kardos László)

A Wimpole Street London előkelő és elegáns utcája. Még előkelőbb
és még elegánsabb volt történetünk idején, a XIX. század 30-as, 40-es
éveiben. Négyemeletes, díszes homlokzatú házak sorjáztak egymás
mellett, a mahagóni kapukon fényes rézkilincs, rézkopogtató, a tágas
ablakokon drága függönyök. A hosszú utcán a viktoriánus korszak sza-
bályozott életű felső középosztálya korzózott, kimérten, fennsőbbségük
tudatában, őket kerülgették uraik megbízatását teljesítő sietős léptű kis
szobalányok, szolgák, pékfiuk, hordárok stb.

Itt, az 50. számú házban laktak a Barrettek: az apa és pontosan egy-
tucat gyerek különböző korosztályból és nemből, valamint a szolgasze-
mélyzet, mely úgyszintén egytucatnyi. Az apa, Mr. Barrett gazdag úriem-
ber, valaha még gazdagabb volt jamaikai érdekeltségei révén. Koráb-
ban a Durham megyei Coxhoe Hallban éltek szép nagy villában, majd
Hope Endben, végül a feleség és az anya halála után költöztek London-
ba. A többiekkel együtt itt élt jó ideig történetünk hősnője, e havi ver-
sünk szerzője, Elizabeth Barrett.

Elizabeth volt a legidősebb a testvérek közül, 1806-ban született
Coxhoe Hallban, koraérett teremtés, állítólag már 8 éves korában ver-
seket írt, otthonában nevelődött-művelődött, megtanult ógörögül, 12
éves korában epikus költeményt írt a marathoni csatáról, valamint szín-
darabokat, amelyeket seregnyi testvérével adtak elő. Aztán tolla alól
szaporán születtek a versek, ezek  különböző újságokban jelentek meg.

Hogy milyen volt ekkor Elizabeth Barrett? Szép. Barátnője, Miss
Mitford rajongva így írt róla: „Kicsi, finom, törékeny alak, a nagyon kife-
jező arca két oldalán sötét fürtök zuhannak alá, nagy puha szemek, dús
szemöldök alatt sötét szempillák, és a mosolya, mint a napsugár.”

Elizabeth a Wimpole Street-i ház emeleti részének utolsó szobáját
lakta, csöndes hely volt ez: ágy, kerevet, karosszék, könyvespolc, öt
mellszobor, zöldes függönyök, többnyire összehúzva. Mert Elizabeth
beteg. Írjuk le: testi hibás. A család elmondása szerint 14 éves korában
leesett a lóról, gerincvelő-sérülést szenvedett és emellett még súlyos
tüdőbetegség is kínozta. Apja rajongásig szerette, óvta, féltette, nem
engedte, csak nyáron, nagy ritkán, hogy szobáját elhagyja, tolókocsival. 

És most tessenek maguk elé képzelni a látványt, amely kezdetben a
Regent’s Park sétálóit meglepte: ült a szép lány a tolókocsiban, arca sá-
padtságát a fekete hajzuhatag még jobban kiemelte, mellette pórázon
Flush nevű cocker spániele szedte szaporán lábait, mögötte a kerekes
székét toló komornája, mindenese, Lily Wilson. Aztán megint a szobá-
jában, hol az ágyban, hol felöltözve a kereveten, hol jobban, hol rosz-
szabbul érezve magát, orvosa rendszeresen látogatta. De nem volt ma-
gányos: időnként be-be kukkantottak hozzá testvérei, barátnői és igen
sűrűen különös, zsarnoki imádója: az apja.

Soha nem volt tétlen, írta választékos, kifinumult hangú, ámde fegyel-
mezett formájú verseit, levelet váltott nehány híres emberrel. Már voltak
rajongói, az egyik levélben többek között ez állt: „Teljes szívemből sze-
retem a verseit, Miss Barrett... zenei frissesség, gazdag nyelv, gyönyö-
rű pátosz és igaz, bátor gondolatok”. És az aláírás: Robert Browning.

Levél jött, válaszlevél ment mind gyakrabban, s így kezdődött az iro-
dalom egyik leghíresebb udvarlása. Majd jóval később a férfi kérdése:
„Van remény, hogy két-három hónap múlva láthatom?.” Mert hogy addig
még nem is látták egymást.

Aztán egy szép napon (mert minden olyan nap, melyen jobban érez-
te magát, Elizabeth számára szép) megjelent Robert Browning, a már
elismert költő, kezdetben kéthetente, majd mint sűrűbben. Robert ek-
kor 32 éves, szép szál, barna hajú, energikus férfi, Elizabeth pedig ek-
kor már bizony 38.

Nem szaporítjuk a szót: 1846. szeptember 12-én a Barrett-házhoz kö-
zeli Marylebon plébánia-templomban összeházasodtak. Méghozzá ti-

tokban, mert a zsarnoki apa engedélye nélkül egyik gyermeke sem há-
zasodhatott. Egy hét múlva Elizabeth összecsomagolt, ujján a karika-
gyűrűvel, hóna alatt spánielével, háta mögött a hűséges Lilyvel búcsú
nélkül elhagyta a Wimpole Street-i házat, utcát, Londont. Mr. Barrett
meg kitagadta leányát, akit ettől kezdve Elizabeth Barrett Browning-
ként ismert meg a verskedvelő.

A házaspár először Pisában lakott, majd Firenzében telepedtek le,
bérelve egy nagy fehér kőpalotát, a Casa Guidit. És tessenek átérezni
a csodát: Elizabethet mintha kicserélték volna! Betegsége úgyszólván
egycsapásra elmúlt, arca kivirult, már hosszabb hegyi sétákat is tehe-
tett, pihenésül a palota nyitott erkélyét választotta. Majd egyik szobában
a férj írta verseit, a másikban a feleség.

Ekkor írta Elizabeth méltán leghíresebb alkotását, a Portugál szonet-
tek címen ismert 44 versből álló ciklusát. Nem túlzás, ha azt mondjuk,
ezek a legszebb szerelmes versek, amelyeket nő írt férfihoz, feleség a
férjhez. A nagytudású, gazdag tapasztalatú nő hamis érzelgősségtől,
szenvelgéstől, romantikus túlzásoktól mentes, zseniális alkotása ez,
melyből mutatóban a 21. számú szonettet közöljük Babits Mihály fordí-
tásában:

Aztán négy vetélés után, 43 éves korában megszülte fiát, Robertet...
Hosszú utat tett meg Elizabeth  a ködös, időnként rideg Londontól,
Wimpole Street-től a napfényes, virágos Firenzéig. Az Aranykalitkából
a teljes szellemi szabadságig. Itáliában az olasz egység híve lett, elle-
nezte a rabszolgaságot, a társadalmi egyenlőtlenséget, és igazságta-
lanságot, a maga módján küzdött a női egyenjogúságért. Egyszóval
Elizabeth igazán emancipált nő volt, oly korban, amikor a férfitársada-
lom az ilyesmit még el nem fogadta. Ezért válhatott példaképpé az olya-
nok számára, mint a maga útját járó amerikai költőnő, Emily Dickinson. 

1861. június 29-én halt meg Firenzében, szeretett férje karjai közt
„mosolyogva, boldogan, arca olyan volt, mint egy kislányé, utolsó szava:
Beautiful.” A csöndes, virágos protestáns temetőben nyugszik, szép
síremléke van: hat lábon álló márványszarkofág, rajta neve, dombormű
arcképe. 

No és a férj? Robert felesége halála után fiával együtt visszatért Lon-
donba, bár gyakran látogatott Itáliába, Firenzébe nem ment többé, az
asszonya sírját soha nem kereste fel. Hírneve az egekbe szárnyalt,
számtalan elismerés övezte, 28 évvel élte túl Elizabethet, fia velencei
otthonában halt meg. Sírja nem akármilyen helyen van, Westminster-
apátságban, olyan előkelő társaságban, mint Kipling, Dickens, G. F.
Händel, Tennyson stb., hogy az itt nyugvó számtalan királyról ne is be-
széljünk...

Bár Róbert meghagyta, hogy felesége mellé temessék, kívánsága
nem teljesülhetett, mert a firenzei kis temetőt akkorra már lezárták,
Elizabeth sírját pedig rokonai nem engedték megbolygatni, hamvait ha-
zaszállítani. Ezért nyugszik oly távol egymástól a két szerető lélek.

34

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

Mondd újra s újra mondd és újra mondd,
hogy szeretsz! Bár az ismételt szavak
kakukknótához hasonlítanak,
emlékezz rá, hogy se mező, se domb
nincs kakukknóta nélkül, ha a lomb
ujúl tavasszal, s kizöldül a mag.
Egyszeri szó, mint szellem hangja, vak
sötétben zeng el, és kétség borong
nyomában. Ismételd... szeretsz... Ki fél,
hogy a rét tulsok virággal veres
s az ég tulsok csillaggal ékszeres?
Mondd, szeretsz, szeretsz... Hangod ugy zenél
mint ezüst csengő, ujrázva... Beszélj;
de ne feledd, hogy némán is szeress...
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„...lásd, adni-méltót nem talál a vágy – 
csak szeretlek! De ne törödj vele.”

(E. Barrett Browning: Portugál szonettek, ford.: Kardos László)

A Wimpole Street London előkelő és elegáns utcája. Még előkelőbb
és még elegánsabb volt történetünk idején, a XIX. század 30-as, 40-es
éveiben. Négyemeletes, díszes homlokzatú házak sorjáztak egymás
mellett, a mahagóni kapukon fényes rézkilincs, rézkopogtató, a tágas
ablakokon drága függönyök. A hosszú utcán a viktoriánus korszak sza-
bályozott életű felső középosztálya korzózott, kimérten, fennsőbbségük
tudatában, őket kerülgették uraik megbízatását teljesítő sietős léptű kis
szobalányok, szolgák, pékfiuk, hordárok stb.

Itt, az 50. számú házban laktak a Barrettek: az apa és pontosan egy-
tucat gyerek különböző korosztályból és nemből, valamint a szolgasze-
mélyzet, mely úgyszintén egytucatnyi. Az apa, Mr. Barrett gazdag úriem-
ber, valaha még gazdagabb volt jamaikai érdekeltségei révén. Koráb-
ban a Durham megyei Coxhoe Hallban éltek szép nagy villában, majd
Hope Endben, végül a feleség és az anya halála után költöztek London-
ba. A többiekkel együtt itt élt jó ideig történetünk hősnője, e havi ver-
sünk szerzője, Elizabeth Barrett.

Elizabeth volt a legidősebb a testvérek közül, 1806-ban született
Coxhoe Hallban, koraérett teremtés, állítólag már 8 éves korában ver-
seket írt, otthonában nevelődött-művelődött, megtanult ógörögül, 12
éves korában epikus költeményt írt a marathoni csatáról, valamint szín-
darabokat, amelyeket seregnyi testvérével adtak elő. Aztán tolla alól
szaporán születtek a versek, ezek  különböző újságokban jelentek meg.

Hogy milyen volt ekkor Elizabeth Barrett? Szép. Barátnője, Miss
Mitford rajongva így írt róla: „Kicsi, finom, törékeny alak, a nagyon kife-
jező arca két oldalán sötét fürtök zuhannak alá, nagy puha szemek, dús
szemöldök alatt sötét szempillák, és a mosolya, mint a napsugár.”

Elizabeth a Wimpole Street-i ház emeleti részének utolsó szobáját
lakta, csöndes hely volt ez: ágy, kerevet, karosszék, könyvespolc, öt
mellszobor, zöldes függönyök, többnyire összehúzva. Mert Elizabeth
beteg. Írjuk le: testi hibás. A család elmondása szerint 14 éves korában
leesett a lóról, gerincvelő-sérülést szenvedett és emellett még súlyos
tüdőbetegség is kínozta. Apja rajongásig szerette, óvta, féltette, nem
engedte, csak nyáron, nagy ritkán, hogy szobáját elhagyja, tolókocsival. 

És most tessenek maguk elé képzelni a látványt, amely kezdetben a
Regent’s Park sétálóit meglepte: ült a szép lány a tolókocsiban, arca sá-
padtságát a fekete hajzuhatag még jobban kiemelte, mellette pórázon
Flush nevű cocker spániele szedte szaporán lábait, mögötte a kerekes
székét toló komornája, mindenese, Lily Wilson. Aztán megint a szobá-
jában, hol az ágyban, hol felöltözve a kereveten, hol jobban, hol rosz-
szabbul érezve magát, orvosa rendszeresen látogatta. De nem volt ma-
gányos: időnként be-be kukkantottak hozzá testvérei, barátnői és igen
sűrűen különös, zsarnoki imádója: az apja.

Soha nem volt tétlen, írta választékos, kifinumult hangú, ámde fegyel-
mezett formájú verseit, levelet váltott nehány híres emberrel. Már voltak
rajongói, az egyik levélben többek között ez állt: „Teljes szívemből sze-
retem a verseit, Miss Barrett... zenei frissesség, gazdag nyelv, gyönyö-
rű pátosz és igaz, bátor gondolatok”. És az aláírás: Robert Browning.

Levél jött, válaszlevél ment mind gyakrabban, s így kezdődött az iro-
dalom egyik leghíresebb udvarlása. Majd jóval később a férfi kérdése:
„Van remény, hogy két-három hónap múlva láthatom?.” Mert hogy addig
még nem is látták egymást.

Aztán egy szép napon (mert minden olyan nap, melyen jobban érez-
te magát, Elizabeth számára szép) megjelent Robert Browning, a már
elismert költő, kezdetben kéthetente, majd mint sűrűbben. Robert ek-
kor 32 éves, szép szál, barna hajú, energikus férfi, Elizabeth pedig ek-
kor már bizony 38.

Nem szaporítjuk a szót: 1846. szeptember 12-én a Barrett-házhoz kö-
zeli Marylebon plébánia-templomban összeházasodtak. Méghozzá ti-

tokban, mert a zsarnoki apa engedélye nélkül egyik gyermeke sem há-
zasodhatott. Egy hét múlva Elizabeth összecsomagolt, ujján a karika-
gyűrűvel, hóna alatt spánielével, háta mögött a hűséges Lilyvel búcsú
nélkül elhagyta a Wimpole Street-i házat, utcát, Londont. Mr. Barrett
meg kitagadta leányát, akit ettől kezdve Elizabeth Barrett Browning-
ként ismert meg a verskedvelő.

A házaspár először Pisában lakott, majd Firenzében telepedtek le,
bérelve egy nagy fehér kőpalotát, a Casa Guidit. És tessenek átérezni
a csodát: Elizabethet mintha kicserélték volna! Betegsége úgyszólván
egycsapásra elmúlt, arca kivirult, már hosszabb hegyi sétákat is tehe-
tett, pihenésül a palota nyitott erkélyét választotta. Majd egyik szobában
a férj írta verseit, a másikban a feleség.

Ekkor írta Elizabeth méltán leghíresebb alkotását, a Portugál szonet-
tek címen ismert 44 versből álló ciklusát. Nem túlzás, ha azt mondjuk,
ezek a legszebb szerelmes versek, amelyeket nő írt férfihoz, feleség a
férjhez. A nagytudású, gazdag tapasztalatú nő hamis érzelgősségtől,
szenvelgéstől, romantikus túlzásoktól mentes, zseniális alkotása ez,
melyből mutatóban a 21. számú szonettet közöljük Babits Mihály fordí-
tásában:

Aztán négy vetélés után, 43 éves korában megszülte fiát, Robertet...
Hosszú utat tett meg Elizabeth  a ködös, időnként rideg Londontól,
Wimpole Street-től a napfényes, virágos Firenzéig. Az Aranykalitkából
a teljes szellemi szabadságig. Itáliában az olasz egység híve lett, elle-
nezte a rabszolgaságot, a társadalmi egyenlőtlenséget, és igazságta-
lanságot, a maga módján küzdött a női egyenjogúságért. Egyszóval
Elizabeth igazán emancipált nő volt, oly korban, amikor a férfitársada-
lom az ilyesmit még el nem fogadta. Ezért válhatott példaképpé az olya-
nok számára, mint a maga útját járó amerikai költőnő, Emily Dickinson. 

1861. június 29-én halt meg Firenzében, szeretett férje karjai közt
„mosolyogva, boldogan, arca olyan volt, mint egy kislányé, utolsó szava:
Beautiful.” A csöndes, virágos protestáns temetőben nyugszik, szép
síremléke van: hat lábon álló márványszarkofág, rajta neve, dombormű
arcképe. 

No és a férj? Robert felesége halála után fiával együtt visszatért Lon-
donba, bár gyakran látogatott Itáliába, Firenzébe nem ment többé, az
asszonya sírját soha nem kereste fel. Hírneve az egekbe szárnyalt,
számtalan elismerés övezte, 28 évvel élte túl Elizabethet, fia velencei
otthonában halt meg. Sírja nem akármilyen helyen van, Westminster-
apátságban, olyan előkelő társaságban, mint Kipling, Dickens, G. F.
Händel, Tennyson stb., hogy az itt nyugvó számtalan királyról ne is be-
széljünk...

Bár Róbert meghagyta, hogy felesége mellé temessék, kívánsága
nem teljesülhetett, mert a firenzei kis temetőt akkorra már lezárták,
Elizabeth sírját pedig rokonai nem engedték megbolygatni, hamvait ha-
zaszállítani. Ezért nyugszik oly távol egymástól a két szerető lélek.

34

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

Mondd újra s újra mondd és újra mondd,
hogy szeretsz! Bár az ismételt szavak
kakukknótához hasonlítanak,
emlékezz rá, hogy se mező, se domb
nincs kakukknóta nélkül, ha a lomb
ujúl tavasszal, s kizöldül a mag.
Egyszeri szó, mint szellem hangja, vak
sötétben zeng el, és kétség borong
nyomában. Ismételd... szeretsz... Ki fél,
hogy a rét tulsok virággal veres
s az ég tulsok csillaggal ékszeres?
Mondd, szeretsz, szeretsz... Hangod ugy zenél
mint ezüst csengő, ujrázva... Beszélj;
de ne feledd, hogy némán is szeress...

ujtaxi.qxd  8/14/13 09:02  Page 34

Taxi 48o 2013 aug.indd   35 8/14/13   12:29 PM



Tisztelt Kolléganők / Kollégák!     
A Rádió Tele5 Taxi Holding Kft. megnövekedett utasforgalmának, valamint a velünk szerződésben álló Hotelek, 
szállodák vendégkörének kifogástalan magas szintű kiszolgálásának érdekében, felvételt hirdet, nappali időszakra!    

  Ha dolgozni szeretnél?
  Ha nem akarsz droszton állni!
  Ha szereted a biztonságot!
  Ha változtatni akarsz!    

Nálunk nincsen „Ha”!  
Nálunk sok munka van, aminek elvégzéséhez szükségünk van dolgozni vágyó, változtatni 

kívánó új kolléganőkre, kollégákra.
 Várjuk SOS jelentkezésedet!

 

Felvétellel kapcsolatos információk:      Bíró Zoltán 06-20-778-7675      Gecse Zsolt 06-20-663-9048        www.radiotaxi.hu

  

Kontur-Press K� .
1149 Budapest, Mogyoródi út 16-20.
Telefon: 06-1 222-9212
Mobil: 06-30 9500-301

TAXI SÁRGÍTÁS
FÓLIABEVONÁSSAL – 20 éves szakmai háttérrel
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– Elmentem egy masz-
százsszalonba, de önki-
szolgáló volt. 

Üzemanyagárak, 2013 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 410 430 252
Február 414 423 266
Március 431 435 271
Április 442 439 271
Május 438 438 272
Június 409 416 279
Július 414 418 279
Augusztus 414 420 279

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május
1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában al-
kalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval össze-
vonható.
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolás-
ként – alapnorma-átalány is használható. 
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a be-
épített motor hengerűrtartalma szerint:

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüze-
mű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométer-
ben meghatározott alapnormaérték – továbbá 

• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű, 

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) érté-
kű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.

www.nav.gov.hu

1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
1001–1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer

1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyag-
költséget a közleményben szereplő árak
szerint számolja el, nem szükséges az
üzemanyagról számlát beszerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasz-
tásának igazolás nélkül elszámolható mérté-
két a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartal-
mazza. A költségként elszámolható üzem-
anyag mennyisége magánszemélyek eseté-
ben (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendelet-
ben meghatározott fogyasztási normákat. 

A Kormányrendelet mellékletei tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-
rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rende-
letben meghatározottaktól eltérő fajtájú

üzemanyaggal üzemelő gépjárművek eseté-
ben az alapnorma értékét a gyártó adatai
vagy az üzemanyag-fogyasztás mérése alap-
ján műszaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre
alkalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lako-

sú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) eseté-
ben az a), b) pontban feltüntetett városokban 
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár-
műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-
nél 45%

Idõszak Százalék
2011.12.21 – 2012.08.28 7,00%
2012.08.29 – 2012.09.25 6,75%
2012.09.26 – 2012.10.30 6,50%
2012.10.31 – 2012.11.27 6,25%
2012.11.28 – 2012.12.19 6,00%
2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%
2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%
2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%
2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%
2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%
2013.05.29 – 2013.06.25 4,50%
2013.06.26 – 2013.07.23 4,25%
2013.07.24-tõl 4,00%
www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl tör-
ténõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében
fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak meg-
felelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfi-
zetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a min-
denkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek (táppénz, részletfizetés, 
fellebbezés, stb.) 2.800.-
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxis Angol nyelvoktató program (könyv+dupla CD) 7.900.-
Kamionos Angol és Német nyelvoktató program 
(könyv+dupla CD) 7.900.-
Munkavállalói Angol nyelvoktató program 
(könyv+munkafüzet+12CD) 19.900.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 
Taxis brifkók, pénztárcák 1.200.-tól
Tarifatáblázat készítése/db 600.-
Engedélyszám a kocsi oldalára öntapadós vagy mágneses 600.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 

Az árak 2013. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
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–csütörtök 09.00–16.00-ig, péntek 09.00–14.00-ig.
Az iroda szabadság miatt zárva: augusztus 19–23-ig.

Szeptember 1. • Az új fõvárosi taxirendelet életbelépése

Szeptember 12. • Elõzõ havi járulékok bevallása és befizetése 

• Elõzõ havi KATA befizetése

Fontos 
határidõk
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Tisztelt Kolléganők / Kollégák!     
A Rádió Tele5 Taxi Holding Kft. megnövekedett utasforgalmának, valamint a velünk szerződésben álló Hotelek, 
szállodák vendégkörének kifogástalan magas szintű kiszolgálásának érdekében, felvételt hirdet, nappali időszakra!    

  Ha dolgozni szeretnél?
  Ha nem akarsz droszton állni!
  Ha szereted a biztonságot!
  Ha változtatni akarsz!    

Nálunk nincsen „Ha”!  
Nálunk sok munka van, aminek elvégzéséhez szükségünk van dolgozni vágyó, változtatni 

kívánó új kolléganőkre, kollégákra.
 Várjuk SOS jelentkezésedet!
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– Elmentem egy masz-
százsszalonba, de önki-
szolgáló volt. 

Üzemanyagárak, 2013 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 410 430 252
Február 414 423 266
Március 431 435 271
Április 442 439 271
Május 438 438 272
Június 409 416 279
Július 414 418 279
Augusztus 414 420 279

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május
1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában al-
kalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval össze-
vonható.
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolás-
ként – alapnorma-átalány is használható. 
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a be-
épített motor hengerűrtartalma szerint:

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüze-
mű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométer-
ben meghatározott alapnormaérték – továbbá 

• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű, 

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) érté-
kű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.

www.nav.gov.hu

1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
1001–1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer

1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyag-
költséget a közleményben szereplő árak
szerint számolja el, nem szükséges az
üzemanyagról számlát beszerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasz-
tásának igazolás nélkül elszámolható mérté-
két a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartal-
mazza. A költségként elszámolható üzem-
anyag mennyisége magánszemélyek eseté-
ben (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendelet-
ben meghatározott fogyasztási normákat. 

A Kormányrendelet mellékletei tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-
rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rende-
letben meghatározottaktól eltérő fajtájú

üzemanyaggal üzemelő gépjárművek eseté-
ben az alapnorma értékét a gyártó adatai
vagy az üzemanyag-fogyasztás mérése alap-
ján műszaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre
alkalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lako-

sú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) eseté-
ben az a), b) pontban feltüntetett városokban 
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár-
műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-
nél 45%

Idõszak Százalék
2011.12.21 – 2012.08.28 7,00%
2012.08.29 – 2012.09.25 6,75%
2012.09.26 – 2012.10.30 6,50%
2012.10.31 – 2012.11.27 6,25%
2012.11.28 – 2012.12.19 6,00%
2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%
2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%
2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%
2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%
2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%
2013.05.29 – 2013.06.25 4,50%
2013.06.26 – 2013.07.23 4,25%
2013.07.24-tõl 4,00%
www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl tör-
ténõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében
fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak meg-
felelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfi-
zetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a min-
denkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek (táppénz, részletfizetés, 
fellebbezés, stb.) 2.800.-
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxis Angol nyelvoktató program (könyv+dupla CD) 7.900.-
Kamionos Angol és Német nyelvoktató program 
(könyv+dupla CD) 7.900.-
Munkavállalói Angol nyelvoktató program 
(könyv+munkafüzet+12CD) 19.900.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 
Taxis brifkók, pénztárcák 1.200.-tól
Tarifatáblázat készítése/db 600.-
Engedélyszám a kocsi oldalára öntapadós vagy mágneses 600.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 

Az árak 2013. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
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–csütörtök 09.00–16.00-ig, péntek 09.00–14.00-ig.
Az iroda szabadság miatt zárva: augusztus 19–23-ig.

Szeptember 1. • Az új fõvárosi taxirendelet életbelépése

Szeptember 12. • Elõzõ havi járulékok bevallása és befizetése 

• Elõzõ havi KATA befizetése

Fontos 
határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

AUGUSZTUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (98 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (147 000 Ft) (110 250 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

98 000 Ft 12 495 Ft 9800 Ft 29 768 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

õstermelõt, egyéni õstermelõt, egyéni hozzájárulási
vállalkozót, kifizetõt vállalkozót, kifizetõt adó beszedési
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség számla

beszedési számla beszedési számla
Költségvetési
számla száma 10032000-06057749 10032000-06056236 10032000-06055912
Költségkénti Nem számolható el Nem számolható el A teljes befizetett 
elszámolhatóság költségként költségként összeg elszámolható

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

6660 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem! a tárgyhavi bevétel 25%-a.
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)

Adónem kód 124 125
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
számla elnevezése magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 27%-os szociális hozzájá-
rulási adót a következőknek:

• az egyéni vállalkozó ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult és rokkantsági ellá-
tásban vagy rehabilitációs ellátásban
részesül

• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs ha-
tóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.

Fenti kedvezmény 2012. július 1-től
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó, vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni idő-
szakra önrevízióval módosíthatóak a hi-
básan beküldött bevallások.

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §)

A járulékok befizetési
határideje főállásúaknál
és munkaviszony mellet-
ti vállalkozóknál a tárgy-
hónapot követő hónap

12-e.

Nyugdíj melletti vállalko-
zók járulékaikat – a vo-
natkozó jogszabály sze-
rint – negyedévenként, a
tárgynegyedévet követő

hó 12-ig fizetik. 

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

Fõfoglalkozású Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti

Tételes összegek 50 000 Ft/hó 25 000 Ft/hó
Adónem kód 288 288

Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások

elnevezése tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla

Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349
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Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 443-5747
Hétvégén is nyitva!

Ügyfélfogadási idõ: 
Hétfõ: 08.00–20.00
Kedd: 08.00–20.00
Szerda: 08.00–20.00
Csütörtök: 08.00–20.00
Péntek: 08.00–20.00
Szombat: 08.00–14.00
Vasárnap: 08.00–14.00

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

Budapest, V. ker.
Bárczy István u. 1-3.

Tel.: 411-7000
(központi szám)

Szolgáltatások:
• Bejelentkezés az iparûzési adó hatálya alá. 
• Felvilágosítás, adózási nyomtatványok igénylése, azok kitöltési sza-

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügye-

lethez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a
képviselõ vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás az-
napi elkészíthetõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1
órával megjelenni!

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 08.00 – 18.00 
Kedd: 08.00 – 16.30 
Szerda: 08.00 – 18.00 
Csütörtök: 08.00 – 16.30 
Péntek: 08.00 – 14.00  

A méltányossági kérelem, 
fizetési könnyítés (részlet-
fizetés, halasztás), továbbá 
a „nullás“ igazolás iránti 
kérelem illetéke 3000 Ft. 

Ügyfélfogadási idõ

H-SZ: 9.00 – 15.00, 
K-CS: 9.00 – 13.00, 

P: 9.00 – 12.00.

Intézhetõ ügyek: 
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám

Drosztengedélyhez szükséges okmányok: 
• a gépjármû forgalmi engedélye 
• a Közlekedési Felügyelet minõsítõ vizsgálati „igazolólap“-ja 
• a Közlekedési Felügyelet által kiadott taxiengedély 
• Pest, vagy más megyei vállalkozó esetében a „Személytaxi-

vezetõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy or-
szágos bejegyzés szerepel 

• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggés-
ben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentke-
zett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn,
illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VII., 
Rumbach Sebestyén u. 19-21.
(Rumbach Center)

Tel.: 06-1-235-3000

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736,
mobil: 06-30-989-4279

Szolgáltatások: 
• Személyi jövedelemadó bevallás
• Könyvelés, elektronikus bevallások 
• Iparûzési adó 
• Teljes körû vállalkozói ügyvitel 
• Taxis kellékek árusítása 
• Tarifatáblák, engedélyszámok készítése 
• Mágnes-matricázás, laminálás

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig
09.00–16.00 

Pénteken 09.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése  

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig
08.00–15.00 

Pénteken 08.00–12.00

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel.: 460-2201

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás 
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése 

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 07.30-12.30
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

AUGUSZTUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (98 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (147 000 Ft) (110 250 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

98 000 Ft 12 495 Ft 9800 Ft 29 768 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

õstermelõt, egyéni õstermelõt, egyéni hozzájárulási
vállalkozót, kifizetõt vállalkozót, kifizetõt adó beszedési
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség számla

beszedési számla beszedési számla
Költségvetési
számla száma 10032000-06057749 10032000-06056236 10032000-06055912
Költségkénti Nem számolható el Nem számolható el A teljes befizetett 
elszámolhatóság költségként költségként összeg elszámolható

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

6660 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem! a tárgyhavi bevétel 25%-a.
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)

Adónem kód 124 125
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
számla elnevezése magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 27%-os szociális hozzájá-
rulási adót a következőknek:

• az egyéni vállalkozó ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult és rokkantsági ellá-
tásban vagy rehabilitációs ellátásban
részesül

• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs ha-
tóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.

Fenti kedvezmény 2012. július 1-től
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó, vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni idő-
szakra önrevízióval módosíthatóak a hi-
básan beküldött bevallások.

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §)

A járulékok befizetési
határideje főállásúaknál
és munkaviszony mellet-
ti vállalkozóknál a tárgy-
hónapot követő hónap

12-e.

Nyugdíj melletti vállalko-
zók járulékaikat – a vo-
natkozó jogszabály sze-
rint – negyedévenként, a
tárgynegyedévet követő

hó 12-ig fizetik. 

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

Fõfoglalkozású Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti

Tételes összegek 50 000 Ft/hó 25 000 Ft/hó
Adónem kód 288 288

Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások

elnevezése tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla

Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349
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Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 443-5747
Hétvégén is nyitva!

Ügyfélfogadási idõ: 
Hétfõ: 08.00–20.00
Kedd: 08.00–20.00
Szerda: 08.00–20.00
Csütörtök: 08.00–20.00
Péntek: 08.00–20.00
Szombat: 08.00–14.00
Vasárnap: 08.00–14.00

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

Budapest, V. ker.
Bárczy István u. 1-3.

Tel.: 411-7000
(központi szám)

Szolgáltatások:
• Bejelentkezés az iparûzési adó hatálya alá. 
• Felvilágosítás, adózási nyomtatványok igénylése, azok kitöltési sza-

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügye-

lethez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a
képviselõ vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás az-
napi elkészíthetõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1
órával megjelenni!

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 08.00 – 18.00 
Kedd: 08.00 – 16.30 
Szerda: 08.00 – 18.00 
Csütörtök: 08.00 – 16.30 
Péntek: 08.00 – 14.00  

A méltányossági kérelem, 
fizetési könnyítés (részlet-
fizetés, halasztás), továbbá 
a „nullás“ igazolás iránti 
kérelem illetéke 3000 Ft. 

Ügyfélfogadási idõ

H-SZ: 9.00 – 15.00, 
K-CS: 9.00 – 13.00, 

P: 9.00 – 12.00.

Intézhetõ ügyek: 
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám

Drosztengedélyhez szükséges okmányok: 
• a gépjármû forgalmi engedélye 
• a Közlekedési Felügyelet minõsítõ vizsgálati „igazolólap“-ja 
• a Közlekedési Felügyelet által kiadott taxiengedély 
• Pest, vagy más megyei vállalkozó esetében a „Személytaxi-

vezetõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy or-
szágos bejegyzés szerepel 

• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggés-
ben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentke-
zett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn,
illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VII., 
Rumbach Sebestyén u. 19-21.
(Rumbach Center)

Tel.: 06-1-235-3000

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736,
mobil: 06-30-989-4279

Szolgáltatások: 
• Személyi jövedelemadó bevallás
• Könyvelés, elektronikus bevallások 
• Iparûzési adó 
• Teljes körû vállalkozói ügyvitel 
• Taxis kellékek árusítása 
• Tarifatáblák, engedélyszámok készítése 
• Mágnes-matricázás, laminálás

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig
09.00–16.00 

Pénteken 09.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése  

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig
08.00–15.00 

Pénteken 08.00–12.00

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel.: 460-2201

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás 
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése 

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 07.30-12.30
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Kinőttük a régit

Az új központ alkalmas a 
2013. Szeptember 1.-i változásoknak 

 és a kollégák kényelmesebb, gyorsabb
 kiszolgálására alakítottuk ki.

RÚj helyre költözött a
1144 Budapest,

Gvadányi út 67/b.

06-1  5-888-888
06-20 5-888-888
06-30 5-888-888
06-70 5-888-888

Új telefonszámaink:

Nálunk dolgozó kollégák a szomszédságunkban lévő 
benzinkúton állandó kedvezménnyel tankolhatnak.

40

A nejem szerint túl kíváncsi
vagyok. Legalábbis folyton er-
rõl írogat a naplójában.

* * *
Már majdnem megvettem a

„Pozitív gondolkodás elõnyei“
címû könyvet, de aztán arra
gondoltam, ugyan mire lenne jó.

* * *
A nõk szeretik az egyszerû

dolgokat az életben, így a férfi-
akat is.

* * *
A feleségem anyja gyakran

mondogatja, hogy nõies va-
gyok. Nem zavar, mert hozzá
képest tényleg.

* * *
Csak a hangom miatt nem let-

tem énekes.
* * *

A feleségemmel mindig fog-
juk egymás kezét. Ha elenge-
dem, rögtön vásárol valamit...

Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
Számlaszám: 10102086-02614500-02003005 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és a
vállalkozó adószámát kell feltüntetni. 
Személyes ügyintézés: BKIK központi ügyfélszolgálata:
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt 99. 
Telefon: (06-1) 488-2000

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

Pest megyei és Érd
Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és
Iparkamara 
1056 Budapest 
Váci u. 40. IV. emelet 
Tel.: (06-1) 317-7666

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
Számlaszám: 10102086-11571302-12000007 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és
a vállalkozó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés: 
1056 Budapest, V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
Telefon: (06-1) 317-7666

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes az „A” válasz. Az útkereszteződés fogalmának
meghatározásánál a „szintbeliség” azt jelenti, hogy a különböző
forgalmi áramlatok ugyanazt a pályát használják, és nincs külön
szintű kiépítés. Tehát a képen látható útkereszteződés egyen-
rangú, a jobbkéz- szabály szerint alakul az elsőbbség kérdése.
2. Helyes a „C” válasz. A figyelmeztető jelzést használó jármű-
vek közül csak a 20 és a 6 óra között a kommunális szemét szál-
lítására szolgáló jármű közlekedhet az autóbusz forgalmi sávban. 
3. Helyes a „B” válasz. Ez a táblakombináció olyan útsza-
kaszra figyelmezteti a járművezetőt, ahol – egy km-es szaka-
szon-  az útpadkára hajtani kifejezetten veszélyes. 
4. Helyes az „A” válasz. A táblakombináció azt jelzi, hogy
nemcsak az úttesten, hanem az útpadkán is tilos a járműveket
megállítani. A járdán a vonatkozó feltételek megtartásával a két-
kerekű segédmotoros  kerékpárt, vagy kétkerekű motorkerék-
párt meg szabad állítani. 
5. Helyes a „B” válasz. A „CD” jelzés arra utal, hogy a gép-
jármű a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képvi-
seletek, nemzetközi szervezetek vagy ezek nemzetközi szerző-
dés alapján mentességet élvező tagjának, illetve a mentessé-
get élvező családtagjának használatában van. A jogalkotók a
KRESZ-ben megtiltották e matrica használatát a nem DT és CK
betűjelű rendszámtáblával közlekedő gépkocsikon.
6. Helyes a „B” válasz. A szemétgyűjtők a „kukásautó” külső
felületén a gyárilag e célra kialakított hágcsókon kizárólag a
munkavégzés folyamatában utazhatnak állva. 
7. Helyes az „A” válasz. A teherszállításra vonatkozó felté-
telek maradéktalan megtartása mellett a kerékpáron még
oroszlán is szállítható.
8. Helyes az „A” válasz. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17.
életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast. 
9. Helyes a „B” válasz. A képen látható jármű teherszállítás-
ra kialakított motoros tricikli, amely legfeljebb 40 km/h sebes-
séggel közlekedhet.
10. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése; „Egyirányú forgal-
mú út”. 
11. Helyes a „C” válasz. A hatályos szabály szerint kerékpár-
hoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót kivéve – egyéb
vontatmányt tilos kapcsolni. 
12. Helyes a „B” válasz. A képen látható fényt kibocsátásá-
ra alkalmas „Sebességkorlátozás” jelzőtáblán a jelzőtábla fehér
és fekete jelzései egymással felcserélt színekkel is megjelen-
hetnek. 

Az egyik szemem sír, a másik meg
nevet. Végre valami pozitív válto-
zás történik a szakmában! Húsz
éve harcolunk a fix tarifáért, és
most végre elértük! Ugyanakkor a
járulékos kötelezettségek miatt
baromi sokba fog kerülni…

Nem csak a tarifa lesz egységes a
fővárosban, hanem a taxisok is „egysé-
gesülni” fognak. Idővel eltűnnek azok
az ordító különbségek, amelyek eddig
jellemezték szakmánkat. Ha idáig vala-
ki taxit rendelt, vagy leintett, nem tud-
hatta, hogy egy lepusztult 20 éves rom-
mal, vagy egy luxus fekete Mercedes-
szel fog utazni. Ezért aztán a fuvarren-
deléskor válogattak: Mercit kérek,
nagykocsit kérek. A taxitársaságok pe-
dig azonnal alkalmazkodtak a helyzet-
hez, és igyekeztek rábírni szerződött
taxisaikat, hogy egyre nagyobb, egyre
újabb, és sajnos egyre drágább kocsi-
kat vegyenek. Ennek érdekében kate-
gorizálást vezettek be, az autókat cso-
portokba osztották, betűkkel vagy szá-
mokkal jelölve, és a fuvarokat e kategó-
riák szerint adják ki. A legjobb címekre
csak 1,„A”, vagy kiemelt kategóriás ko-
csik mehettek, a pórnépet vitte a 2-es,

vagy „B” és a „C”, a „D” kategória a vé-
ge felé már szinte labdába sem tudott
rúgni… 

Mi lesz szeptember 1-jétől (persze
egy év átmenettel)? Az autók egyre
sárgábbak lesznek, egyre nagyobbak
és fiatalabbak. Nem lehet fekete
Mercit rendelni, mert a fekete Merci is
sárga lesz. Az utazóközönség előbb-
utóbb észreveszi, hogy mindenkép-
pen egy tízévesnél fiatalabb, nagymé-
retű, környezetbarát, klímás, sárga szí-
nű autóban utazik. Szinte mindegy
lesz, hogy – maradjunk az eddigi pél-
dánál – sárga Merci, vagy sárga bármi-
lyen más. Nagy, kényelmes, komfortos
és biztonságos. Ez lesz a taxi. Talán a
társaságok is felülvizsgálják ezentúl a
kategóriákba sorolás szükségessé-
gét…

Egységes  minőségű és méretű au-
tó, egységes tarifa. Lehet, hogy rövide-
sen visszajutunk a gyökerekhez? Aho-
gyan érdemes taxizni? Nem kályházni,
nem tutizni, hanem hajtani, utasokat
vinni, mindegy hogy honnan, hová.
Nem alkudozni, mert nem lehet. Csak
dolgozni, napi 8-10 órát. És megélni
belőle…

Egységesülünk
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Kinőttük a régit

Az új központ alkalmas a 
2013. Szeptember 1.-i változásoknak 

 és a kollégák kényelmesebb, gyorsabb
 kiszolgálására alakítottuk ki.

RÚj helyre költözött a
1144 Budapest,

Gvadányi út 67/b.

06-1  5-888-888
06-20 5-888-888
06-30 5-888-888
06-70 5-888-888

Új telefonszámaink:

Nálunk dolgozó kollégák a szomszédságunkban lévő 
benzinkúton állandó kedvezménnyel tankolhatnak.

40

A nejem szerint túl kíváncsi
vagyok. Legalábbis folyton er-
rõl írogat a naplójában.

* * *
Már majdnem megvettem a

„Pozitív gondolkodás elõnyei“
címû könyvet, de aztán arra
gondoltam, ugyan mire lenne jó.

* * *
A nõk szeretik az egyszerû

dolgokat az életben, így a férfi-
akat is.

* * *
A feleségem anyja gyakran

mondogatja, hogy nõies va-
gyok. Nem zavar, mert hozzá
képest tényleg.

* * *
Csak a hangom miatt nem let-

tem énekes.
* * *

A feleségemmel mindig fog-
juk egymás kezét. Ha elenge-
dem, rögtön vásárol valamit...

Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
Számlaszám: 10102086-02614500-02003005 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és a
vállalkozó adószámát kell feltüntetni. 
Személyes ügyintézés: BKIK központi ügyfélszolgálata:
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt 99. 
Telefon: (06-1) 488-2000

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

Pest megyei és Érd
Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és
Iparkamara 
1056 Budapest 
Váci u. 40. IV. emelet 
Tel.: (06-1) 317-7666

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
Számlaszám: 10102086-11571302-12000007 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és
a vállalkozó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés: 
1056 Budapest, V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
Telefon: (06-1) 317-7666

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes az „A” válasz. Az útkereszteződés fogalmának
meghatározásánál a „szintbeliség” azt jelenti, hogy a különböző
forgalmi áramlatok ugyanazt a pályát használják, és nincs külön
szintű kiépítés. Tehát a képen látható útkereszteződés egyen-
rangú, a jobbkéz- szabály szerint alakul az elsőbbség kérdése.
2. Helyes a „C” válasz. A figyelmeztető jelzést használó jármű-
vek közül csak a 20 és a 6 óra között a kommunális szemét szál-
lítására szolgáló jármű közlekedhet az autóbusz forgalmi sávban. 
3. Helyes a „B” válasz. Ez a táblakombináció olyan útsza-
kaszra figyelmezteti a járművezetőt, ahol – egy km-es szaka-
szon-  az útpadkára hajtani kifejezetten veszélyes. 
4. Helyes az „A” válasz. A táblakombináció azt jelzi, hogy
nemcsak az úttesten, hanem az útpadkán is tilos a járműveket
megállítani. A járdán a vonatkozó feltételek megtartásával a két-
kerekű segédmotoros  kerékpárt, vagy kétkerekű motorkerék-
párt meg szabad állítani. 
5. Helyes a „B” válasz. A „CD” jelzés arra utal, hogy a gép-
jármű a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képvi-
seletek, nemzetközi szervezetek vagy ezek nemzetközi szerző-
dés alapján mentességet élvező tagjának, illetve a mentessé-
get élvező családtagjának használatában van. A jogalkotók a
KRESZ-ben megtiltották e matrica használatát a nem DT és CK
betűjelű rendszámtáblával közlekedő gépkocsikon.
6. Helyes a „B” válasz. A szemétgyűjtők a „kukásautó” külső
felületén a gyárilag e célra kialakított hágcsókon kizárólag a
munkavégzés folyamatában utazhatnak állva. 
7. Helyes az „A” válasz. A teherszállításra vonatkozó felté-
telek maradéktalan megtartása mellett a kerékpáron még
oroszlán is szállítható.
8. Helyes az „A” válasz. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17.
életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast. 
9. Helyes a „B” válasz. A képen látható jármű teherszállítás-
ra kialakított motoros tricikli, amely legfeljebb 40 km/h sebes-
séggel közlekedhet.
10. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése; „Egyirányú forgal-
mú út”. 
11. Helyes a „C” válasz. A hatályos szabály szerint kerékpár-
hoz oldalkocsit, valamint – kerékpár-utánfutót kivéve – egyéb
vontatmányt tilos kapcsolni. 
12. Helyes a „B” válasz. A képen látható fényt kibocsátásá-
ra alkalmas „Sebességkorlátozás” jelzőtáblán a jelzőtábla fehér
és fekete jelzései egymással felcserélt színekkel is megjelen-
hetnek. 

Az egyik szemem sír, a másik meg
nevet. Végre valami pozitív válto-
zás történik a szakmában! Húsz
éve harcolunk a fix tarifáért, és
most végre elértük! Ugyanakkor a
járulékos kötelezettségek miatt
baromi sokba fog kerülni…

Nem csak a tarifa lesz egységes a
fővárosban, hanem a taxisok is „egysé-
gesülni” fognak. Idővel eltűnnek azok
az ordító különbségek, amelyek eddig
jellemezték szakmánkat. Ha idáig vala-
ki taxit rendelt, vagy leintett, nem tud-
hatta, hogy egy lepusztult 20 éves rom-
mal, vagy egy luxus fekete Mercedes-
szel fog utazni. Ezért aztán a fuvarren-
deléskor válogattak: Mercit kérek,
nagykocsit kérek. A taxitársaságok pe-
dig azonnal alkalmazkodtak a helyzet-
hez, és igyekeztek rábírni szerződött
taxisaikat, hogy egyre nagyobb, egyre
újabb, és sajnos egyre drágább kocsi-
kat vegyenek. Ennek érdekében kate-
gorizálást vezettek be, az autókat cso-
portokba osztották, betűkkel vagy szá-
mokkal jelölve, és a fuvarokat e kategó-
riák szerint adják ki. A legjobb címekre
csak 1,„A”, vagy kiemelt kategóriás ko-
csik mehettek, a pórnépet vitte a 2-es,

vagy „B” és a „C”, a „D” kategória a vé-
ge felé már szinte labdába sem tudott
rúgni… 

Mi lesz szeptember 1-jétől (persze
egy év átmenettel)? Az autók egyre
sárgábbak lesznek, egyre nagyobbak
és fiatalabbak. Nem lehet fekete
Mercit rendelni, mert a fekete Merci is
sárga lesz. Az utazóközönség előbb-
utóbb észreveszi, hogy mindenkép-
pen egy tízévesnél fiatalabb, nagymé-
retű, környezetbarát, klímás, sárga szí-
nű autóban utazik. Szinte mindegy
lesz, hogy – maradjunk az eddigi pél-
dánál – sárga Merci, vagy sárga bármi-
lyen más. Nagy, kényelmes, komfortos
és biztonságos. Ez lesz a taxi. Talán a
társaságok is felülvizsgálják ezentúl a
kategóriákba sorolás szükségessé-
gét…

Egységes  minőségű és méretű au-
tó, egységes tarifa. Lehet, hogy rövide-
sen visszajutunk a gyökerekhez? Aho-
gyan érdemes taxizni? Nem kályházni,
nem tutizni, hanem hajtani, utasokat
vinni, mindegy hogy honnan, hová.
Nem alkudozni, mert nem lehet. Csak
dolgozni, napi 8-10 órát. És megélni
belőle…

Egységesülünk
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AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZNI 
ADÓIGAZOLÁSOKAT KÉRNI NAPRAKÉSZEN KÖNYVELNI 

VÁLTOZÁSJELENTŐKET KÜLDENI MINDEN ÉVBEN ADÓZÁSI 
FORMÁT VÁLASZTANI AZ ADÓHATÓSÁGGAL ELEKTRONIKUS ÚTON 

KOMMUNIKÁLNI BEVALLÁSOKAT HATÁRIDŐRE BEKÜLDENI NAV 
LEVELEKTŐL RETTEGNI AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN 

ELLENŐRIZNI ADÓIGAZOLÁSOKAT KÉRNI NAPRAKÉSZEN 
KÖNYVELNI VÁLTOZÁSJELENTŐKET KÜLDENI MINDEN ÉVBEN 

ADÓZÁSI FORMÁT VÁLASZTANI AZ ADÓHATÓSÁGGAL

Muszáj...
AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZNI

ADÓIGAZOLÁSOKAT KÉRNI

NAPRAKÉSZEN KÖNYVELNI

VÁLTOZÁSJELENTŐKET KÜLDENI

MINDEN ÉVBEN ADÓZÁSI FORMÁT VÁLASZTANI

AZ ADÓHATÓSÁGGAL ELEKTRONIKUS ÚTON KOMMUNIKÁLNI

BEVALLÁSOKAT HATÁRIDŐRE BEKÜLDENI

NAV LEVELEKTŐL RETTEGNI

Vagy:

KÖNYVELŐT FOGLALKOZTATNI.

Nyári pihe-
nés és nya-

ralás közben az
ember nem gon-
dol a munkára.
Persze embere
v á l o g a t j a …
„Kivettük” az

egy hónapra tervezett szabadságot, ennyi jár
minden kamionsofőrnek, de „természete-
sen” fizetés nélkül. Nekünk májusban kellett
szabira menni, majd lesz még két hetünk au-
gusztusban.

Sokat nem kellett töprengenünk, hogy hol
töltsük el szabadidőnket, mert már előre
megbeszéltük… élvezzük az otthon-t. Csodá-
latos érzés ám, hogy reggel a fürdőszobá-
ban azonnal forró vízzel lehet zuhanyozni, és
az a bizonyos kis helyiség is pár méter távol-
ságra van…

Eme „csodás” dolgok figyelembevételével
otthon, a kertben szemléltük csendesen a vi-
lágot, már amikor Laura – az immáron négy
évessé növekedett unoka-kisasszony – bé-
kén hagyta a mamát és a papát, és nem ost-
romolt olyan kérdésekkel, hogy „mikor lehet
már esküvősdit játszani Dénessel, akibe ő
változatlanul szerelmes”…, és nem reklamál-
ta a hozott édesség és babák mennyiségét…

Mint minden nagyszülő, rettenetesen él-
veztük a napfelkeltétől napestig tartó élénk
társadalmi életet, amelyet Laura tökéletesen
biztosított, mert ha éppen nem volt a kertben
csak hat vendéggyerek, ő gondoskodott,
hogy ne unatkozzunk és hívott még hármat.

A szabadság nyolcadik napján Istvánnal
egyszerre álltunk fel a kerti székből, és egy-
szerre mondtuk ki: mennyi van még hátra eb-
ből a „szabadságból”, mert már igencsak jó
lenne úton lenni. Hogy nem vagyunk normá-
lisak, azt régen elkönyvelte a család, de erre
azért nem gondolt volna senki…

Nem húzom tovább a dolgot, a tízedik na-
pon felhívtuk a főnököt, miszerint: nincs-e va-
lami tennivaló, mert igencsak „viszket a tal-
punk”. És a Cég igazgatóhelyettese – lenyel-
ve lesújtó véleményét, mely szerint nem hor-
dott hátán a jó öreg Föld két ilyen viszketeg-
ségben szenvedő kofát – ennyit mondott:
hát gyertek, ha annyira nem bírtok magatok-
kal. De nehogy megbánjátok, mert most so-
kan vannak szabadságon, nem lehet válogat-
ni, oda mentek, ahova a fuvarfeladat megkö-
veteli, de útlevelet is hozzatok…

Mentünk. Azonnal. A kíváncsiságtól nem
láttunk félig se, de kérdezni nem akar-

tunk, mert hát ugye „mindegy, hogy hová,
csak valahová”…

Szombaton reggel megérkeztünk a telep-
helyre – szerencsére a jó öreg Pierre hűen
megvárt bennünket, azaz ott állt, ahová leál-
lítottuk – és bepakoltuk a cuccokat a meg-

szokott helyekre. Mivel most három hétre ké-
szültünk – a Főnök elmondta előre, három
hét után haza kell mennünk egy hétre – nem
is volt olyan rengeteg holmink.

A kamion tiszta, az ágyak felhúzva, a ru-
hák, kaja elpakolva, indulhatunk is. Az irattar-
tóban megtalálható a menetlevél és a fuvar-
feladattal kapcsolatos összes utasítás.

Felkészültem. És kinyitottam az irattartót,
és elolvastam a menetlevélen a lerakóhely
címét, és megnémultam!!! Szótlanul és sá-
padtan átnyújtottam Istvánnak.

Törökország. Hogy miért nem maradtunk
a fenekünkön nyugton… még vagy egy

hétig. István vállat vont, és foghegyről odave-
tette: voltam már vagy tizenhat-harminchat al-
kalommal, mit izgulsz? És különben képzeld
el: törökül tudok! (És tényleg tud, nem úgy
mint franciául, amikor ki kell menni a
sorompón… később kiderült, azt hittem esz-
méletem vesztem a meglepetéstől!)

Az útvonal a kamionozás egyik leg-
hosszabb és legszebb útvonala. Most aztán
tényleg készítsenek maguk mellé teát és ap-
rósüteményt, dőljenek hátra a kényelmes ka-
rosszékben és úgy olvassák ezt a kelleme-
sen-kellemetlenül, de feledhetetlenül és
megismételhetetlenül képtelen utazást. 

Először is az útvonal: Bécs-Hegyeshalom-
Budapest-Szeged-Nagyatád-Kolozsvár-
Székelyföld-Bukarest-Giurgu-Szófia – aztán
végre Kapikule – Isztambul. Úgy „alsó han-
gon is” kb. 2200 km. Magamban csendesen
szitkozódtam, miszerint miért nem napoz-
tunk még otthon, inkább hallgatnám a gye-
rekzsivajt és egyéb dolgokat, de most már
nincs visszakozás, indulás.

Fájdalom, nem lehet megállni sem Buda-
pesten, sem Szegeden amit felettébb sajná-
lok, mert a Tisza-parti Halászcsárdában főzik
az univerzum legjobb halászlevét, ráadásul ott
muzsikál a világ legnagyobb prímásai közül az
egyik, Kecskés Sándor barátom, akinek min-
dig ígérem, hogy megyünk, de csak ígérem.
Első komolyabb megállási lehetőség Kolozs-
vár.  

Régen jártam erre. Harminc évvel ezelőtt,
és természetesen személyautóval. Ami-

kor a városba vezető lejtőn lefelé gurult a ka-
mion, és megláttam a feliratot „Cluj”, össze-
szorult a szívem és elsírtam magam a gyö-
nyörűségtől. Mert újból itt vagyok, és újra lá-
tom a nekem mindig oly kedves tájakat. A he-
gyeket és a zöld dombok oldalát, ahol ép-
pen úgy legeltetik a marhacsordákat, mint
régen, és a kis falvakon átvezető utakon olya-
nok a kékre festett házikók, mint annak ide-
jén. A kispadokon kint ülnek a szalmakala-
pos bácsikák, megbökik a kalap szélét kö-
szönésképpen, és integetnek a csoportok-
ba verődött  asszonyok, kezükben a másna-
pi főznivalóval, megállva egy jóízű pletykálko-

dásra. A gyerekek kitartóan integetnek a ma-
gyar rendszám láttán és csapatba verődve
szaladnak mellettünk. 

Könnyeimen át látom a Békás-szorost
és elképzelem hogy nyílik fent a havasi gyo-
pár. A gyorsfolyású kristálypatakban feltehe-
tően még mindig rejtőznek pisztrángok, mint
annak idején… sőt eszembe jut egy fekete-
szemű szurtos kisfiú, aki – úgy harminc évvel
ezelőtt – odasündörgött mellénk, és így
szólt, minden előzetes bevezetés nélkül,
csak úgy könnyedén, szinte hanyagul: „aztán
hozzak-é egy igazi havasi gyopárt a kisasz-
szonnak onnan fölülrő’?” Hiába tiltakoztunk,
mint a zerge,  ügyesen mászott a sziklák kö-
zött, miközben mi életéért aggódva lentről
lestük minden mozdulatát. Pár perc múlva a
maszatos kis kézben ott volt a havasi
gyopár… pár lejért és csokoládéért… és ra-
gyogott a két bogárszem az örömtől és büsz-
keségtől.

István látja, hogy itt otthon vagyok. Feled-
ve a mindenkori kötelesség béklyóit, itt is,
ott is meg-megállunk. Aztán nyelem a köny-
nyeket Korondon… és végig a Székelyföld
útjain. 

Korond egyik legnevezetesebb és legré-
gibb fazekas-dinasztiája a Józsa-család.

Már harmincvalahány évvel ezelőtt is elvará-
zsoltak a kékre-fehérre festett és színes kor-
sók és tálak, már akkor sem tudtam válogat-
ni a több száz égetett és mázas tál, kancsó,
falitányér és egyéb szépséges dolog között.
Most sem tudom, hova kapjak, mit csodál-
jak, merre lépjek.

A Fő út tele emberekkel, a keramikusmű-
vészet páratlan darabjai vetekszenek egy-
mással a turisták kegyeiért. Német autóbusz
áll a parkolóban, a buszvezető türelmetlenül
dudál. De mindhiába. A Wolfgangok és
Heidik megrakodva a sok kinccsel, csigalas-
súsággal araszolgatnak a busz felé, hátha ta-
lálnak még valami utánozhatatlanul egyedi
dolgot, amit haza lehet vinni.

Aztán úgy megpakolják a buszt, hogy
még egy szúnyog elférne benne… Elégedet-
ten nevetgélnek, és a vezető megkönnyeb-
bülve kanyarodik az útra.

43

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 9. rész

ErErdélyi utdélyi utazásazás

A Békás-szoros

ujtaxi.qxd  8/14/13 09:02  Page 43

Taxi 48o 2013 aug.indd   42 8/14/13   12:29 PM



TAXI

AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZNI 
ADÓIGAZOLÁSOKAT KÉRNI NAPRAKÉSZEN KÖNYVELNI 

VÁLTOZÁSJELENTŐKET KÜLDENI MINDEN ÉVBEN ADÓZÁSI 
FORMÁT VÁLASZTANI AZ ADÓHATÓSÁGGAL ELEKTRONIKUS ÚTON 

KOMMUNIKÁLNI BEVALLÁSOKAT HATÁRIDŐRE BEKÜLDENI NAV 
LEVELEKTŐL RETTEGNI AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN 

ELLENŐRIZNI ADÓIGAZOLÁSOKAT KÉRNI NAPRAKÉSZEN 
KÖNYVELNI VÁLTOZÁSJELENTŐKET KÜLDENI MINDEN ÉVBEN 

ADÓZÁSI FORMÁT VÁLASZTANI AZ ADÓHATÓSÁGGAL

Muszáj...
AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZNI

ADÓIGAZOLÁSOKAT KÉRNI

NAPRAKÉSZEN KÖNYVELNI

VÁLTOZÁSJELENTŐKET KÜLDENI

MINDEN ÉVBEN ADÓZÁSI FORMÁT VÁLASZTANI

AZ ADÓHATÓSÁGGAL ELEKTRONIKUS ÚTON KOMMUNIKÁLNI

BEVALLÁSOKAT HATÁRIDŐRE BEKÜLDENI

NAV LEVELEKTŐL RETTEGNI

Vagy:

Nyári pihe-
nés és nya-

ralás közben az
ember nem gon-
dol a munkára.
Persze embere
v á l o g a t j a …
„Kivettük” az

egy hónapra tervezett szabadságot, ennyi jár
minden kamionsofőrnek, de „természete-
sen” fizetés nélkül. Nekünk májusban kellett
szabira menni, majd lesz még két hetünk au-
gusztusban.

Sokat nem kellett töprengenünk, hogy hol
töltsük el szabadidőnket, mert már előre
megbeszéltük… élvezzük az otthon-t. Csodá-
latos érzés ám, hogy reggel a fürdőszobá-
ban azonnal forró vízzel lehet zuhanyozni, és
az a bizonyos kis helyiség is pár méter távol-
ságra van…

Eme „csodás” dolgok figyelembevételével
otthon, a kertben szemléltük csendesen a vi-
lágot, már amikor Laura – az immáron négy
évessé növekedett unoka-kisasszony – bé-
kén hagyta a mamát és a papát, és nem ost-
romolt olyan kérdésekkel, hogy „mikor lehet
már esküvősdit játszani Dénessel, akibe ő
változatlanul szerelmes”…, és nem reklamál-
ta a hozott édesség és babák mennyiségét…

Mint minden nagyszülő, rettenetesen él-
veztük a napfelkeltétől napestig tartó élénk
társadalmi életet, amelyet Laura tökéletesen
biztosított, mert ha éppen nem volt a kertben
csak hat vendéggyerek, ő gondoskodott,
hogy ne unatkozzunk és hívott még hármat.

A szabadság nyolcadik napján Istvánnal
egyszerre álltunk fel a kerti székből, és egy-
szerre mondtuk ki: mennyi van még hátra eb-
ből a „szabadságból”, mert már igencsak jó
lenne úton lenni. Hogy nem vagyunk normá-
lisak, azt régen elkönyvelte a család, de erre
azért nem gondolt volna senki…

Nem húzom tovább a dolgot, a tízedik na-
pon felhívtuk a főnököt, miszerint: nincs-e va-
lami tennivaló, mert igencsak „viszket a tal-
punk”. És a Cég igazgatóhelyettese – lenyel-
ve lesújtó véleményét, mely szerint nem hor-
dott hátán a jó öreg Föld két ilyen viszketeg-
ségben szenvedő kofát – ennyit mondott:
hát gyertek, ha annyira nem bírtok magatok-
kal. De nehogy megbánjátok, mert most so-
kan vannak szabadságon, nem lehet válogat-
ni, oda mentek, ahova a fuvarfeladat megkö-
veteli, de útlevelet is hozzatok…

Mentünk. Azonnal. A kíváncsiságtól nem
láttunk félig se, de kérdezni nem akar-

tunk, mert hát ugye „mindegy, hogy hová,
csak valahová”…

Szombaton reggel megérkeztünk a telep-
helyre – szerencsére a jó öreg Pierre hűen
megvárt bennünket, azaz ott állt, ahová leál-
lítottuk – és bepakoltuk a cuccokat a meg-

szokott helyekre. Mivel most három hétre ké-
szültünk – a Főnök elmondta előre, három
hét után haza kell mennünk egy hétre – nem
is volt olyan rengeteg holmink.

A kamion tiszta, az ágyak felhúzva, a ru-
hák, kaja elpakolva, indulhatunk is. Az irattar-
tóban megtalálható a menetlevél és a fuvar-
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Felkészültem. És kinyitottam az irattartót,
és elolvastam a menetlevélen a lerakóhely
címét, és megnémultam!!! Szótlanul és sá-
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Törökország. Hogy miért nem maradtunk
a fenekünkön nyugton… még vagy egy

hétig. István vállat vont, és foghegyről odave-
tette: voltam már vagy tizenhat-harminchat al-
kalommal, mit izgulsz? És különben képzeld
el: törökül tudok! (És tényleg tud, nem úgy
mint franciául, amikor ki kell menni a
sorompón… később kiderült, azt hittem esz-
méletem vesztem a meglepetéstől!)

Az útvonal a kamionozás egyik leg-
hosszabb és legszebb útvonala. Most aztán
tényleg készítsenek maguk mellé teát és ap-
rósüteményt, dőljenek hátra a kényelmes ka-
rosszékben és úgy olvassák ezt a kelleme-
sen-kellemetlenül, de feledhetetlenül és
megismételhetetlenül képtelen utazást. 

Először is az útvonal: Bécs-Hegyeshalom-
Budapest-Szeged-Nagyatád-Kolozsvár-
Székelyföld-Bukarest-Giurgu-Szófia – aztán
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gon is” kb. 2200 km. Magamban csendesen
szitkozódtam, miszerint miért nem napoz-
tunk még otthon, inkább hallgatnám a gye-
rekzsivajt és egyéb dolgokat, de most már
nincs visszakozás, indulás.

Fájdalom, nem lehet megállni sem Buda-
pesten, sem Szegeden amit felettébb sajná-
lok, mert a Tisza-parti Halászcsárdában főzik
az univerzum legjobb halászlevét, ráadásul ott
muzsikál a világ legnagyobb prímásai közül az
egyik, Kecskés Sándor barátom, akinek min-
dig ígérem, hogy megyünk, de csak ígérem.
Első komolyabb megállási lehetőség Kolozs-
vár.  

Régen jártam erre. Harminc évvel ezelőtt,
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kor a városba vezető lejtőn lefelé gurult a ka-
mion, és megláttam a feliratot „Cluj”, össze-
szorult a szívem és elsírtam magam a gyö-
nyörűségtől. Mert újból itt vagyok, és újra lá-
tom a nekem mindig oly kedves tájakat. A he-
gyeket és a zöld dombok oldalát, ahol ép-
pen úgy legeltetik a marhacsordákat, mint
régen, és a kis falvakon átvezető utakon olya-
nok a kékre festett házikók, mint annak ide-
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annak idején… sőt eszembe jut egy fekete-
szemű szurtos kisfiú, aki – úgy harminc évvel
ezelőtt – odasündörgött mellénk, és így
szólt, minden előzetes bevezetés nélkül,
csak úgy könnyedén, szinte hanyagul: „aztán
hozzak-é egy igazi havasi gyopárt a kisasz-
szonnak onnan fölülrő’?” Hiába tiltakoztunk,
mint a zerge,  ügyesen mászott a sziklák kö-
zött, miközben mi életéért aggódva lentről
lestük minden mozdulatát. Pár perc múlva a
maszatos kis kézben ott volt a havasi
gyopár… pár lejért és csokoládéért… és ra-
gyogott a két bogárszem az örömtől és büsz-
keségtől.

István látja, hogy itt otthon vagyok. Feled-
ve a mindenkori kötelesség béklyóit, itt is,
ott is meg-megállunk. Aztán nyelem a köny-
nyeket Korondon… és végig a Székelyföld
útjain. 

Korond egyik legnevezetesebb és legré-
gibb fazekas-dinasztiája a Józsa-család.

Már harmincvalahány évvel ezelőtt is elvará-
zsoltak a kékre-fehérre festett és színes kor-
sók és tálak, már akkor sem tudtam válogat-
ni a több száz égetett és mázas tál, kancsó,
falitányér és egyéb szépséges dolog között.
Most sem tudom, hova kapjak, mit csodál-
jak, merre lépjek.

A Fő út tele emberekkel, a keramikusmű-
vészet páratlan darabjai vetekszenek egy-
mással a turisták kegyeiért. Német autóbusz
áll a parkolóban, a buszvezető türelmetlenül
dudál. De mindhiába. A Wolfgangok és
Heidik megrakodva a sok kinccsel, csigalas-
súsággal araszolgatnak a busz felé, hátha ta-
lálnak még valami utánozhatatlanul egyedi
dolgot, amit haza lehet vinni.

Aztán úgy megpakolják a buszt, hogy
még egy szúnyog elférne benne… Elégedet-
ten nevetgélnek, és a vezető megkönnyeb-
bülve kanyarodik az útra.
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A Fő úton végre meg tudunk állni – a par-
kolóhelyek zsúfolásig kirándulókkal –, és in-
nen a Józsa-porta elérhető. Mikor megtud-
ják, hogy mily’ régi ámulója vagyok művésze-
tüknek, még beljebb invitálnak a fazekasmű-
helybe, és benézhetek a kemencébe is. Ré-
gen fával fűtötték, ma már elektromos. Saj-
nos. De a varázslat a régi. Az agyag engedel-
mesen formálódik a tenyér és a fürge ujjak
alatt, egy szempillantás, és a kis semmitmon-
dó kupacból karcsú korsó lesz. 

Látják, hogy még a szám is nyitva maradt
az ámulattól, és Józsa bácsi unokája – aki
ma már szintén mester – lenyom a korongo-
zó mellé: próbáld meg, nosza.

Ügyetlen ujjaim igazítja, engedi hogy hol
lassabban, hol gyorsabban hajtsam lábam-
mal a kereket, ami forgatja kezem alatt a ko-
rongozót. És pár perc múlva kezembe adja a
– saját készítésű, kissé girbe-gurba – vázát.
Egy cseppet ferde szegény, de mégiscsak
én csináltam… két kezem tele lett, mert min-
denből szerettem volna vásárolni. Kisvázák
és nagytálak garmada a „zsákmány”. Búcsúz-
nunk kell, tovább kell mennünk. De még a ka-
nyarban is látom a fehér kendőt integetni.

Fölém magasodnak Hargita hegyei és hal-
lom erdélyi nagyapám hangját: aztán ügye-
sen, kicsi lány… és érzem kezét, ahogy vé-
gigsimítja arcom, értem aggódva. 

Megállunk Székelykeresztúron – bár
kissé eltér az útvonaltól –, nagyapám szülő-
földjén, a kis mezővárosban.

Meg kell látogatni – hacsak pár percre is,
gondoljuk mi – a rokonokat, akik nem kis
csodálkozással állják körül a kamiont és hi-
tetlenkedve néznek rám: ezt a nagy bálnát te
tudod irányítani? Bizonyításképpen kényte-
len vagyok a fél várost „megkocsikáztatni”,
addig Istvánt vendégül látja a régen látott,
népes rokonság. Előkerülnek a cserépedé-
nyekben tárolt rakott káposzták, a padlások-
ról a füstölt  sertéscombok és a kolbászok.
Irma néném már a sulykolóval fenyegető-
dzik, ha „csak egy falatot” nem eszünk a pu-
liszkából. A „falat” lavórnyi mennyiség… Ist-
ván már mozogni sem tudott, amikor fel kel-
lett kelnie a vacsoraasztaltól, és „természete-
sen” útravalót is kaptunk. Úgy hatembernyi
mennyiséget… hat hétre elegendőt, mit sem
törődve heves ellenkezésünkkel. Nyakas
nép a székely… rokonaim!!!

De az Idő megint nyargal, lépni kell to-
vább (így mondják Erdélyben: lépjünk

tovább, nem így, hogy menjünk tovább)

bárhogyan is maradhatnékunk van. Persze
Petőfi körtefáját még meglátogatjuk mie-
lőtt Pierre kigördülne a széles Fő-térről,
amely mit sem változott az elmúlt évtizedek
alatt.

Farkaslaka. A Szerváciusz testvérek
szürke, hatalmas gránittömbből faragott cso-
daszép alkotása Tamási Áron nyughelyén.
Ábel köszönt ránk, és egyetértően helyesel,
mikor elhelyezzük egyszerű virágcsokrunkat
az emlékezés kapujában. Zeng az erdő a
madárdaltól és a fenyőillattól kábulok…

Ami a legjobban meghatott, az a vendég-
szeretet és az együvé tartozás megváltoztat-
hatatlan érzésének kinyilvánítása. A szeretet
az óhaza iránt.

Mert onnan jöttünk, hazulról, és mindenki
magához ölelt bennünket, mintha az Alföldet
vagy a Mátrát ölelné…

Kitárulnak az ajtók és a szívek. A székely
kapuk előtti kispadokon ülő, már elmenőben
lévő nemzedék éppúgy köszön és tisztelteti
az otthoniakat, mint a kisóvodás, aki még
nem érti, hogy miért az öröm a magyar zász-
lós kamion láttán, de kis kezével ő is integet.
Haladunk tova.

A Gyilkos-tó legendája örök időkre szó-
ló varázslat, és a história minden nap újjáé-
led, újat mesél az elkövetkező nemzedéknek.

„A Gyilkos-tó legendája az erdélyi monda-
világ egyik legszebb, legérdekesebb törté-
nete. Fazekas Eszter és Molnár Miklós sze-

relmét a fiú katonasora és a Zsivány vezér ár-
mánykodása árnyékolja be. Végül az elrabolt
leány a hegyekhez fordul segítségért, ame-
lyek szinte emberi alakot öltve megmentik
Esztert. Vihar közepette leomlanak maguk
alá temetve a lányt, a zsiványt, és elzárják a
környék folyóvizeit, amelyekből tó keletkezik.
A tó pedig megfojtja a füveket, a fákat és
megmarad a történelem viharaiban 172
éves örökségnek, mint európai ritkaságnak
is számító földcsuszamlással keletkezett gát-
tó.” (internet-es ismertető)

Székelyföld káprázata magával ragad és
nem halványul még akkor sem, amikor

már elhagyjuk a faragott székely kapukat és
a kékre festett házak cserépkorsókkal díszí-
tett kerítéseit is.

Megtöltjük forrásvízzel a nálunk lévő üve-
geket, hallgatjuk az erdőt, suttognak a
fenyők, és szinte hallom a tárogató messze
hangzó, mélabús, tisztán szóló, igaz hangját.  

Máté bácsi – aki eligazított bennünket
Farkaslakán – meséli, hogy a régi öregek kö-
zül egy-kettő még mindig tárogatózik. Egy-
mással szemben ülő dombok oldalán „felel-
getnek” egymásnak a tárogatók.

Csak elgondolom, mily szép lehet, lan-
gyos májusi éjeken…

Sepsiszentgyörgyön megállunk. A dombra
épített református templom orgonája ma

egyedül csak nekünk muzsikál. Unokabá-
tyám – az itteni református egyház lelkésze –
szólaltatja meg J. S. Bach D-moll toccatáját. 

Búg az orgona túl a hegyeken, túl a völ-
gyeken és a kristálytiszta sebes patakok vi-
szik üzenetem: 

Szeretlek, Erdély. Oly szép vagy és tiszta,
mint a csermelyben mosdatott fehér

gyolcs.
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Ha kérdésetek van, küldjétek el,
igyekszem gyorsan megválaszolni. 

kamionospilla@gmail.com

Korondi csodák

Kalotaszegi hímzésminta

Székely-kapu

Tamási Áron síremléke

A sepsiszentgyörgyi templom
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Eszméletlenül hosszú ideig tartott, mire
leértünk Bulgáriába. Azt hittem, soha

nem látom már meg a Fekete-tengert.
Kranevóban közvetlenül a tenger partján kel-
lett lerakni egy nagy adag árut, egy új szállo-
da építéséhez szükséges csempét és járóla-
pokat. Mert még nincs elég… mármint hotel.

Természetesen mindenáron meg szeret-
tem volna fürdeni, de miután a lábam ujját
beledugtam a jéghideg vízbe, sürgősen le-
mondtam ez irányú elképzelésem megvalósí-
tásáról. István nem akarta sóval átitatottan
járni a homokos partot, ezért eszébe sem ju-
tott a fürdőzés lehetősége. Legalábbis ezt
mondta.

Helyette – mint mentőötlet – felvetette a
bulgár saláták és bárány megkóstolásának
lehetőségét. (Fogalmam sincs, mikor kez-
dünk fogyózni…, mindig van valami kifogás,
valami „kihagyhatatlan és egyszeri lehető-
ség”.) 

Miután kellőképpen jóllaktunk a sarki ki-
főzdében finom báránysülttel és sopszka-
salátával, aludni készültünk. Jól fogunk alud-
ni, a hűs tengeri szellő gondoskodik róla,
nem lesz meleg stb., gondoltuk balgán.

El nem tudom képzelni, hogy honnan a
csodából, de egész éjjel békabrekegés za-
varta fel a csillagfényes éjszakát. Eszmélet-
len hangzavarral közölték egymással a béka-
világ híreit, és legújabb újdonságait. Azt hit-
tem, a guta üt meg, nappal meleg van, alud-
ni képtelenség, éjjel meg a békák… de hol?
A sós tenger partján? Badarság! 

Reggel aztán fényt derült a nagy titokra. A
parkoló mellett – ahol az éjszakát töltöttük –
kb. 200-250 méterre egy privát ház – mit
ház! palota!! – kertjében egy kedves, ara-
nyos kis tó állott. Édesvízzel, szép vízililio-
mokkal és minden ilyesmivel, ami egy gaz-
dag, úri ház kelléke… no meg a békákkal. A
ház (palota) lakóit gondolom, nem zavarhat-

ta a csukott ablakokon és a működő  klíma
mellett. Reggel, mikor elcsendesült a zsibvá-
sár, aludni tértünk. A békák is...

És végre!! Kialudhattuk az erdélyi utazás
minden gyönyörűségesen szép valósá-

gát, mert álomutazás volt, de nagyon fárasz-
tó, főleg a régen látott rokonok üdvrivalgása
melletti időszak. Széjjeltéptek, szétetettek és
nagyon-nagyon agyonszerettek bennünket. 

És most végre nyugalom jön… Két nap a
tenger partján.

Ugyanis itt ért minket a hét vége.
Gondolkodtunk, hogy mivel töltsük el a

két napot, és mivel én rettenetesen ötletgaz-
dag vagyok, ha csavargásról van szó, azon-
nal és rögtön kitaláltam, hogy szaladjunk át
Nessebarba a szárnyashajóval. Istvánom
nem igazán díjazta az ötletet, miután megint
csak roppant melegnek ígérkezett a nap. De
aki engem ismer, sejtheti, hogy egy óra múl-
va már megvolt a szárnyasra a jegy, és repül-
tünk a tenger „tetején”.

Nessebar a repülő halak és a vitorlások,
hajók fellegvára.

A „repülő halak” kb. 15 cm-es halacskák,
„akik” a víz felszínére tudnak ugrani, miután
széles úszókkal rendelkeznek. Ez a vesztük.
El lesznek kapva, és meg lesznek sütve… a
turisták nagy örömére. Nekem egyáltalán
nem ízlett, és viszolyogtam általában az
egésztől: egy hal ússzon, és ne repüljön. 

Istvánom nem fejtette ki vélményét a témá-
val kapcsolatosan. Halat evett ugyanis, repü-
lő halat…

Eltelt a nap, és kezdtük elfelejtkezni, hogy
mi tulajdonképpen dolgozunk és nem nyara-
lunk. Mert olyan nyaralásíze volt minden pil-
lanatnak. Képeslapokat vásárolgattunk és
fotóztunk, mint valami lézengő, slattyogó tu-
risták. 

Aztán gyorsan eszünkbe juttatták, hogy hol
a helyünk a nagyvilágban. A szolgálati tele-

fon – ami mindig a zsebünkben van –, annak
ellenére, hogy még vasárnap délutánt írtunk,
kegyetlenül és harsányan megszólalt. „Csak
érdeklődöm, hogy holnap mikor indultok, és
előreláthatóan mikor érkeztek Isztambulba…”

Csak érdeklődik… a drága. Így hát nem
volt más hátra, mint elővenni a munkafáziso-
kat – legalábbis a fejünkben, gondolatban –
és visszabandukoltunk a kikötőbe, hogy
megtérjünk úgy is, mint sofőrök, úgy is, mint
munkavállalók a mai valóságba.

Természetesen – egy cseppet sem nagy
lelkesedéssel – valahogy visszaparancsol-
tuk magunkat a hétköznapi valóságba és
„megtértünk” a kamionba.

Már megint éjjel utaztunk, és amikor elér-
keztünk a török határra sötétebbnél is söté-
tebb éjszaka borult ránk. Egy cseppet sem
aggódtam, mert – mint már említettem – Ist-
vánom már tizenharmincvalahanyadszor jár
itt, tehát izgalomra semmi ok… és hát István
tud törökül, majd meglátjuk… 

Igaz, a kamionsor van vagy hat kilométe-
res, a meleg meg a legyek a barátságosnál
valami átellenesebb kifejezést érdemelné-
nek, és még valami vámosokról is szó van,
de hát ha kaland, akkor kaland… csak el ne
adjanak hat kecskéért… (legalább nyolcat
érek ugyanis).

Minden bámulatom ezeké a lefátyolozott,
kelmékbe burkolt hölgyeké. Olyan a levegő,
mintha forró ólmot öntögetnének a tüzes
aszfaltra, ezek meg libbennek és suhannak
a talpig érő selyemkölteményekben. Persze,
már itt is tapasztalható némi modernizáló-
dás, mert azért nem mindenki libeg-lobog a
keveset sejtető – ám annál inkább a meleget
minden kétséget kizáróan tároló –, ámde fel-
tétlenül hagyománytisztelő bő bugyogók-
ban.

A határőrök roppantul ráérnek. Munkaidő-
ben vannak, és itt sem sietős semmi. A ka-
mionok és a szabadságra hazatérő vendég-
munkások a várakozásra fittyet hányva – gye-
rekestül, asszonyostul, barátokkal, kollégák-
kal és régen látott ismerősökkel összefutván
– út széli party-t rendeznek, azaz kipakolják
a németországi és osztrák kenyeret, vajat sa-
többit és egy cseppet sem zavartatva magu-
kat lakomáznak, beszélgetnek, iszogatnak.
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A Fő úton végre meg tudunk állni – a par-
kolóhelyek zsúfolásig kirándulókkal –, és in-
nen a Józsa-porta elérhető. Mikor megtud-
ják, hogy mily’ régi ámulója vagyok művésze-
tüknek, még beljebb invitálnak a fazekasmű-
helybe, és benézhetek a kemencébe is. Ré-
gen fával fűtötték, ma már elektromos. Saj-
nos. De a varázslat a régi. Az agyag engedel-
mesen formálódik a tenyér és a fürge ujjak
alatt, egy szempillantás, és a kis semmitmon-
dó kupacból karcsú korsó lesz. 

Látják, hogy még a szám is nyitva maradt
az ámulattól, és Józsa bácsi unokája – aki
ma már szintén mester – lenyom a korongo-
zó mellé: próbáld meg, nosza.

Ügyetlen ujjaim igazítja, engedi hogy hol
lassabban, hol gyorsabban hajtsam lábam-
mal a kereket, ami forgatja kezem alatt a ko-
rongozót. És pár perc múlva kezembe adja a
– saját készítésű, kissé girbe-gurba – vázát.
Egy cseppet ferde szegény, de mégiscsak
én csináltam… két kezem tele lett, mert min-
denből szerettem volna vásárolni. Kisvázák
és nagytálak garmada a „zsákmány”. Búcsúz-
nunk kell, tovább kell mennünk. De még a ka-
nyarban is látom a fehér kendőt integetni.

Fölém magasodnak Hargita hegyei és hal-
lom erdélyi nagyapám hangját: aztán ügye-
sen, kicsi lány… és érzem kezét, ahogy vé-
gigsimítja arcom, értem aggódva. 

Megállunk Székelykeresztúron – bár
kissé eltér az útvonaltól –, nagyapám szülő-
földjén, a kis mezővárosban.

Meg kell látogatni – hacsak pár percre is,
gondoljuk mi – a rokonokat, akik nem kis
csodálkozással állják körül a kamiont és hi-
tetlenkedve néznek rám: ezt a nagy bálnát te
tudod irányítani? Bizonyításképpen kényte-
len vagyok a fél várost „megkocsikáztatni”,
addig Istvánt vendégül látja a régen látott,
népes rokonság. Előkerülnek a cserépedé-
nyekben tárolt rakott káposzták, a padlások-
ról a füstölt  sertéscombok és a kolbászok.
Irma néném már a sulykolóval fenyegető-
dzik, ha „csak egy falatot” nem eszünk a pu-
liszkából. A „falat” lavórnyi mennyiség… Ist-
ván már mozogni sem tudott, amikor fel kel-
lett kelnie a vacsoraasztaltól, és „természete-
sen” útravalót is kaptunk. Úgy hatembernyi
mennyiséget… hat hétre elegendőt, mit sem
törődve heves ellenkezésünkkel. Nyakas
nép a székely… rokonaim!!!

De az Idő megint nyargal, lépni kell to-
vább (így mondják Erdélyben: lépjünk

tovább, nem így, hogy menjünk tovább)

bárhogyan is maradhatnékunk van. Persze
Petőfi körtefáját még meglátogatjuk mie-
lőtt Pierre kigördülne a széles Fő-térről,
amely mit sem változott az elmúlt évtizedek
alatt.

Farkaslaka. A Szerváciusz testvérek
szürke, hatalmas gránittömbből faragott cso-
daszép alkotása Tamási Áron nyughelyén.
Ábel köszönt ránk, és egyetértően helyesel,
mikor elhelyezzük egyszerű virágcsokrunkat
az emlékezés kapujában. Zeng az erdő a
madárdaltól és a fenyőillattól kábulok…

Ami a legjobban meghatott, az a vendég-
szeretet és az együvé tartozás megváltoztat-
hatatlan érzésének kinyilvánítása. A szeretet
az óhaza iránt.

Mert onnan jöttünk, hazulról, és mindenki
magához ölelt bennünket, mintha az Alföldet
vagy a Mátrát ölelné…

Kitárulnak az ajtók és a szívek. A székely
kapuk előtti kispadokon ülő, már elmenőben
lévő nemzedék éppúgy köszön és tisztelteti
az otthoniakat, mint a kisóvodás, aki még
nem érti, hogy miért az öröm a magyar zász-
lós kamion láttán, de kis kezével ő is integet.
Haladunk tova.

A Gyilkos-tó legendája örök időkre szó-
ló varázslat, és a história minden nap újjáé-
led, újat mesél az elkövetkező nemzedéknek.

„A Gyilkos-tó legendája az erdélyi monda-
világ egyik legszebb, legérdekesebb törté-
nete. Fazekas Eszter és Molnár Miklós sze-

relmét a fiú katonasora és a Zsivány vezér ár-
mánykodása árnyékolja be. Végül az elrabolt
leány a hegyekhez fordul segítségért, ame-
lyek szinte emberi alakot öltve megmentik
Esztert. Vihar közepette leomlanak maguk
alá temetve a lányt, a zsiványt, és elzárják a
környék folyóvizeit, amelyekből tó keletkezik.
A tó pedig megfojtja a füveket, a fákat és
megmarad a történelem viharaiban 172
éves örökségnek, mint európai ritkaságnak
is számító földcsuszamlással keletkezett gát-
tó.” (internet-es ismertető)

Székelyföld káprázata magával ragad és
nem halványul még akkor sem, amikor

már elhagyjuk a faragott székely kapukat és
a kékre festett házak cserépkorsókkal díszí-
tett kerítéseit is.

Megtöltjük forrásvízzel a nálunk lévő üve-
geket, hallgatjuk az erdőt, suttognak a
fenyők, és szinte hallom a tárogató messze
hangzó, mélabús, tisztán szóló, igaz hangját.  

Máté bácsi – aki eligazított bennünket
Farkaslakán – meséli, hogy a régi öregek kö-
zül egy-kettő még mindig tárogatózik. Egy-
mással szemben ülő dombok oldalán „felel-
getnek” egymásnak a tárogatók.

Csak elgondolom, mily szép lehet, lan-
gyos májusi éjeken…

Sepsiszentgyörgyön megállunk. A dombra
épített református templom orgonája ma

egyedül csak nekünk muzsikál. Unokabá-
tyám – az itteni református egyház lelkésze –
szólaltatja meg J. S. Bach D-moll toccatáját. 

Búg az orgona túl a hegyeken, túl a völ-
gyeken és a kristálytiszta sebes patakok vi-
szik üzenetem: 

Szeretlek, Erdély. Oly szép vagy és tiszta,
mint a csermelyben mosdatott fehér

gyolcs.
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Ha kérdésetek van, küldjétek el,
igyekszem gyorsan megválaszolni. 

kamionospilla@gmail.com

Korondi csodák

Kalotaszegi hímzésminta

Székely-kapu

Tamási Áron síremléke

A sepsiszentgyörgyi templom
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Eszméletlenül hosszú ideig tartott, mire
leértünk Bulgáriába. Azt hittem, soha

nem látom már meg a Fekete-tengert.
Kranevóban közvetlenül a tenger partján kel-
lett lerakni egy nagy adag árut, egy új szállo-
da építéséhez szükséges csempét és járóla-
pokat. Mert még nincs elég… mármint hotel.

Természetesen mindenáron meg szeret-
tem volna fürdeni, de miután a lábam ujját
beledugtam a jéghideg vízbe, sürgősen le-
mondtam ez irányú elképzelésem megvalósí-
tásáról. István nem akarta sóval átitatottan
járni a homokos partot, ezért eszébe sem ju-
tott a fürdőzés lehetősége. Legalábbis ezt
mondta.

Helyette – mint mentőötlet – felvetette a
bulgár saláták és bárány megkóstolásának
lehetőségét. (Fogalmam sincs, mikor kez-
dünk fogyózni…, mindig van valami kifogás,
valami „kihagyhatatlan és egyszeri lehető-
ség”.) 

Miután kellőképpen jóllaktunk a sarki ki-
főzdében finom báránysülttel és sopszka-
salátával, aludni készültünk. Jól fogunk alud-
ni, a hűs tengeri szellő gondoskodik róla,
nem lesz meleg stb., gondoltuk balgán.

El nem tudom képzelni, hogy honnan a
csodából, de egész éjjel békabrekegés za-
varta fel a csillagfényes éjszakát. Eszmélet-
len hangzavarral közölték egymással a béka-
világ híreit, és legújabb újdonságait. Azt hit-
tem, a guta üt meg, nappal meleg van, alud-
ni képtelenség, éjjel meg a békák… de hol?
A sós tenger partján? Badarság! 

Reggel aztán fényt derült a nagy titokra. A
parkoló mellett – ahol az éjszakát töltöttük –
kb. 200-250 méterre egy privát ház – mit
ház! palota!! – kertjében egy kedves, ara-
nyos kis tó állott. Édesvízzel, szép vízililio-
mokkal és minden ilyesmivel, ami egy gaz-
dag, úri ház kelléke… no meg a békákkal. A
ház (palota) lakóit gondolom, nem zavarhat-

ta a csukott ablakokon és a működő  klíma
mellett. Reggel, mikor elcsendesült a zsibvá-
sár, aludni tértünk. A békák is...

És végre!! Kialudhattuk az erdélyi utazás
minden gyönyörűségesen szép valósá-

gát, mert álomutazás volt, de nagyon fárasz-
tó, főleg a régen látott rokonok üdvrivalgása
melletti időszak. Széjjeltéptek, szétetettek és
nagyon-nagyon agyonszerettek bennünket. 

És most végre nyugalom jön… Két nap a
tenger partján.

Ugyanis itt ért minket a hét vége.
Gondolkodtunk, hogy mivel töltsük el a

két napot, és mivel én rettenetesen ötletgaz-
dag vagyok, ha csavargásról van szó, azon-
nal és rögtön kitaláltam, hogy szaladjunk át
Nessebarba a szárnyashajóval. Istvánom
nem igazán díjazta az ötletet, miután megint
csak roppant melegnek ígérkezett a nap. De
aki engem ismer, sejtheti, hogy egy óra múl-
va már megvolt a szárnyasra a jegy, és repül-
tünk a tenger „tetején”.

Nessebar a repülő halak és a vitorlások,
hajók fellegvára.

A „repülő halak” kb. 15 cm-es halacskák,
„akik” a víz felszínére tudnak ugrani, miután
széles úszókkal rendelkeznek. Ez a vesztük.
El lesznek kapva, és meg lesznek sütve… a
turisták nagy örömére. Nekem egyáltalán
nem ízlett, és viszolyogtam általában az
egésztől: egy hal ússzon, és ne repüljön. 

Istvánom nem fejtette ki vélményét a témá-
val kapcsolatosan. Halat evett ugyanis, repü-
lő halat…

Eltelt a nap, és kezdtük elfelejtkezni, hogy
mi tulajdonképpen dolgozunk és nem nyara-
lunk. Mert olyan nyaralásíze volt minden pil-
lanatnak. Képeslapokat vásárolgattunk és
fotóztunk, mint valami lézengő, slattyogó tu-
risták. 

Aztán gyorsan eszünkbe juttatták, hogy hol
a helyünk a nagyvilágban. A szolgálati tele-

fon – ami mindig a zsebünkben van –, annak
ellenére, hogy még vasárnap délutánt írtunk,
kegyetlenül és harsányan megszólalt. „Csak
érdeklődöm, hogy holnap mikor indultok, és
előreláthatóan mikor érkeztek Isztambulba…”

Csak érdeklődik… a drága. Így hát nem
volt más hátra, mint elővenni a munkafáziso-
kat – legalábbis a fejünkben, gondolatban –
és visszabandukoltunk a kikötőbe, hogy
megtérjünk úgy is, mint sofőrök, úgy is, mint
munkavállalók a mai valóságba.

Természetesen – egy cseppet sem nagy
lelkesedéssel – valahogy visszaparancsol-
tuk magunkat a hétköznapi valóságba és
„megtértünk” a kamionba.

Már megint éjjel utaztunk, és amikor elér-
keztünk a török határra sötétebbnél is söté-
tebb éjszaka borult ránk. Egy cseppet sem
aggódtam, mert – mint már említettem – Ist-
vánom már tizenharmincvalahanyadszor jár
itt, tehát izgalomra semmi ok… és hát István
tud törökül, majd meglátjuk… 

Igaz, a kamionsor van vagy hat kilométe-
res, a meleg meg a legyek a barátságosnál
valami átellenesebb kifejezést érdemelné-
nek, és még valami vámosokról is szó van,
de hát ha kaland, akkor kaland… csak el ne
adjanak hat kecskéért… (legalább nyolcat
érek ugyanis).

Minden bámulatom ezeké a lefátyolozott,
kelmékbe burkolt hölgyeké. Olyan a levegő,
mintha forró ólmot öntögetnének a tüzes
aszfaltra, ezek meg libbennek és suhannak
a talpig érő selyemkölteményekben. Persze,
már itt is tapasztalható némi modernizáló-
dás, mert azért nem mindenki libeg-lobog a
keveset sejtető – ám annál inkább a meleget
minden kétséget kizáróan tároló –, ámde fel-
tétlenül hagyománytisztelő bő bugyogók-
ban.

A határőrök roppantul ráérnek. Munkaidő-
ben vannak, és itt sem sietős semmi. A ka-
mionok és a szabadságra hazatérő vendég-
munkások a várakozásra fittyet hányva – gye-
rekestül, asszonyostul, barátokkal, kollégák-
kal és régen látott ismerősökkel összefutván
– út széli party-t rendeznek, azaz kipakolják
a németországi és osztrák kenyeret, vajat sa-
többit és egy cseppet sem zavartatva magu-
kat lakomáznak, beszélgetnek, iszogatnak.
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A történet szereplői tisztességessen dolgoznak egy nagyvárosban, de a munkájukért

jóval kevesebb díjat számíthatnak fel, mint az őket megilletné. Hiába vándorolnak

a jobb élet reményében különböző munkaszervezést  igérő irodákhoz, évről-évre

elkeseredettebbek lesznek, mert egyre többen hasznot húznak a nyomorúságukból.

Egy tavaszi nap történése azonban új reményt adhat a kesergés feledtetésére

és a happy endre.

A film stílusában  egy társadalmi dokumentum thriller, melyben emberi élethelyzeteket

ismerhetünk meg napjainkban  Európa közepén.

Premier: 2013. szeptember 1.

Jegyek elővetelben valamint a verkfilm és a naponta frissülő háttéranyagok

letölthetők a fecebook taxiszövetség oldalán.
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Még innen vagyunk a határon, nem
odaát, Allah nem láthat mindent… 

A srácok rohangálnak, az asszonyok
fecsegnek és a férfiak előbb-utóbb
hangosan veszekednek. Remek a
hangulat… csak mi dühöngünk, főleg
akkor, amikor kipakolnák a kamiont,
sőt szinte ízekre akarják szedni. Vagyis
szednék, ha István – tényleg tudja, mi
az „eljárás” – valóban törökül (!!!) oda
nem hívja az egyik férfit és a két kéz ta-
lálkozik. Mintha otthon lennénk…

A varázslat még a törököknél is va-
rázslat. Működik. A „baksis” megteszi
a magáét, a kamion egyben marad,
nem történik semmi, mehetünk. De a poén
kihagyhatatlan: én, a „szőke nő” hajtok ki a
határállomásról. De ez csak a hatás kedvé-
ért történik, és máris cserélünk. István emlé-
kezik:

Huszonkét évvel ezelőtt – amikor rendsze-
resen járt erre – nagyon kemény világ

járta. Egy alkalommal például az egyik kollé-
gáját úgy elverték, hogy napokon keresztül
alig tudott lábra állni. Hogy miért? Mert egy
szabálytalanul közlekedő autóbusz jobbról
megelőzte, és ezt látta egy rendőr. A rendőr
szerint az „idegen” kamionnak kötelessége
lett volna az autóbusznak elsőbbséget adni.
Mert a busz otthon van, és a kamion már az-
zal gazemberséget követett el, hogy belépett
az ország területére. Ez nem vicc !!! 

Az alkohol Törökországban tiltott dolog.
Allah tiltja. Természetesen mindenki ivott,
ahogy csak tőle telik, már ha volt mit. Kik
hozták az országba
az alkoholt? A kami-
onosok. És az egyik
kamionos kollégát –
aki jó pár palack pá-
linkát csempészett
az országba – elkap-
ták, és életét vették.
Fájdalom, nem az
egyetlen eset volt,
és sajnos a verések,
a testi fenyítések –
bírságot helyettesí-
tendő – még ma is

elő-előfordul-
nak.

Mikor ezt
meghallottam, azonnal kijelentettem,
hogy nem és nem, nem vagyok hajlan-
dó Törökországban vezetni.
Hogyisne! Hogy valaki még felpofoz-
zon, ha nem indexelek… (István megje-
gyezte: nem is lenne rossz… ötletnek

kiváló, hátha megtanulok végre vezetni… he-
he.) 

A történet a következő számban foly-
tatódik...
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Kapuvári Ferenc
(FŐTAXI 

URH 1024)
1953 –
2013

– élt 60
évet –

Felkelt, le-
főzte a ká-
vét, leült az
asztalhoz,

majd lehanyatlott… Szívinfarktus.
Ennyi az ember élete. Már hiába
vár rád a repülőtéri „ketrec”. Már
nem mondják többet neked: hogy
„Jegyed van!”. Már nem kérdezed
többet aggódva: „Megvan még a
sorom?” Bevégeztetett. Véget ért
egy dolgos élet. Búcsú nélkül
ment el az életerős kolléga. Felke-
rült a fekete lobogó a „puffer kon-
téner” oldalára. Fekete szalagok
kerültek a „repteres” kocsikra.
Méltósággal búcsúzunk tőled. 

Nyugodj békében!
Juhász Péter
FŐTAXI Zrt.

Hatalmas ország, és gyönyörű

Szőlőlevélbe tekert darált hús 
és egyéb finomságok

A „bazár”, ahol minden kapható  

Itt is a tenger, csak ez a  török

Egyik-másik taxi igazán 
nem biztonságos, sőt !!!

Végeláthatatlan sorok kígyóznak,
mindig   
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A történet szereplői tisztességessen dolgoznak egy nagyvárosban, de a munkájukért

jóval kevesebb díjat számíthatnak fel, mint az őket megilletné. Hiába vándorolnak

a jobb élet reményében különböző munkaszervezést  igérő irodákhoz, évről-évre

elkeseredettebbek lesznek, mert egyre többen hasznot húznak a nyomorúságukból.

Egy tavaszi nap történése azonban új reményt adhat a kesergés feledtetésére

és a happy endre.

A film stílusában  egy társadalmi dokumentum thriller, melyben emberi élethelyzeteket

ismerhetünk meg napjainkban  Európa közepén.

Premier: 2013. szeptember 1.

Jegyek elővetelben valamint a verkfilm és a naponta frissülő háttéranyagok

letölthetők a fecebook taxiszövetség oldalán.
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A srácok rohangálnak, az asszonyok
fecsegnek és a férfiak előbb-utóbb
hangosan veszekednek. Remek a
hangulat… csak mi dühöngünk, főleg
akkor, amikor kipakolnák a kamiont,
sőt szinte ízekre akarják szedni. Vagyis
szednék, ha István – tényleg tudja, mi
az „eljárás” – valóban törökül (!!!) oda
nem hívja az egyik férfit és a két kéz ta-
lálkozik. Mintha otthon lennénk…

A varázslat még a törököknél is va-
rázslat. Működik. A „baksis” megteszi
a magáét, a kamion egyben marad,
nem történik semmi, mehetünk. De a poén
kihagyhatatlan: én, a „szőke nő” hajtok ki a
határállomásról. De ez csak a hatás kedvé-
ért történik, és máris cserélünk. István emlé-
kezik:

Huszonkét évvel ezelőtt – amikor rendsze-
resen járt erre – nagyon kemény világ

járta. Egy alkalommal például az egyik kollé-
gáját úgy elverték, hogy napokon keresztül
alig tudott lábra állni. Hogy miért? Mert egy
szabálytalanul közlekedő autóbusz jobbról
megelőzte, és ezt látta egy rendőr. A rendőr
szerint az „idegen” kamionnak kötelessége
lett volna az autóbusznak elsőbbséget adni.
Mert a busz otthon van, és a kamion már az-
zal gazemberséget követett el, hogy belépett
az ország területére. Ez nem vicc !!! 

Az alkohol Törökországban tiltott dolog.
Allah tiltja. Természetesen mindenki ivott,
ahogy csak tőle telik, már ha volt mit. Kik
hozták az országba
az alkoholt? A kami-
onosok. És az egyik
kamionos kollégát –
aki jó pár palack pá-
linkát csempészett
az országba – elkap-
ták, és életét vették.
Fájdalom, nem az
egyetlen eset volt,
és sajnos a verések,
a testi fenyítések –
bírságot helyettesí-
tendő – még ma is

elő-előfordul-
nak.

Mikor ezt
meghallottam, azonnal kijelentettem,
hogy nem és nem, nem vagyok hajlan-
dó Törökországban vezetni.
Hogyisne! Hogy valaki még felpofoz-
zon, ha nem indexelek… (István megje-
gyezte: nem is lenne rossz… ötletnek
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he.) 
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MINDENT VIVŐ AJÁNLAT
A PEUGEOT-TÓL

ÚJ PEUGEOT 301 

MÁR 49 553 FT
HAVI TÖRLESZTŐRÉSZLETTEL ELÉRHETŐ*

peugeot.hu

  Kombinált átlagfogyasztás: 4,3-7,3 l/100 km, CO2-kibocsátás: 112-168 g/km.

Válassza a Peugeot 301 modellt munkaeszközének! 
Taxisoknak szóló egyedi ajánlatunk révén most igen kedvező feltételekkel lehet öné ez a kategóriáján belül kiemelkedően 
nagy hátsó lábtérrel, hatalmas, 640 literről** 1352 literesre bővíthető csomagtartóval rendelkező, alacsony átlagfogyasztású 
(4,3-7,3 l/100 km) autó. Testre szabott fi nanszírozási ajánlatunknak köszönhetően a Peugeot 301 alacsony kezdő befi zetéssel 
elvihető. A törlesztő részlet alacsony, és mivel forint alapú, így a teljes futamidő alatt kiszámítható. Ráadásul nem tartalmaz nagy 
összegű kiemelt törlesztést a futamidő végén, mely megnehezítené a gépjármű cseréjét. 
*A jelenlegi fi nanszírozási ajánlat a Peugeot Finanszírozás forint alapú, változó kamatozású pénzügyi lízing ajánlata. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a fi nanszírozás kamatkockázatát. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. A fi nanszírozási ajánlat 
48 vagy 60 hónapos futamidő és 20% kezdő befi zetéstől érhető el. Minimális fi nanszírozott összeg: 500 000 Ft. A fi nanszírozás teljes futamideje alatt casco biztosítás fenntartása szükséges. A jelen hirdetés 
tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak, a Peugeot Finanszírozás a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az ajánlat visszavonásig érvényes. Az ajánlatban szereplő PEUGEOT 301 Active 1.6 VTi 
gépjármű bruttó vételára 3 041 000 Ft.
**Víztérfogat (VDA-szabvány szerint 506 liter) 
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