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Harminc város taxisait értékelték

London, New York, Tokió
A világ harminc városának taxisait
értékelték egy idegenforgalmi por-
tál felkérésére az utazók. A nem
reprezentatív szavazás alapján – a
korábbi évekhez hasonlóan – első
helyen London fuvarozói végeztek,
második helyre New York került,
míg a képzeletbeli dobogó harma-
dik fokára Tokió „futott be”.

Több szavazási szempontot adott meg az
az idegenforgalmi portál, amely olvasóit
arra kérte, értékeljék a világ harminc váro-
sának személyszállító, taxis szolgáltatása-
it. A kritériumok között szerepelt: a bizton-
ság, az ár-érték arány, a helyismeret, mi-
lyen könnyen lehet autóhoz jutni és a kör-
nyezetvédelem.    

A lista élére a londoni taxisok kerültek
idén is – mint ahogyan az elmúlt hat esz-
tendőben – a szavazók szerint velük a leg-
jobb utazni, mivel az autók jól azonosítha-
tók, maximális biztonsági érzetet nyújtanak
és a sofőrök is kedvesek. A szavazók 22
százaléka nyilatkozott elismerően róluk.

Második helyen a New York-i taxisok vé-
geztek, akik a voksok 10 százalékát szerez-
ték meg. Tokió 9 és Berlin 5 százalékot ka-
pott. A további városok között minimális
különbségek döntöttek a végső sorrend-
ről.  Nem volt különbség Amszterdam,
Madrid és Mexico City taxisai között. Míg
az egyik városban barátságosak, de mond-
juk a biztonságérzetük alacsony az utasok-
nak, addig a másiknál például a tisztaság
volt hiányosság. Bangkok, Szingapúr,
Bogota, Las Vegas, Vancouver és Mumbai
például mind a nyolcadik helyre került.

Talán nem annyira meglepő, hogy az
utasok 23 százaléka a biztonságot tartja a
legfontosabbnak, és azok a fuvarozók,
akik a lista alján végeztek, többnyire en-
nek a követelménynek nem feleltek meg.
Legalább ennyire fontos az ár-érték arány.
Ebből a szempontból London nem tarto-
zik a listavezetők közé. Harmadik kritéri-
um, hogy a taxis ismerje a környéket, va-
gyis jó helyismerettel rendelkezzen. Ez
összefüggésben áll az utas biztonságér-
zetével és azzal is, mennyire elégedett a
szolgáltatással. A szempontok között fon-
tosnak ítélték a szavazók, hogy milyen
könnyen lehet autóhoz jutni. Ebből a
szempontból New York kapta a legtöbb

voksot, ahol jövőre – a tervek szerint – a
sárga taxikat zöldekkel egészítik ki. Érde-
kes, hogy az amerikaiak, annak ellenére,
hogy könnyen lehet taxit fogni, szívesen
megosztják autójukat idegenekkel, ha az
útirányuk egyezők. Ez más országban
nem szokás, bár orosz földön léteznek
úgynevezett iránytaxik.

A hazai fuvarozók megfigyelésén alapu-
ló – nem reprezentatív felmérés alapján –
elmondható, hogy a minőségi taxik iránt
nőtt a kereslet. Ma ugyanis már nem me-
rült fel senkiben, hogy egy jobb autóban
többet kell fizetnie a fuvarért. Nagy hiány-
ként fogalmazódott meg, hogy míg kül-
földön jellemző a fix reptéri tarifa, addig ez
Magyarországon nem létezik, annak elle-
nére, hogy más országokhoz képest igen
kevés tömegközlekedési eszközzel lehet
bejutni a belvárosba.

A hazai viszonyokat figyelembe véve el-
mondhatjuk, nem olyan rossz a helyzet,
mint mondjuk Párizsban, de azért ennyivel
nem kellene beérni. Az egyik fővárosi taxi-
társaság vezetője szerint az új törvényi
szabályozás és az egyre tudatosabb uta-
sok kikényszerítik a hazai taxistársadalom-
ból, hogy magasabb színvonalú szolgálta-
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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 életébe várhatóan gyökeres változást hoz. Az Opel modelljeivel Ön a legtöbbet hoz-
hatja 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 a Meriva átlagfogyasztása: 4,1-7,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109-169 g/km, az Insignia átlag-
fogyasztása: 3,7-11 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-259 g/km, a Zafira átlagfogyasztása: 5,1-7,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 
134-168 g/km, az Astra átlagfogyasztása: 4,0-8,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 105-177 g/km, változattól és forgalmi viszonyoktól
függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereskedésekhez. A kép illusztráció.

Opel Zafira sárgában 
akár 3.849.000 Ft-ért!*

Opel Insignia sárgában 
akár 5.434.000 Ft-ért!*

Opel Astra ST sárgában 
akár 3.664.000 Ft-ért!*

Opel Meriva sárgában 
akár 3.299.000 Ft-ért!* akár 3.849.000 Ft-ért!* akár 3.664.000 Ft
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értékelték egy idegenforgalmi por-
tál felkérésére az utazók. A nem
reprezentatív szavazás alapján – a
korábbi évekhez hasonlóan – első
helyen London fuvarozói végeztek,
második helyre New York került,
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dik fokára Tokió „futott be”.

Több szavazási szempontot adott meg az
az idegenforgalmi portál, amely olvasóit
arra kérte, értékeljék a világ harminc váro-
sának személyszállító, taxis szolgáltatása-
it. A kritériumok között szerepelt: a bizton-
ság, az ár-érték arány, a helyismeret, mi-
lyen könnyen lehet autóhoz jutni és a kör-
nyezetvédelem.    

A lista élére a londoni taxisok kerültek
idén is – mint ahogyan az elmúlt hat esz-
tendőben – a szavazók szerint velük a leg-
jobb utazni, mivel az autók jól azonosítha-
tók, maximális biztonsági érzetet nyújtanak
és a sofőrök is kedvesek. A szavazók 22
százaléka nyilatkozott elismerően róluk.

Második helyen a New York-i taxisok vé-
geztek, akik a voksok 10 százalékát szerez-
ték meg. Tokió 9 és Berlin 5 százalékot ka-
pott. A további városok között minimális
különbségek döntöttek a végső sorrend-
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Madrid és Mexico City taxisai között. Míg
az egyik városban barátságosak, de mond-
juk a biztonságérzetük alacsony az utasok-
nak, addig a másiknál például a tisztaság
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Bogota, Las Vegas, Vancouver és Mumbai
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Talán nem annyira meglepő, hogy az
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akik a lista alján végeztek, többnyire en-
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Legalább ennyire fontos az ár-érték arány.
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um, hogy a taxis ismerje a környéket, va-
gyis jó helyismerettel rendelkezzen. Ez
összefüggésben áll az utas biztonságér-
zetével és azzal is, mennyire elégedett a
szolgáltatással. A szempontok között fon-
tosnak ítélték a szavazók, hogy milyen
könnyen lehet autóhoz jutni. Ebből a
szempontból New York kapta a legtöbb

voksot, ahol jövőre – a tervek szerint – a
sárga taxikat zöldekkel egészítik ki. Érde-
kes, hogy az amerikaiak, annak ellenére,
hogy könnyen lehet taxit fogni, szívesen
megosztják autójukat idegenekkel, ha az
útirányuk egyezők. Ez más országban
nem szokás, bár orosz földön léteznek
úgynevezett iránytaxik.

A hazai fuvarozók megfigyelésén alapu-
ló – nem reprezentatív felmérés alapján –
elmondható, hogy a minőségi taxik iránt
nőtt a kereslet. Ma ugyanis már nem me-
rült fel senkiben, hogy egy jobb autóban
többet kell fizetnie a fuvarért. Nagy hiány-
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kevés tömegközlekedési eszközzel lehet
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A hazai viszonyokat figyelembe véve el-
mondhatjuk, nem olyan rossz a helyzet,
mint mondjuk Párizsban, de azért ennyivel
nem kellene beérni. Az egyik fővárosi taxi-
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Újítson az Opellel! A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő fővárosi rendelet a budapesti 
taxisok életébe várhatóan gyökeres változást hoz. Az Opel modelljeivel Ön a legtöbbet hoz-
hatja 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 a Meriva átlagfogyasztása: 4,1-7,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109-169 g/km, az Insignia átlag-
fogyasztása: 3,7-11 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-259 g/km, a Zafira átlagfogyasztása: 5,1-7,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 
134-168 g/km, az Astra átlagfogyasztása: 4,0-8,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 105-177 g/km, változattól és forgalmi viszonyoktól
függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereskedésekhez. A kép illusztráció.

Opel Zafira sárgában 
akár 3.849.000 Ft-ért!*

Opel Insignia sárgában 
akár 5.434.000 Ft-ért!*

Opel Astra ST sárgában 
akár 3.664.000 Ft-ért!*

Opel Meriva sárgában 
akár 3.299.000 Ft-ért!*
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tást nyújtsanak. Nyár végén még az utasok
99 százaléka nem tudta milyen jogai vannak,
napjainkra ez az arány 87 százalékra mér-
séklődött. Ehhez persze az is hozzájárult,
hogy szeptember óta kötelező kifüggeszteni
magyarul és angolul is az utasok jogait.
Mindez a sofőröket is arra készteti, hogy job-
ban betartsák a szabályokat. Ez a módszer
korábban New Yorkban is bevált, ami nagy-
ban növelte náluk is a kuncsaftok elégedett-

ségét. Az egységes tarifa a biztonságérzetet
emelte idehaza is – vonta meg a tapasztala-
tokat a társaság első embere.

Ebben a felmérésben magyar városok
nem szerepeltek, ennek ellenére továbbgon-
dolásra érdemes, hogy az utasok milyen kri-
tériumok alapján értékelik a személyszállítás
szolgáltatását és hogyan választanak taxit.
Egyre több a tudatos utazó, aki tájékozódik,
mielőtt szolgáltatót választ. k.z.t.  

4

– Apu, az ott micsoda?
– Az egy madárpók.
– És mit eszik?
– Nyilván madarat… 
Erre odaléptem és gra-

tuláltam apukának, mond-
va, hogy megérte általá-
nosban az a sokbiosz óra,
és ezen a nyomvonalon

tovább haladva tudja-e,
hogy mit eszik a kaszás-
pók, de elzavart…

* * *
A bölcsészkaron pályá-

zatot hirdettek.
A feladat szerint írni

kellett egy rövid érteke-
zést, ami az alábbi ele-

meket mind tartalmaz-
za:

1. Vallás 2. Királyság 3.
Szex 4. Rejtély.

A díjnyertes esszé a kö-
vetkezõképpen hangzott:

– Úristen! – kiálltott fel
a királynõ. – Terhes va-
gyok! De vajon kitõl?

Havi aforizma
Nincs olyan eszköz, melyhez azember ne folyamodna, hogy meg-meneküljön a gondolkodás fára-dalmaitól.

Edison

Megint azok járnak jól, akik rugalmasan tudnak
alkalmazkodni az új körülményekhez. Lehet szid-
ni vagy dicsérni a csendes címkiadást, de tény,
hogy azt be kellett vezetni. Értelmezési vita van a
rendelet körül a taxis társadalomban: kötelező a
bevezetése, vagy csak rendelkeznie kell vele a
taxitársaságoknak? És az is vita tárgya, ha köte-
lező a bevezetése, akkor most azonnal be kell
vezetni, vagy csak
2018-tól?

Még nem
lefutott, enge-
délyezik-e az
egyik taxitársa-
ság körzetekre
is alapuló
rendszerét,
ahol az utas ér-
deke sem szen-
ved csorbát. A
megrendelőnek
ugyanis mind-
egy, hogy két
perc 12 másod-
perc alatt, vagy
két perc huszon-
négy másodperc
alatt ér oda a taxi.
Ennyi idő alatt
össze sem szedi a
kabátját, táskáját,
vagyis a taxis így is
várhat majd rá. Az is mindegy az utasnak, hogy
1578 méterről, vagy 1712 méterről érkezik az
autó a háza elé. Neki csak az a fontos, hogy ne
fél óra után kapjon taxit…

Viszont a taxisoknak nem mindegy, hogy az
megy a közeli címre, aki fél óra óta várakozik az
adott körzetben, vagy aki két perce érkezett oda.
Mert az a korrekt, ha az megy, aki régebben
várakozik… És a körzet-rendszer így működik. Az
kapja a fuvart, aki régebben várakozik.

Ám a lényegen nem változtat, hogy elfogadják
vagy sem, a legfontosabb új taktika: szétszóród-
ni! 

A körzeteken alapuló rendszerben is figyel-
ni kell arra, hányan vannak ott! Követni kell,
hogy a szomszédos körzetekben hányan van-
nak és ha kell, inkább át-

ballagni a másik körzet-
be, rugalmasan! Ha ismeretlen területre téve-
dünk, de látjuk, ott senki sincs, álljunk meg,
nézzünk mi fog történni! Hátha dob ránk cí-
met a gép.

Ahol meg nincs körzetrendszer, ott figyeljük a
kollégákat! Ahol sokan vannak, onnét menjünk
tovább. Rossz nézni, ahol öt-hat taxi van egy ku-
pacban.

A lényeg, a kályhataxizást követően új straté-
gia kell, a feladat: szétszóródni!

Tóth Tibor

VV áá ll tt oo zz tt aa ss ss uu nn kk !!
„Az életben az egyetlen állandó dolog a
változás”. „Magad légy a változás a vi-
lágban, amit látni szeretnél”. Sorolhat-
nánk még az idézeteket napestig. Ami
miatt ez a téma jelenleg az átlagosnál is
fontosabb számunkra, az az, hogy alap-
vető újdonságokhoz kell alkalmazkod-
nunk. Ma már nem taxizhatunk úgy, mint
akár néhány hónappal ezelőtt. Az a me-
tódus, amit eddig követtünk és jól műkö-
dött, mára teljesen alkalmatlanná vált. Új
fuvarfelvételi technikát kell megtanul-
nunk, ezzel együtt egész gondolkodá-
sunkat kell átalakítanunk. 

Ami az URH-forgalmazáshoz jól mű-
ködött – jelesül állni a „tutiban” véglete-
kig kihegyezett rádióval, az mára okafo-
gyottá vált. A fuvarkiadó rendszer – ha
jól működik – a megrendelő címéhez
legközelebb lévő taxikból fog választa-
ni. Ideális esetben a diszpécser közre-
működése nélkül. Kénytelenek leszünk
átállni arra, hogy megtapasztaljuk, kikö-
vetkeztessük, vagy legalább „érezzük”,
hol várható megrendelés. És ha végre
kaptunk egy címet, és elszállítottuk az
utast, vissza kell fognunk azt a készte-
tést, hogy visszamenjünk a kályhához,
kedvenc helyünkre. Ott ugyanis ma már
semmivel sincs több esélyünk felvenni
egy fuvart, mint bárhol máshol. Már
nem előnyös, hogy egy szűk körzetet
töviről-hegyire ismerünk, ezért aztán
mindent elviszünk „két perccel”, mert
maga a rendszer változott meg. Ugyan-
annyi eséllyel fog kapni ott címet az is,
aki eddig nem mert nyomni, mert nem
ismerte teljes részletességgel a környé-
ket. Ma már nem egy kis részt, hanem
az egészet kell nézni – bárhol kapha-
tunk fuvart. Ideális esetben rendsze-
rünk olyan, hogy még az útvonalat is ki-
jelzi. Lehet, hogy már nem is kell ismer-
ni a várost – ami azért elég szomorú a
jövőre nézve…

Igazából azt akarom mondani, hogy
ideje túllépni a panaszkodáson és dü-
höngésen. Helyzet van, amihez alkal-
mazkodni kell, ha továbbra is ebből a
szakmából szeretnénk megélni. Márpe-
dig legtöbbünk ezt szeretné. Ha nem
megy úgy, ahogy eddig – márpedig úgy
tűnik, nem megy – akkor változtassunk...

Szétszóródni!

Csalogány utca. Itt korábban senki sem állt meg.
Most három cég autója várja a gép által adott címet...
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tást nyújtsanak. Nyár végén még az utasok
99 százaléka nem tudta milyen jogai vannak,
napjainkra ez az arány 87 százalékra mér-
séklődött. Ehhez persze az is hozzájárult,
hogy szeptember óta kötelező kifüggeszteni
magyarul és angolul is az utasok jogait.
Mindez a sofőröket is arra készteti, hogy job-
ban betartsák a szabályokat. Ez a módszer
korábban New Yorkban is bevált, ami nagy-
ban növelte náluk is a kuncsaftok elégedett-

ségét. Az egységes tarifa a biztonságérzetet
emelte idehaza is – vonta meg a tapasztala-
tokat a társaság első embere.

Ebben a felmérésben magyar városok
nem szerepeltek, ennek ellenére továbbgon-
dolásra érdemes, hogy az utasok milyen kri-
tériumok alapján értékelik a személyszállítás
szolgáltatását és hogyan választanak taxit.
Egyre több a tudatos utazó, aki tájékozódik,
mielőtt szolgáltatót választ. k.z.t.  

4

– Apu, az ott micsoda?
– Az egy madárpók.
– És mit eszik?
– Nyilván madarat… 
Erre odaléptem és gra-

tuláltam apukának, mond-
va, hogy megérte általá-
nosban az a sokbiosz óra,
és ezen a nyomvonalon

tovább haladva tudja-e,
hogy mit eszik a kaszás-
pók, de elzavart…

* * *
A bölcsészkaron pályá-

zatot hirdettek.
A feladat szerint írni

kellett egy rövid érteke-
zést, ami az alábbi ele-

meket mind tartalmaz-
za:
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Szex 4. Rejtély.

A díjnyertes esszé a kö-
vetkezõképpen hangzott:

– Úristen! – kiálltott fel
a királynõ. – Terhes va-
gyok! De vajon kitõl?

Havi aforizma
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2018-tól?
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délyezik-e az
egyik taxitársa-
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is alapuló
rendszerét,
ahol az utas ér-
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ved csorbát. A
megrendelőnek
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kedvenc helyünkre. Ott ugyanis ma már
semmivel sincs több esélyünk felvenni
egy fuvart, mint bárhol máshol. Már
nem előnyös, hogy egy szűk körzetet
töviről-hegyire ismerünk, ezért aztán
mindent elviszünk „két perccel”, mert
maga a rendszer változott meg. Ugyan-
annyi eséllyel fog kapni ott címet az is,
aki eddig nem mert nyomni, mert nem
ismerte teljes részletességgel a környé-
ket. Ma már nem egy kis részt, hanem
az egészet kell nézni – bárhol kapha-
tunk fuvart. Ideális esetben rendsze-
rünk olyan, hogy még az útvonalat is ki-
jelzi. Lehet, hogy már nem is kell ismer-
ni a várost – ami azért elég szomorú a
jövőre nézve…

Igazából azt akarom mondani, hogy
ideje túllépni a panaszkodáson és dü-
höngésen. Helyzet van, amihez alkal-
mazkodni kell, ha továbbra is ebből a
szakmából szeretnénk megélni. Márpe-
dig legtöbbünk ezt szeretné. Ha nem
megy úgy, ahogy eddig – márpedig úgy
tűnik, nem megy – akkor változtassunk...

Szétszóródni!

Csalogány utca. Itt korábban senki sem állt meg.
Most három cég autója várja a gép által adott címet...
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OLDALUNKON MINDEN ALAPVETŐ INFORMÁCIÓT ÉS 
NAGYSZERŰ KEDVEZMÉNYEKET TALÁL!

AHOL ÖN KÖRÜL FOROG A VILÁG:

WWW.COLORSKIN.HU

HA TANÁCSRA VAN SZÜKSÉGE, VAGY VAN OLYAN SZAKMAI 
KÉRDÉSE, AMELYRE KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL VÁLASZT 
VÁR A DÖNTÉS ELŐTT: MI EBBEN IS SEGÍTÜNK!   

HÍVHATÓ:
08 : 00 – 20 : 00 KÖZÖTT
MINDEN MUNKANAP!

INFO@COLORSKIN.HU

06 20 9 88 66 99

COLOR SKIN
SÁRGA SZÁM

Jó volna megkapni listaárunktól eltérő, az Ön 
autójára, igényeire és jövőbeli terveire szabott 
egyedi ajánlatunkat 24 órán belül?

EZT IS MEGOLDJUK –
ÍGY ÖN SEMMIKÉPP SEM FIZETI TÚL 
SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

Szeretne autójára egy olyan megoldást, amely már 
Németországtól Dubaiig bizonyított?
 

Szeretné Ön kiválasztani a dekorálás helyszínét?
 

Fontos Önnek a dekorálás dátuma?
 

Vannak elvárásai az átfutási időre vonatkozóan?
 

Számít a garancia, ill. annak akár évek múlva 
történő érvényesíthetősége?
 

Szeretné későbbi törés, sérülés esetén 24 hónapig 
érvényes fix áron javíttatni autója dekorálását?    

NÁLUNK EZEK NEM EXTRÁK!

VÁLTSON VELÜNK

SÁRGÁRA!
*

ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI 
TELEPHELYEINK KÖZÜL 

VÁLASZTHATVÁLASZTHATVÁLASZTHAT

ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI 
TELEPHELYEINK KÖZÜL 

ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI 
TELEPHELYEINK KÖZÜL 

ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI 
TELEPHELYEINK KÖZÜL 

ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI 
TELEPHELYEINK KÖZÜL 

ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI 
TELEPHELYEINK KÖZÜL 

VÁLASZTHAT

ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI 
TELEPHELYEINK KÖZÜL 

VÁLASZTHAT

M

L

ÁRAINK:

165.000 FT + ÁFA

170.000 FT + ÁFA

*

*
*
*
*
*
*

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket,
és sikerekben gazdag 2014-et kívánunk 

Partnereinknek és Kollégáinknak!
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• 2013. szeptember 1-jén lépett
életbe a 31/2013. (IV.18) önkor-
mányzati rendelet, amely sok
minden egyéb mellett, szigorú
követelményeket fogalmazott
meg a taxi diszpécserközpont
működésével kapcsolatban is. A
Főváros áprilisi döntését követő-
en szakértőkkel körbejártuk, mi-
lyen programot kell és lehet al-
kalmazni cégünknek ahhoz,
hogy az elvárásoknak megfelel-
jünk. A vélemény kialakítását kö-
vetően két sikertelen tesztelési
próbálkozás következett, és
csak harmadszorra sikerült a fel-
adatot elképzeléseinknek és a
rendelet előírásainak megfelelő-
en teljesíteni. A kezdeti nehéz-
ségek ellenére, jogkövető mó-
don, szeptember 1-jén az előírt

fuvarközvetítési kötelezettsége-
ket és az ehhez szükséges pro-
tokollt betartva átálltunk az új
rendszer használatára. Hangsú-
lyozom: csak az első két hét kín-
keserves szenvedését követően,
körülbelül a 14-15. nap környé-
kén sikerült a rendszert olyan
stabillá tenni, amely hosszú tá-
von működőképes és megfelel
az előírásoknak. Ez azt jelenti,
hogy a hozzánk beérkező
taxirendelés minden esetben
azon vállakozónak kerül kiadás-
ra, aki a megrendelést leadó
utashoz (címhez) a legközelebb
van a program által megterve-
zett megközelítési útvonalak
alapján (nem légvonalban). Ez
nálunk teljesen automatikusan
történik. 

Cégünk a program beüzeme-
lésével egyidőben 2013.09.13.-
án megkapta a „MINŐSÍTETT
BUDAPESTI TAXITÁRSASÁG”
hivatalos okiratát, amelyhez el-
engedhetetlen volt a szabályos
program működtetése is.   
• Ezek szerint a Taxi4-nél
nincs virtuális, vagy valósá-

gos sor, esetleg kisebb-na-
gyobb körzet, hanem az
adott megrendelőért a for-
galmi viszonyokat, az egyirá-
nyúságot is figyelembe véve
a legközelebbi autó megy?
• Igen. Egy útvonal-tervező
program 1-1,5 másodperc alatt
megtervezi a megrendelőhöz
legközelebb eső taxik útvonalát.
Ezeket egymással összehason-
lítja és automatikusan a legrövi-
debb útvonalon, a legrövidebb

idő alatt célba érni képes taxi-
nak ajánlja fel a lehetőséget.
Pontosabban: a Taxi4-nél –
egyedi módon – a taxis nem lát
semmilyen adatot a megrende-
lésről, amikor elvállalja a fuvart.
Előre nem tud róla, hogy melyik
megrendelőt kell majd kiszolgál-
na. Csak annyit, hogy érkezett
egy címe. Kérdés: kéri, vagy
nem? Akár látatlanul el is utasít-
hatja, bármiféle „rosszpont”
vagy szankció nélkül. Az is elő-

8

Szeptembertől az előírások szerint dolgoznak

Új fuvarkiosztás a
Szeptemberre – az

előírt határidőre – a
Taxi4-nél elkészült az a
címkiadó rendszer, amit
a főváros új rendelete
megkövetel minden a
fővárosban engedéllyel
tevékenykedő fuvarköz-
vetítőtől. Pásztor Gábor
ügyvezetőt a tapasztala-
tokról, és az átalakuló
címfelvételi szokásokról
kérdeztük.

Pásztor Gábor: – Min-
den fuvarszervezőnek
az előírt rendszer sze-
rint kell működni
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fordul, hogy a státuszát utcai be-
ülés esetén elfelejti „foglaltba”
tenni, ekkor is kénytelen a fel-
ajánlott címet elutasítani, hiszen
egyszerre két fuvart nem tud tel-
jesíteni. Nálunk a fuvarválogatás
kizárt, mivel csak egy tényt közöl
az automata rendszer és hangos
módon kimondja: „címed érke-
zett” (beszél a telefon). Ezt köve-
tően az választható a program-
ban:  Kéred, vagy sem? 
• A taxiban tablet, vagy
okostelefon „adja” a címe-
ket?
• Hosszú vívódás után, kikért
szakmai érvekkel alátámasztva a
szoftver gazdája azt javasolta,
hogy az olcsóbb kategóriás
tableteket mellőzzük. Válasszuk
inkább a stabilabban működő
okostelefonokat, melyeket más
taxitársaságnál már kipróbáltak,
igaz nem teljesen erre a funkció-
ra. Mi így a Samsung Galaxy Mi-
ni II-es mellett döntöttünk. Ezt
szereztük be vállalkozóinknak.
Jelenleg már láthatjuk, hogy a
választásunk tökéletes volt, mert

a pesti taxicégek tabletjeinek
működése sok esetben pontat-
lan, bizonytalan és instabil, el-
lentétben az okostelefon-techni-
kánkkal.
• Mennyibe kerül ez a taxis-
nak, az övé a készülék, va-
gyis másra is használhatja?
• Induláskor szerződéses vállal-
kozóink 30 708 Ft + áfa össze-
gért juthattak a készülékekhez,
azzal a könnyítéssel, hogy cé-
günk szabad pénzeszközeit fel-
használva lehetőséget biztosí-
tott a részletfizetésre. A készü-
lék tulajdonjoga értelemszerűen
a vállalkozóinké, de amíg cé-
günk által biztosított adatátviteli
SIM-kártya van benne, semmi
másra nem használhatják.
• Az okostelefon bekapcso-
lásával gyakorlatilag követ-
hető a taxi, üresen és foglalt
állapotban egyaránt. Ezt rög-
zíti a központ?  
• Természetesen, méghozzá
térképes megjelenítéssel páro-
sítva. Az általunk használt szoft-
ver gazdája korábban gépjármű-

nyomkövető rendszert tervezett
és épített ki, akkor, amikor a fej-
lődő kapitalista társadalomban
az erre vonatkozó igények meg-
jelentek. Először az egyik kisebb
konkurens taxitársaságnál kezd-
ték el taxi-nyomkövetésre is
használni. Ez volt az alapja az
automata címkiadó rendszer-
nek, amelyet használunk, és ami
a taxik nyomkövetését garantál-
tan biztosítja, méghozzá igen
nagy pontossággal. Az „okos-
telefonok” korszerű GPS-jeladó-
ja nagyjából pár méteres, és
nem 20–50 méteres pontossá-
got garantál.
• Amikor a taxis elkezd dol-
gozni, bekapcsolja a tele-
font, és a címkiadó progra-
mot. Ez a taxi gépkocsi ma-
gánhasználata esetén kikap-
csolható? 
• Igen. Az okostelefonon futó
program az aktiválást követően
lehetővé teszi, hogy az szabad-,
foglalt-, vagy szünetelő állapotot
jelezzen a központ felé. A prog-
ramból kilépve az utolsó GPS-
jelnél rögzíti a készülék állapo-
tát. Tehát amikor valaki nem dol-
gozik, akkor ennek a program-
nak a bekapcsolása nem szük-
séges.

• A központ ebből a jelből
látja, hogy az adott kolléga
elkezdett dolgozni, illetve
azt a helyet is, ahol éppen
tartózkodik.
• Így van, térképes megjelení-
tésben is lehet látni minden ta-
xinkat. Az adott pillanatban a
diszpécser rátekint a térképre
és látja, merre vannak szabad
autóink, de nem ő választ közü-
lük, hanem a program automati-
kusan meghatározza az utazni
kívánó pozícióját, és ahhoz egy
távolságot megrajzolva (kört), az
adott területen belül található
szabad taxik lehetséges útvona-
lait összehasonlítja, majd kivá-
lasztja azt, aki a legoptimálisabb
idő alatt van a megrendelőnél fi-
gyelembe véve a távolságot, az
egyirányú utcákat. Ezt egyéb-
ként a rendelet írja elő. 
• Komoly ellenérzéseket vál-
tott ki, hogy a rendeletnek
így valóban megfelelő címki-
osztás a taxisok számára
nem teszi kiszámíthatóvá a
napi bevételeket. Ez pedig
akár létbizonytalanságot is
okozhat.
• A rendelet kihirdetése előtt mi
hivatalosan, írásos formában a
jogalkotó fővároshoz fordultunk
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• 2013. szeptember 1-jén lépett
életbe a 31/2013. (IV.18) önkor-
mányzati rendelet, amely sok
minden egyéb mellett, szigorú
követelményeket fogalmazott
meg a taxi diszpécserközpont
működésével kapcsolatban is. A
Főváros áprilisi döntését követő-
en szakértőkkel körbejártuk, mi-
lyen programot kell és lehet al-
kalmazni cégünknek ahhoz,
hogy az elvárásoknak megfelel-
jünk. A vélemény kialakítását kö-
vetően két sikertelen tesztelési
próbálkozás következett, és
csak harmadszorra sikerült a fel-
adatot elképzeléseinknek és a
rendelet előírásainak megfelelő-
en teljesíteni. A kezdeti nehéz-
ségek ellenére, jogkövető mó-
don, szeptember 1-jén az előírt

fuvarközvetítési kötelezettsége-
ket és az ehhez szükséges pro-
tokollt betartva átálltunk az új
rendszer használatára. Hangsú-
lyozom: csak az első két hét kín-
keserves szenvedését követően,
körülbelül a 14-15. nap környé-
kén sikerült a rendszert olyan
stabillá tenni, amely hosszú tá-
von működőképes és megfelel
az előírásoknak. Ez azt jelenti,
hogy a hozzánk beérkező
taxirendelés minden esetben
azon vállakozónak kerül kiadás-
ra, aki a megrendelést leadó
utashoz (címhez) a legközelebb
van a program által megterve-
zett megközelítési útvonalak
alapján (nem légvonalban). Ez
nálunk teljesen automatikusan
történik. 

Cégünk a program beüzeme-
lésével egyidőben 2013.09.13.-
án megkapta a „MINŐSÍTETT
BUDAPESTI TAXITÁRSASÁG”
hivatalos okiratát, amelyhez el-
engedhetetlen volt a szabályos
program működtetése is.   
• Ezek szerint a Taxi4-nél
nincs virtuális, vagy valósá-

gos sor, esetleg kisebb-na-
gyobb körzet, hanem az
adott megrendelőért a for-
galmi viszonyokat, az egyirá-
nyúságot is figyelembe véve
a legközelebbi autó megy?
• Igen. Egy útvonal-tervező
program 1-1,5 másodperc alatt
megtervezi a megrendelőhöz
legközelebb eső taxik útvonalát.
Ezeket egymással összehason-
lítja és automatikusan a legrövi-
debb útvonalon, a legrövidebb

idő alatt célba érni képes taxi-
nak ajánlja fel a lehetőséget.
Pontosabban: a Taxi4-nél –
egyedi módon – a taxis nem lát
semmilyen adatot a megrende-
lésről, amikor elvállalja a fuvart.
Előre nem tud róla, hogy melyik
megrendelőt kell majd kiszolgál-
na. Csak annyit, hogy érkezett
egy címe. Kérdés: kéri, vagy
nem? Akár látatlanul el is utasít-
hatja, bármiféle „rosszpont”
vagy szankció nélkül. Az is elő-
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Új fuvarkiosztás a
Szeptemberre – az

előírt határidőre – a
Taxi4-nél elkészült az a
címkiadó rendszer, amit
a főváros új rendelete
megkövetel minden a
fővárosban engedéllyel
tevékenykedő fuvarköz-
vetítőtől. Pásztor Gábor
ügyvezetőt a tapasztala-
tokról, és az átalakuló
címfelvételi szokásokról
kérdeztük.

Pásztor Gábor: – Min-
den fuvarszervezőnek
az előírt rendszer sze-
rint kell működni
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fordul, hogy a státuszát utcai be-
ülés esetén elfelejti „foglaltba”
tenni, ekkor is kénytelen a fel-
ajánlott címet elutasítani, hiszen
egyszerre két fuvart nem tud tel-
jesíteni. Nálunk a fuvarválogatás
kizárt, mivel csak egy tényt közöl
az automata rendszer és hangos
módon kimondja: „címed érke-
zett” (beszél a telefon). Ezt köve-
tően az választható a program-
ban:  Kéred, vagy sem? 
• A taxiban tablet, vagy
okostelefon „adja” a címe-
ket?
• Hosszú vívódás után, kikért
szakmai érvekkel alátámasztva a
szoftver gazdája azt javasolta,
hogy az olcsóbb kategóriás
tableteket mellőzzük. Válasszuk
inkább a stabilabban működő
okostelefonokat, melyeket más
taxitársaságnál már kipróbáltak,
igaz nem teljesen erre a funkció-
ra. Mi így a Samsung Galaxy Mi-
ni II-es mellett döntöttünk. Ezt
szereztük be vállalkozóinknak.
Jelenleg már láthatjuk, hogy a
választásunk tökéletes volt, mert

a pesti taxicégek tabletjeinek
működése sok esetben pontat-
lan, bizonytalan és instabil, el-
lentétben az okostelefon-techni-
kánkkal.
• Mennyibe kerül ez a taxis-
nak, az övé a készülék, va-
gyis másra is használhatja?
• Induláskor szerződéses vállal-
kozóink 30 708 Ft + áfa össze-
gért juthattak a készülékekhez,
azzal a könnyítéssel, hogy cé-
günk szabad pénzeszközeit fel-
használva lehetőséget biztosí-
tott a részletfizetésre. A készü-
lék tulajdonjoga értelemszerűen
a vállalkozóinké, de amíg cé-
günk által biztosított adatátviteli
SIM-kártya van benne, semmi
másra nem használhatják.
• Az okostelefon bekapcso-
lásával gyakorlatilag követ-
hető a taxi, üresen és foglalt
állapotban egyaránt. Ezt rög-
zíti a központ?  
• Természetesen, méghozzá
térképes megjelenítéssel páro-
sítva. Az általunk használt szoft-
ver gazdája korábban gépjármű-

nyomkövető rendszert tervezett
és épített ki, akkor, amikor a fej-
lődő kapitalista társadalomban
az erre vonatkozó igények meg-
jelentek. Először az egyik kisebb
konkurens taxitársaságnál kezd-
ték el taxi-nyomkövetésre is
használni. Ez volt az alapja az
automata címkiadó rendszer-
nek, amelyet használunk, és ami
a taxik nyomkövetését garantál-
tan biztosítja, méghozzá igen
nagy pontossággal. Az „okos-
telefonok” korszerű GPS-jeladó-
ja nagyjából pár méteres, és
nem 20–50 méteres pontossá-
got garantál.
• Amikor a taxis elkezd dol-
gozni, bekapcsolja a tele-
font, és a címkiadó progra-
mot. Ez a taxi gépkocsi ma-
gánhasználata esetén kikap-
csolható? 
• Igen. Az okostelefonon futó
program az aktiválást követően
lehetővé teszi, hogy az szabad-,
foglalt-, vagy szünetelő állapotot
jelezzen a központ felé. A prog-
ramból kilépve az utolsó GPS-
jelnél rögzíti a készülék állapo-
tát. Tehát amikor valaki nem dol-
gozik, akkor ennek a program-
nak a bekapcsolása nem szük-
séges.

• A központ ebből a jelből
látja, hogy az adott kolléga
elkezdett dolgozni, illetve
azt a helyet is, ahol éppen
tartózkodik.
• Így van, térképes megjelení-
tésben is lehet látni minden ta-
xinkat. Az adott pillanatban a
diszpécser rátekint a térképre
és látja, merre vannak szabad
autóink, de nem ő választ közü-
lük, hanem a program automati-
kusan meghatározza az utazni
kívánó pozícióját, és ahhoz egy
távolságot megrajzolva (kört), az
adott területen belül található
szabad taxik lehetséges útvona-
lait összehasonlítja, majd kivá-
lasztja azt, aki a legoptimálisabb
idő alatt van a megrendelőnél fi-
gyelembe véve a távolságot, az
egyirányú utcákat. Ezt egyéb-
ként a rendelet írja elő. 
• Komoly ellenérzéseket vál-
tott ki, hogy a rendeletnek
így valóban megfelelő címki-
osztás a taxisok számára
nem teszi kiszámíthatóvá a
napi bevételeket. Ez pedig
akár létbizonytalanságot is
okozhat.
• A rendelet kihirdetése előtt mi
hivatalosan, írásos formában a
jogalkotó fővároshoz fordultunk
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egy észrevétellel. Ebben jelez-
tük, hogy miközben a taxiállo-
mások használatának rendjét
szabályozó, ma is hatályos ren-
delet szerint „Utasfelvételre
való felkészülés érdekében,
világító szabadjelzővel sze-
mélytaxi csak a kijelölt taxi-
állomásokon várakozhat”, a
térinformatikai alapon működő
szoftver nem veheti figyelembe
elsőbbséggel a taxiállomásokon
akár órák óta ácsorgó szabad ta-
xikat. Azt is leírtuk, hogy akár az
is előfordulhat, hogy a taxisok a
nagyobb megrendelők közelé-
ben, a vállalatok, szállodák, ét-
termek, közintézmények bejára-
tánál parkolnak majd le, hogy ők
legyenek legközelebb a megren-
delőkhöz. Miközben a taxiállo-
mások használatáért a vállalko-
zók évente jelentős díjat fizet-
nek. Javasoltuk e levélben, hogy
„… szakmailag az lenne a
célszerű, hogy az automata
címkiosztó rendszer priori-
tást biztosítson a megrende-
lési címhez legközelebb lévő
három önkormányzati taxiál-
lomáson várakozó szabad
taxik részére. A „droszt-pri-
oritás” után kerülne csak a
GPS-meghatározásos legkö-
zelebbi taxinak való fuvarki-
osztás. Így elkerülhető lenne
a fentebb említett megrende-
lőkhöz közeli parkolási ano-
mália, illetve a folyamatos
mozgásra kényszerülés mi-
atti nagymértékű
környezetszennyezés.…” Ezt
elküldtük levélben, amit a főpol-
gármester úr által kijelölt illeté-
kes még augusztusban megvála-
szolt. E szerint a rendelet meg-
változtatására nincs lehetőség,
azt be kell tartani. Indítványunkat
tehát lesöpörték az asztalról.
Nekünk jogkövető vállalkozás-
ként ehhez kellett alkalmazkod-

nunk. Így, ha szakmailag eleinte
nem is értettünk vele teljesen
egyet, de szeptember 1-jétől a
rendeletnek megfelelően kezd-
tük el a működést. 
• Ezek szerint ti nem ezt a
most használt rendszert sze-
rettétek volna, hanem a taxi-
soknak jobban tetsző fuvar-
kiosztást kívántatok kialakí-
tani, amit elutasítottak?
• A rendelet megalkotása előtt
mi a Buda- és a Tele5 Taxinál,
melyeknek én cégvezetője is vol-
tam több mint 10 éven át, részle-
ges „drosztrendszert” működtet-
tünk. Ennek tapasztalata alapján
a Taxi4-nél is kialakítottunk kör-
zeteket, a hozzá tartozó kijelölt
drosztokat. Elsősorban oda tele-
pítettünk taxiállomást, ahonnan
cégünkhöz több megrendelés
érkezett. A praktikusság, az igaz-
ságosabb fuvarelosztás miatt ál-
lítottuk sorba a taxisainkat. A
többi taxitársaság, belátva en-
nek előnyeit, követte a példán-
kat. Mi ezzel a „sorelső” rend-
szerrel elsőként jelentkeztünk a
magántaxi-piacon a Budataxival,
még 1992-ben. Ki is nevettek ér-
te. Pedig Németországban, ahol
éveket éltünk kint fivéremmel,
így működött és a mai napig is
sok helyen így működik a taxi.
Ám, ha más példát akarunk hoz-
ni, az osztrákok is így taxiznak,
jelenleg is! Ez a fuvarkiosztási
rendszer azt garantálja, hogy a
taxik a sorban állást követően
egy idő után biztosan kapnak fu-
vart. Mi így működtünk koráb-
ban, és ezt szerettük volna foly-
tatni. Azonban életbe lépett a
rendelet, és az általunk működ-
tetett taxiállomásokat szeptem-
ber 1-jével megszűntettük…
• Amennyiben a jogalkotó
változtatna az elvárásokon,
a rendszeretek át-, vagy visz-
szaalakítható lenne egy kör-

zetes, vagy
d rosz tos
formára?
• Ezen még
nem törtük
a fejünket,
hiszen a ren-
delet szerin-
ti szabályos
rendszer is
működőké-
pes, mind-
össze azok
hangját le-
het néha-né-
ha hallani,
akik nem
havi, hanem
NAPI gazdálkodók! A program
átalakítása egy teljesen más
szisztémára, például körzetes
keresésre, nem tudom mennyi
időt és pénzbefektetést igényel-
ne és 4-6 hónapig biztosan el-
tartana egy más metodikára
épülő rendszer kiépítése.  Tehát
egyik percről a másikra biztos
nem tudnánk és nem is akarunk
átállni! A javaslatunkat elutasító
levél olyan tartalmú volt, hogy je-
lenleg nem lehet ilyen kérdésen
gondolkodni. Az előírt rendszer
szerint kell működni minden fu-
varközvetítőnek, így nekünk is. A
rendeletalkotók legkorábban jö-
vő ősszel, a rendelet életbe lé-
pését követő egy év elmúltával
kívánnak esetleg ezen módosíta-
ni. Jelezték egy megbeszélésen,
hogy az új taxirendelet minden
tapasztalatát összegyűjtve, egy
év múlva, egyszerre képzelik el a
szükséges korrekciót, mert nem
akarják minden hónapban, min-
denféle apróságért a taxiren-
deletet módosítgatni. Egyéb-
ként ez nem egy olyan kérdés,
hogy holnap álljunk át és kész.
Ilyen mértékű esetleges változ-
tatások veszélyeztetik a jogbiz-
tonságot. Egyébként egy drosz-

tos prioritású működésre való át-
állás azt is felszínre hozná, hogy
Budapesten nincs elég taxiállo-
más, ahol szabályosan várakoz-
hatnak a szabad taxik (illetve az
utasok). Ez egy igazi lavinát hoz-
na magával… „Csinálunk majd új
drosztokat nektek, de akkor leg-
alább duplája lesz a drosztdíj”
Mindenki elgondolkodhatna hig-
gadtan ezen, mert ugye ok-oko-
zat…     
• Mit tapasztalatotok az
árakkal, a fuvarszámmal
kapcsolatban? 
• Három hónapnyi tapasztalatot
figyelembe véve megállapítható,
hogy taxisaink megszokták ezt a
fuvarkiosztást. Azt, hogy szeretik
is, nem merném kijelenteni.
Használják. Az eleinte jelentke-
ző pontatlanságok, rossz terve-
zések, vitákat szültek. Jeleztem a
beszélgetés elején, hogy két hét
kínkeserves szenvedés után állt
össze nagyjából a rendszer. Ter-
mészetesen ezen a szinten már
nem jelenthető ki, hogy végle-
ges, hiszen valószínűleg a szoft-
ver folyamatos frissítésen kell,
hogy átessen a jelentkező taxis
igények miatt. Ami a fuvarszá-
mot illeti, a kiugróan sok címet
felvevő taxis vállalkozóink fuvar-
mennyisége visszaesett. A ko-
rábban kevesebb lehetőséghez
jutó kollégáink által elvitt címek
száma viszont sok esetben
emelkedett. Tapasztalataink sze-
rint kiegyenlítettebb árbevételi
szint jelentkezik vállalkozóink-
nál, ami messzemenőkig eleget
tesz a jogalkotói szándéknak.
Vagyis, hogy a taxisok között ne
legyen kirívó mértékű árbevételi
differencia. Korábban erősítős
URH-rádiókkal, folyamatosan
cserélgetett antennákkal a tutik-
ba kiállva előnyhöz jutott néhány
taxis, ez most megszűnt, mint a
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A NŐA NŐ
Láttad a droszton azt a nőt, 
kinek nem harisnya volt a lábán
, a neylon egyszerűen a bőréhez nőtt
, símult a rövid bőrszoknya a dereka alatt
, az észbontó íveket a pulóver fedte csak

, a sálvéget nyakán a szél vizszintesre fújta
, kifestett szemeit óriás-apróra húzta
, s mielőtt az orkán szétborzolta
, beűlt egy taxiba, mintha ott sem lett volna.

Így már csak ketten maradtunk a járdán
, én és az ábránd.

Ch.

A Budapesti Közlekedési Központ gyakorlatilag kiűzte
a taxisokat a taxiállomásokról. Ugyanis azt a kocsit kell
küldeni a címre, amelyik legközelebb van az adott meg-
rendelőhöz. A mi társaságunknál van egy kedves utas,
aki napi rendszerességgel megy az I. kerületi Mária tér-
ről Jászjákóhalmára. A közelben két taxiállomás is van.
Az egyik a Batthyány téren, a másik a Széna téren.

Elítélhető, ha valamelyik taxis nem a két taxiállo-
máson, hanem a címhez közel, nem a cím előtt (!),
hanem a címhez közel várakozik? Mondjuk, korrek-
ten beáll valamelyik drosztra. Ugyanakkor ezen utas
telefonos rendelésénél éppen arra megy egy ugyan-

ahhoz a társasághoz tartozó kolléga, aki már köze-
lebb van, így viszi a megrendelést. Elítélhető, ha a
taxis pénzt akar keresni és így nem áll be a taxiállo-
másra? Elítélhető, ha a józan eszére hallgat?

Nagyon sok kolléga cselekszik így. És akkor fel-
merül a kérdés: miért is fizetünk drosztdíjat? A Bu-
dapesti Közlekedési Központ azt írja elő, legyünk mi-
nél közelebb az utashoz! Logikai ellentmondás van a
rendelet és az élet között! Vagy a rendeletet tartjuk
be, vagy a józan eszünk szerint cselekszünk és nem
állunk be a drosztra. 

Név és cím a szerkesztőségben

Miért is fizetünk drosztdíjat?
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kályházás is. Nem kell rádióra,
antennákra és egyéb kütyükre
költeni súlyos pénzeket, miköz-
ben a teljesítmény is javult. Ter-
mészetesen manapság is meg-
vannak az árbevételi különbsé-
gek a taxisok között, de elsődle-
gesen a fuvarfelvételt a jó he-
lyezkedés, és a munkában töltött
idő mennyisége határozza meg.
Aki sokat dolgozik, és jól helyez-
kedik, az megfelelő mennyiségű
fuvart vesz föl. Aki rossz terüle-
ten áll és kevés időt van kint az
utcán, az kevesebbet keres.
• A taxisok szerint ehhez az
új szisztémához egy rövi-
debb-hosszabb tanulási fo-
lyamattal azért lehet alkal-
mazkodni. Így tapasztaljátok
ti is, vagy marad a vaksze-
rencse?
• Kétségtelen, ez másfajta hoz-
záállást igényel, mint a korábban
használt URH-s címkiadás. Új fo-
galmak léptek be mindennapja-
inkba. Ilyen például a „GPS-tuti”.
Az alkalmazkodást az is segíti,
hogy taxivállalkozóink egyedi
módon az URH-n keresztül jel-
zik, hogy ők kaptak egy fuvart az
utca bemondásával. Így manap-
ság is lehet hallani, hogy mely
kerületek, mely utcái, mely nap-
szakokban hogyan mozognak. Il-
letve a legújabb fejlesztésünk-
nek köszönhetően, most már a
taxi vállalkozóink az adott pilla-
natban, amikor állnak az autók-
kal, az információs gomb segít-
ségével megnézhetik, hogy a
környezetükben hány darab sza-
bad taxi helyezkedik el rajtuk kí-
vül. Ez jelenleg egy másfél kilo-
méteres kör, az adott taxi körül.
Abban az esetben, ha a példa
kedvéért 7 darab szabad taxi
van egy körön belül, akkor nagy
valószínűséggel csak 1/7-ed az
esélyem, arra, hogy az abból a
körből érkező megrendelést én
kapom meg. Kétségtelen, az is
lehet, hogy én leszek majd hoz-
zá a legközelebb, de az is lehet,
hogy nem. Új szisztéma, hogy
például az info-gomb időnkénti
használatával ki lehet tapasztalni
azt a körzetet, ahol rajtam kívül
2-3 taxinál nincs több. Kevesebb
taxinál értelemszerűen nagyobb
az esély „legközelebbinek” len-
ni. 
• A korábbihoz képest emelt
árak miatt bizonyos mennyi-
ségben mindenütt vissza-
esés tapasztalható. Ennek
csak a mértéke változó. Ná-
latok mi a helyzet? Ha van

visszaesés, a magasabb be-
vétel ezt kompenzálja?
• Az első három hónap számait
feldolgozva nagyjából 20-22%-
os visszaesést tapasztaltunk. A
viteldíjakat tekintve köztudott,
hogy a Taxi4 korábban a közép-
mezőnyben helyezkedett el. A
szeptemberig kizárólagosan
használt 184 forintos viteldíjhoz
képest nagyjából 50%-os tarifa-
emelést kényszerített ránk az ön-
kormányzati rendelet. Viszont
tény, hogy az 50%-os díjnöveke-
dés és a 22%os visszaesés még
mindig többletbevételt realizál a
taxis vállalkozóinknál. Ráadásul,
a kályházás megszűntével ezt ki-
sebb futásteljesítménnyel érik
el. Ami azt jelenti, hogy gazdasá-
gosabban működik a vállalkozá-
suk a korábbinál. Igaz, az „unat-
kozó-idő” sokkal nagyobb lett.
Egy érdekesség még e témában,
hogy az URH-s tutikból viszsza-
költöztek a taxisok a hivatalos
vagy nem hivatalos drosztokra,
így a „beülős” vendégszám min-
denkinél bővülést hozott. 
• Mi a taxisok véleménye
összesítve a rendeletről? 
• A hosszú távra gondolkodó
kollégák szerint a túlkínálati piac
okán alacsonyan tartott árat a fő-
városban meg kellett emelni,
mert a szakma az elvérzés előtti

állapotba került. A tartalékokat
tekintve néhányuknál még volt
egy pár hónap, esetleg egy év
tartalék, amire – hogy a példá-
nál maradjak – az elvágott ütő-
erekből az utolsó csepp vér is ki-
folyt volna. Vagyis nélkülözhetet-
len, szükségszerű lépés volt az
áremelés, igaz a mi javaslatunk
egy ütemezett bevezetés volt,
amely alapján három lépcsőben
értük volna el a 280 Ft-ot, azaz
220 majd 250, és a 2015 év
nyarán a 280. Így elkerülhető
lett volna ez a fogyasztókat érin-
tő jelenlegi sokkolás!  Kicsit fur-
csa minden piaci résztvevő szá-
mára, hogy egy a kapitalizmusra
jellemző, minden tekintetben ki-
élezett versenyhelyzetből, egy
talán a szocializmusra emlékez-
tető hatósági fix áras szolgáltatá-
si területre kerültünk át, ahol ki-
zárólag egy dolog, a minőség
versenyez. Mondhatnám azt is,
ha 5 év múlva beszélünk egy
újabb riport keretében és egy-
forma lesz Budapesten az ösz-
szes autónak a megjelenése, a
mérete, tisztességesen felöltö-
zött sofőrökkel, onnantól kezdve
már verseny sem lesz! Tehát ha
minden így marad, igen érdekes
éveknek nézünk elébe. Meg kí-
vánom említeni, hogy a piac már
megint működésbe lépett, mert

sok esetben egyes taxis vállalko-
zók elkezdtek aláígérni a hatósá-
gi ár alá egy-egy hosszabb fuvar
megszerzésének reményében.
A taxisok saját maguk farkasai…
• Mit gondolsz a jövőről?
• Hogy mit hoz a holnap, arról
csak vízióim vannak. Ha jobb na-
pokon teszed fel nekem a kér-
dést, akkor optimistán gondolok
előre, ha meg a rosszabb napja-
imon találnál meg vele, úgy ab-
szolút pesszimistán közelíteném
meg a választ. Ám karácsony
előtt, az új év közeledtével ne le-
gyünk negatívak. Köszönöm a
Taxi4 diszpécserszolgálatának
és minden taxis vállalkozójának a
türelmet, és a kitartó segítséget
abban, hogy ezt a fuvarkiosztó
rendszert működőképessé tud-
tuk tenni. Amennyiben bármelyik
taxitársaság vagy taxis kolléga
igényli, akár egy „gyárlátogatás”
keretein belül is megmutatjuk,
mit tud a Taxi4 rendszere. 

Végül: Ezúton kívánok min-
den kedves fővárosi taxis
kollégának és egyben a cég-
vezető kollégáknak is, bé-
kés karácsonyi ünnepeket
és nem utolsó sorban, ered-
ményekben gazdag új esz-
tendőt 2014-re!  
• Köszönöm a tájékoztatást!

- kó -  
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Az alábbi válaszok az
amerikai KRESZ-vizsgákon
hangzottak el:

Kérdés:
– Egy egyenrangú keresz-

tezõdésben, ha mind a négy
irányból egy-egy autó érke-
zik, kinek van elsõbbsége?

Válasz:
– Annak a kisteherautó-

nak, amelynek a mûszerfa-
lán egy puska van, és az au-
tó hátuljára egy matrica van
ragasztva ezzel a felirattal:
Nem az autóbalesetek ölik
meg az embereket. Én.

Kérdés:
– Ha ködben autózik, mit

használ?
Válasz:
Kölcsönautót.

* * *
A televíziószervizbe egy

felháborodott nõ telefonál:
– Jöjjenek azonnal, a té-

vém nem akar bekapcsolód-
ni!

– Sajnos jelenleg nem tu-
dunk küldeni senkit, hatal-

mas hóvihar tombol, egy ta-
podtat se tudunk kimozdul-
ni!

– Ezt nem gondolják ko-
molyan! – dühöng a nõ. –
Maguk szerint a tévénézé-
sen kívül mi mást tudnék
csinálni így, hogy még áram
sincs?

* * *
Válóper során kérdezi a

bíró a házaspár gyerekétõl:
– Szeretnél apáddal élni?
– Nem szeretnék – vála-

szolja a gyerek –, mert min-
dig megvert.

– Akkor inkább anyádnál
maradsz?

– Nem, õ is sokszor meg-
vert.

– Akkor, hol szeretnél lak-
ni?

– Szeretnék a magyar foci-
válogatotthoz költözni, õk
nem vernek meg senkit…

* * *
Autós a benzinkútnál:
– Kérem, ellenõrizze az

abroncsokat!

Szõke kutas:
– Egy, kettõ, három, négy

… megvan mind!
* * *

– Nagyon erõsen köhög-
tem, semmiféle szer nem se-
gített. Az orvosom végül
hashajtót írt fel.

– És most már nem kö-
högsz?

– Nem merek...!
* * *

Közvéleménykutatás:
– Házas?
– Igen, már 20 éve
– Gyerekek?
– Két kamasz fiú.
– Állatok?
– Dehogy, szerencsére egész

kulturáltak…
* * *

A tanár megkérdezi a kis-
lány anyjától:

– Mondja, honnan örököl-
te a kislánya azt a hatalmas
tudásszomját?

– Hát, a tudást tõlem, a
szomját valószínûleg az ap-
jától!
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egy észrevétellel. Ebben jelez-
tük, hogy miközben a taxiállo-
mások használatának rendjét
szabályozó, ma is hatályos ren-
delet szerint „Utasfelvételre
való felkészülés érdekében,
világító szabadjelzővel sze-
mélytaxi csak a kijelölt taxi-
állomásokon várakozhat”, a
térinformatikai alapon működő
szoftver nem veheti figyelembe
elsőbbséggel a taxiállomásokon
akár órák óta ácsorgó szabad ta-
xikat. Azt is leírtuk, hogy akár az
is előfordulhat, hogy a taxisok a
nagyobb megrendelők közelé-
ben, a vállalatok, szállodák, ét-
termek, közintézmények bejára-
tánál parkolnak majd le, hogy ők
legyenek legközelebb a megren-
delőkhöz. Miközben a taxiállo-
mások használatáért a vállalko-
zók évente jelentős díjat fizet-
nek. Javasoltuk e levélben, hogy
„… szakmailag az lenne a
célszerű, hogy az automata
címkiosztó rendszer priori-
tást biztosítson a megrende-
lési címhez legközelebb lévő
három önkormányzati taxiál-
lomáson várakozó szabad
taxik részére. A „droszt-pri-
oritás” után kerülne csak a
GPS-meghatározásos legkö-
zelebbi taxinak való fuvarki-
osztás. Így elkerülhető lenne
a fentebb említett megrende-
lőkhöz közeli parkolási ano-
mália, illetve a folyamatos
mozgásra kényszerülés mi-
atti nagymértékű
környezetszennyezés.…” Ezt
elküldtük levélben, amit a főpol-
gármester úr által kijelölt illeté-
kes még augusztusban megvála-
szolt. E szerint a rendelet meg-
változtatására nincs lehetőség,
azt be kell tartani. Indítványunkat
tehát lesöpörték az asztalról.
Nekünk jogkövető vállalkozás-
ként ehhez kellett alkalmazkod-

nunk. Így, ha szakmailag eleinte
nem is értettünk vele teljesen
egyet, de szeptember 1-jétől a
rendeletnek megfelelően kezd-
tük el a működést. 
• Ezek szerint ti nem ezt a
most használt rendszert sze-
rettétek volna, hanem a taxi-
soknak jobban tetsző fuvar-
kiosztást kívántatok kialakí-
tani, amit elutasítottak?
• A rendelet megalkotása előtt
mi a Buda- és a Tele5 Taxinál,
melyeknek én cégvezetője is vol-
tam több mint 10 éven át, részle-
ges „drosztrendszert” működtet-
tünk. Ennek tapasztalata alapján
a Taxi4-nél is kialakítottunk kör-
zeteket, a hozzá tartozó kijelölt
drosztokat. Elsősorban oda tele-
pítettünk taxiállomást, ahonnan
cégünkhöz több megrendelés
érkezett. A praktikusság, az igaz-
ságosabb fuvarelosztás miatt ál-
lítottuk sorba a taxisainkat. A
többi taxitársaság, belátva en-
nek előnyeit, követte a példán-
kat. Mi ezzel a „sorelső” rend-
szerrel elsőként jelentkeztünk a
magántaxi-piacon a Budataxival,
még 1992-ben. Ki is nevettek ér-
te. Pedig Németországban, ahol
éveket éltünk kint fivéremmel,
így működött és a mai napig is
sok helyen így működik a taxi.
Ám, ha más példát akarunk hoz-
ni, az osztrákok is így taxiznak,
jelenleg is! Ez a fuvarkiosztási
rendszer azt garantálja, hogy a
taxik a sorban állást követően
egy idő után biztosan kapnak fu-
vart. Mi így működtünk koráb-
ban, és ezt szerettük volna foly-
tatni. Azonban életbe lépett a
rendelet, és az általunk működ-
tetett taxiállomásokat szeptem-
ber 1-jével megszűntettük…
• Amennyiben a jogalkotó
változtatna az elvárásokon,
a rendszeretek át-, vagy visz-
szaalakítható lenne egy kör-

zetes, vagy
d rosz tos
formára?
• Ezen még
nem törtük
a fejünket,
hiszen a ren-
delet szerin-
ti szabályos
rendszer is
működőké-
pes, mind-
össze azok
hangját le-
het néha-né-
ha hallani,
akik nem
havi, hanem
NAPI gazdálkodók! A program
átalakítása egy teljesen más
szisztémára, például körzetes
keresésre, nem tudom mennyi
időt és pénzbefektetést igényel-
ne és 4-6 hónapig biztosan el-
tartana egy más metodikára
épülő rendszer kiépítése.  Tehát
egyik percről a másikra biztos
nem tudnánk és nem is akarunk
átállni! A javaslatunkat elutasító
levél olyan tartalmú volt, hogy je-
lenleg nem lehet ilyen kérdésen
gondolkodni. Az előírt rendszer
szerint kell működni minden fu-
varközvetítőnek, így nekünk is. A
rendeletalkotók legkorábban jö-
vő ősszel, a rendelet életbe lé-
pését követő egy év elmúltával
kívánnak esetleg ezen módosíta-
ni. Jelezték egy megbeszélésen,
hogy az új taxirendelet minden
tapasztalatát összegyűjtve, egy
év múlva, egyszerre képzelik el a
szükséges korrekciót, mert nem
akarják minden hónapban, min-
denféle apróságért a taxiren-
deletet módosítgatni. Egyéb-
ként ez nem egy olyan kérdés,
hogy holnap álljunk át és kész.
Ilyen mértékű esetleges változ-
tatások veszélyeztetik a jogbiz-
tonságot. Egyébként egy drosz-

tos prioritású működésre való át-
állás azt is felszínre hozná, hogy
Budapesten nincs elég taxiállo-
más, ahol szabályosan várakoz-
hatnak a szabad taxik (illetve az
utasok). Ez egy igazi lavinát hoz-
na magával… „Csinálunk majd új
drosztokat nektek, de akkor leg-
alább duplája lesz a drosztdíj”
Mindenki elgondolkodhatna hig-
gadtan ezen, mert ugye ok-oko-
zat…     
• Mit tapasztalatotok az
árakkal, a fuvarszámmal
kapcsolatban? 
• Három hónapnyi tapasztalatot
figyelembe véve megállapítható,
hogy taxisaink megszokták ezt a
fuvarkiosztást. Azt, hogy szeretik
is, nem merném kijelenteni.
Használják. Az eleinte jelentke-
ző pontatlanságok, rossz terve-
zések, vitákat szültek. Jeleztem a
beszélgetés elején, hogy két hét
kínkeserves szenvedés után állt
össze nagyjából a rendszer. Ter-
mészetesen ezen a szinten már
nem jelenthető ki, hogy végle-
ges, hiszen valószínűleg a szoft-
ver folyamatos frissítésen kell,
hogy átessen a jelentkező taxis
igények miatt. Ami a fuvarszá-
mot illeti, a kiugróan sok címet
felvevő taxis vállalkozóink fuvar-
mennyisége visszaesett. A ko-
rábban kevesebb lehetőséghez
jutó kollégáink által elvitt címek
száma viszont sok esetben
emelkedett. Tapasztalataink sze-
rint kiegyenlítettebb árbevételi
szint jelentkezik vállalkozóink-
nál, ami messzemenőkig eleget
tesz a jogalkotói szándéknak.
Vagyis, hogy a taxisok között ne
legyen kirívó mértékű árbevételi
differencia. Korábban erősítős
URH-rádiókkal, folyamatosan
cserélgetett antennákkal a tutik-
ba kiállva előnyhöz jutott néhány
taxis, ez most megszűnt, mint a
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A NŐA NŐ
Láttad a droszton azt a nőt, 
kinek nem harisnya volt a lábán
, a neylon egyszerűen a bőréhez nőtt
, símult a rövid bőrszoknya a dereka alatt
, az észbontó íveket a pulóver fedte csak

, a sálvéget nyakán a szél vizszintesre fújta
, kifestett szemeit óriás-apróra húzta
, s mielőtt az orkán szétborzolta
, beűlt egy taxiba, mintha ott sem lett volna.

Így már csak ketten maradtunk a járdán
, én és az ábránd.

Ch.

A Budapesti Közlekedési Központ gyakorlatilag kiűzte
a taxisokat a taxiállomásokról. Ugyanis azt a kocsit kell
küldeni a címre, amelyik legközelebb van az adott meg-
rendelőhöz. A mi társaságunknál van egy kedves utas,
aki napi rendszerességgel megy az I. kerületi Mária tér-
ről Jászjákóhalmára. A közelben két taxiállomás is van.
Az egyik a Batthyány téren, a másik a Széna téren.

Elítélhető, ha valamelyik taxis nem a két taxiállo-
máson, hanem a címhez közel, nem a cím előtt (!),
hanem a címhez közel várakozik? Mondjuk, korrek-
ten beáll valamelyik drosztra. Ugyanakkor ezen utas
telefonos rendelésénél éppen arra megy egy ugyan-

ahhoz a társasághoz tartozó kolléga, aki már köze-
lebb van, így viszi a megrendelést. Elítélhető, ha a
taxis pénzt akar keresni és így nem áll be a taxiállo-
másra? Elítélhető, ha a józan eszére hallgat?

Nagyon sok kolléga cselekszik így. És akkor fel-
merül a kérdés: miért is fizetünk drosztdíjat? A Bu-
dapesti Közlekedési Központ azt írja elő, legyünk mi-
nél közelebb az utashoz! Logikai ellentmondás van a
rendelet és az élet között! Vagy a rendeletet tartjuk
be, vagy a józan eszünk szerint cselekszünk és nem
állunk be a drosztra. 

Név és cím a szerkesztőségben

Miért is fizetünk drosztdíjat?
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kályházás is. Nem kell rádióra,
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• A hosszú távra gondolkodó
kollégák szerint a túlkínálati piac
okán alacsonyan tartott árat a fő-
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tekintve néhányuknál még volt
egy pár hónap, esetleg egy év
tartalék, amire – hogy a példá-
nál maradjak – az elvágott ütő-
erekből az utolsó csepp vér is ki-
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vezető kollégáknak is, bé-
kés karácsonyi ünnepeket
és nem utolsó sorban, ered-
ményekben gazdag új esz-
tendőt 2014-re!  
• Köszönöm a tájékoztatást!

- kó -  
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Az alábbi válaszok az
amerikai KRESZ-vizsgákon
hangzottak el:

Kérdés:
– Egy egyenrangú keresz-

tezõdésben, ha mind a négy
irányból egy-egy autó érke-
zik, kinek van elsõbbsége?

Válasz:
– Annak a kisteherautó-

nak, amelynek a mûszerfa-
lán egy puska van, és az au-
tó hátuljára egy matrica van
ragasztva ezzel a felirattal:
Nem az autóbalesetek ölik
meg az embereket. Én.

Kérdés:
– Ha ködben autózik, mit

használ?
Válasz:
Kölcsönautót.

* * *
A televíziószervizbe egy

felháborodott nõ telefonál:
– Jöjjenek azonnal, a té-

vém nem akar bekapcsolód-
ni!

– Sajnos jelenleg nem tu-
dunk küldeni senkit, hatal-

mas hóvihar tombol, egy ta-
podtat se tudunk kimozdul-
ni!

– Ezt nem gondolják ko-
molyan! – dühöng a nõ. –
Maguk szerint a tévénézé-
sen kívül mi mást tudnék
csinálni így, hogy még áram
sincs?

* * *
Válóper során kérdezi a

bíró a házaspár gyerekétõl:
– Szeretnél apáddal élni?
– Nem szeretnék – vála-

szolja a gyerek –, mert min-
dig megvert.

– Akkor inkább anyádnál
maradsz?

– Nem, õ is sokszor meg-
vert.

– Akkor, hol szeretnél lak-
ni?

– Szeretnék a magyar foci-
válogatotthoz költözni, õk
nem vernek meg senkit…

* * *
Autós a benzinkútnál:
– Kérem, ellenõrizze az

abroncsokat!

Szõke kutas:
– Egy, kettõ, három, négy

… megvan mind!
* * *

– Nagyon erõsen köhög-
tem, semmiféle szer nem se-
gített. Az orvosom végül
hashajtót írt fel.

– És most már nem kö-
högsz?

– Nem merek...!
* * *

Közvéleménykutatás:
– Házas?
– Igen, már 20 éve
– Gyerekek?
– Két kamasz fiú.
– Állatok?
– Dehogy, szerencsére egész

kulturáltak…
* * *

A tanár megkérdezi a kis-
lány anyjától:

– Mondja, honnan örököl-
te a kislánya azt a hatalmas
tudásszomját?

– Hát, a tudást tõlem, a
szomját valószínûleg az ap-
jától!
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Újra kezdődik 
a drosztháború?
Több visszajelzés érkezett,
hogy elkergettek taxis kollé-
gákat taxiállomásokról! 

Újra kezdődik a droszthá-
ború? 

Az idősebb kollégák
még emlékeznek arra, ami-
kor furkósbotokkal kerget-
ték el az „idegen” taxisokat
a főváros néhány taxiállo-
másáról. A kilencvenes
évek elején kezdődött há-
ború véget ért, a résztvevők
megbékéltek a helyzettel,
bár néhány taxiállomás
még mindig foglalt, például
a pályaudvarok környékén.

Ugyanakkor a csendes
címkiadás új helyzetet te-
remtett. A taxisok elhagyták
a „tutikat”, ahol a jó rádió-
vétel miatt várták eddig a
csodát. Ezért volt korábban
tele a „lépart”, a felüljárók,
a hidak, a hegyoldalak.
Most viszont a taxisoknak
közelebb kell húzódniuk az
utasokhoz! Vannak, akik to-
vábbra sem törődnek a
drosztokkal, de vannak,
akik keresik a taxiállomáso-
kat újra, hátha akad egy-két
beülős is.

És ezen a ponton kezdő-
nek a konfliktusok több he-
lyen. A helyiek nem nézik jó
szemmel az idegenek meg-
jelenését. Nagy kérdés, mit
lehet tenni az elkergetőkkel?
A Taxiállomás-kezelő  Kht.
idején a taxisok mehettek a
Budapesti Iparkamara Etikai
Bizottságához, ők azonban
tehetetlenek voltak. A „ta-
xiengedélyt” csak az vonhat-
ta vissza, aki kiadta.

Mikor elmentünk panasz-
kodni a Közlekedési Fel-
ügyelethez a „hiénákkal”
kapcsolatban, azt kérdez-
ték, kik azok a „hiénák”? A
taxirendeletben nincs ben-
ne ez a fogalom. Ami nincs
a rendeletben, az ellen
nem tudnak mit tenni…

Most mit tehetnek az el-
kergetőkkel? A Budapesti
Közlekedési Központ fel tud
lépni azzal a taxissal szem-
ben, aki elkerget egy másik
taxist a drosztról? Vagy min-
den marad a régiben?

Név és cím 
a szerkesztőségben
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XII. Farkasréti temető

„Bezárt” a taxiállomás a temető főbejárata mellett, jó
lenne egy információs tábla, hol található taxiállomás a
közelben.
III. Szőlő utca

„Átköltözött” a taxiállomás a Vörösvári útra. Halász Fe-
renc kollégánk – köszönet a szerkesztőségnek küldött
képekért – jogosan kérdezi, miért van itt is hét férőhely
kiírva, ha nyilvánvalóan csak négy taxi fér el a droszton.
Jó lenne a taxiállomást meghosszabbítani, hogy a való-
ságban is elférjen hét taxi.

VIII. Baross tér 9. 

Nagy Gábor (TaxiPlus) jelezte, hogy rendszeresen áll-
nak meg civil autók a taxiállomáson, visszatérő ellenőr-
zésre lenne szükség a BKK részéről. Egyúttal jó lenne
felfesteni a „Taxiállomás” útburkolati jeleket, azok talán
elriasztanák az idegeneket. 
„Megállni tilos” jelzőtáblák leszerelése 
Megbüntetett néhány kollégát a közterület-felügyelő,
mert a „Megállni tilos” jelzőtábla hatálya alatt várakoztak
a taxiállomáson a XII. kerületi Alkotás úton. Az külön tör-
ténet, nem célszerű otthagyni a taxit a droszton, még
pár percre sem, amíg elugrunk kávézni. 

Viszont le kellenne ezeket a – jó szándékkal kihelye-
zett – jelzőtáblákat szerelni. A térfigyelő kamerák segít-
ségével már több kollégát megbüntettek, mert a kame-
ra csak a tilosban álló járműveket látja. És most már
megjelentek a túlbuzgó közterület-felügyelők is…

Juhász Péter

Kérések és köszönetek 
taxiállomásokkal kapcsolatban

Kovács 23. József hivatali ügyintézõ egyik
nap munkaidõben (mert akkor úgyis ráér) el-
határozta, hogy rendet rak az íróasztalában.
A legalsó fiókban talált egy régi, poros lám-
pást. Viccbõl megdörzsölte, és így szólt: –
Kérek egy hideg sört! Abban a pillanatban
ott termett az asztalán a párás korsó. Túles-
ve az elsõ döbbeneten, izgatottan folytatja
egy sokkal nagyobb kívánsággal: – Vigyél
egy fantasztikus trópusi szigetre, ahol gyö-
nyörû és odaadó nõk vesznek körül! Ez a kí-
vánsága is azonnal teljesül. 

– Ó, ez aztán az igazi élet! – sóhajtja elé-
gedetten. – Bárcsak soha többé ne kellene
dolgoznom!

Kívánsága ismét teljesült. Visszakerült író-
asztala mögé a hivatalba…

* * *
Kovács a fõnõkének panaszkodik:
– A Szabó mindig seggfejnek nevez!
– Szabó, jöjjön ide! Ha mégegyszer segg-

fejnek nevezi Kovácsot, kirúgom. 
Másnap Kovács megint a fõnöknél van.
– Na mi van? Megint leseggfejezte?
– Nem. De ahogy ittam a reggeli kávémat,

rámszólt: „Mi van, kolléga, beöntés?"

Farkasréti temető főbejárat. Meg-
szűnt a taxiállomás, de hol a másik?

VIII. Baross tér. Szükséges lenne
az útburkolati jeleket felfesteni

III. Szőlő utca. Hiába van 7 taxi kiírva...

...ha csak négy taxinak van hely
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az útburkolati jeleket felfesteni

III. Szőlő utca. Hiába van 7 taxi kiírva...

...ha csak négy taxinak van hely

ujtaxi.qxd  12/11/13 08:57  Page 12

Taxi 48o 2013 dec.indd   13 12/11/13   6:42 PM



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

ujtaxi.qxd  7/10/13 09:28  Page 44

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

ujtaxi.qxd  7/10/13 09:28  Page 45

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

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... 

8

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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Sokszor olvastam e lapban, hogy a néhány kilométerre lévő Bécs-
ben senki sem mer egy percre sem megállni a taxiállomásokon. Ki-
véve, a taxisokat. Nos nálunk úgy tűnik ez egy ingyenes parkolási le-
hetőség. Civileknek, rendőröknek és mindenki másnak akinek ez
eszébe jut. A KRESZ-ben egyébként tiltott várakozást senki sem
bünteti. Kérdés, ha ez így, következmények nélkül évek óta megte-
hető, miért is fizetünk? Csak nem azért, hogy ebből a pénzből min-

ket ellenőrizzenek?! 

15

Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

Sorban állnak a civilek a taxiállomáson. A taxis
meg szabálytalanul, másodikként vár a csodá-
ra. Az ellenőr természetesen őt büntetné

Hétvége az ilyenkor üres Kla-
uzál téren. De neki a taxiállo-
más kell. Az ugyanis ingyen
van. Neki. Mi fizetünk érte

Az iskolában az 1948-as
szabadságharcot tanultuk.
A tanárnõ kiadta a felada-
tot: húzzuk alá a szöveg-
ben található városokat,
és azokat a térképen is ke-
ressük meg. Az egyik osz-
tálytársam egyszer csak
megszólalt:

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

– Miféle „Gyatra”? –
hökkent meg a tanárnõ. –
Hol találkoztál te ilyen te-
lepüléssel?

– Itt írja a szöveg: „Bem
apó gyatrán felszerelt ka-
tonáit könnyen visszaver-
ték az osztrák seregek.“

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

tést tesz a rendõrségen,
hogy a munkahelyén meg-
erõszakolta egy férfi a fo-
lyosón.

– És nem tudott elmene-
külni? – kérdezi a rendõr.

– Hogyan menekültem
volna el? Jobbról fal, bal-
ról fal, mögöttem a férfi,
elõttem meg már föl volt
mosva!

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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Sokszor olvastam e lapban, hogy a néhány kilométerre lévő Bécs-
ben senki sem mer egy percre sem megállni a taxiállomásokon. Ki-
véve, a taxisokat. Nos nálunk úgy tűnik ez egy ingyenes parkolási le-
hetőség. Civileknek, rendőröknek és mindenki másnak akinek ez
eszébe jut. A KRESZ-ben egyébként tiltott várakozást senki sem
bünteti. Kérdés, ha ez így, következmények nélkül évek óta megte-
hető, miért is fizetünk? Csak nem azért, hogy ebből a pénzből min-

ket ellenőrizzenek?! 

15

Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

Sorban állnak a civilek a taxiállomáson. A taxis
meg szabálytalanul, másodikként vár a csodá-
ra. Az ellenőr természetesen őt büntetné

Hétvége az ilyenkor üres Kla-
uzál téren. De neki a taxiállo-
más kell. Az ugyanis ingyen
van. Neki. Mi fizetünk érte

Az iskolában az 1948-as
szabadságharcot tanultuk.
A tanárnõ kiadta a felada-
tot: húzzuk alá a szöveg-
ben található városokat,
és azokat a térképen is ke-
ressük meg. Az egyik osz-
tálytársam egyszer csak
megszólalt:

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

– Miféle „Gyatra”? –
hökkent meg a tanárnõ. –
Hol találkoztál te ilyen te-
lepüléssel?

– Itt írja a szöveg: „Bem
apó gyatrán felszerelt ka-
tonáit könnyen visszaver-
ték az osztrák seregek.“

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

tést tesz a rendõrségen,
hogy a munkahelyén meg-
erõszakolta egy férfi a fo-
lyosón.

– És nem tudott elmene-
külni? – kérdezi a rendõr.

– Hogyan menekültem
volna el? Jobbról fal, bal-
ról fal, mögöttem a férfi,
elõttem meg már föl volt
mosva!

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 

ujtaxi.qxd  12/11/13 08:57  Page 15

Taxi 48o 2013 dec.indd   15 12/11/13   6:42 PM



Azt már megszoktuk, hogy a rendőrök, a
közterület-felügyelők, a postások és per-
sze a civilek a drosztjainkon várakoznak,
de már a diplomaták sem tisztelik a taxi-
állomásainkat. Ráadásul ezt a diploma-
tát többen, igen „határozottan”próbáltuk
távozásra kényszeríteni, de ő hajthatat-
lan maradt, nem mozdult.

De, tényleg, mit lehet tenni egy
diplomatával, ha megsérti a köz-
lekedés szabályait? Gyakorlati-
lag semmit! Nézzük az „egysze-
rű”, két-három éves folyamatot,
ha egy diplomata közlekedési
szabálysértést követ el. Az nyil-
vánvaló, a rendőr nem mehet
oda: „Jó napot kívánok, kérem
jogosítványát és a személyi igazolvá-
nyát!”

A rendőr egyet tehet, felírja a rendszá-
mot, majd jelenti az esetet a felettesének.
Ezután a Belügyminisztérium értesíti a Kül-
ügyminisztériumot. A Külügyminisztérium
értesíti az elkövető országában lévő nagy-
követségünket. Már, ha van ott nagykövet-
ségünk…

Az ottani nagykövetség értesíti a kinti
Külügyminisztériumot, hogy „balhé” van.
Az a Külügyminisztérium megkeresi a Ma-
gyarországon dolgozó nagykövetségüket,
hogy árulják el, ki volt az adott időpont-

ban a közlekedési szabályta-
lanságot elkövető jármű vezetője.

A hazánkban ténykedő nagykövetség
vagy elárulja, ki volt a gépjármű vezetője,
vagy nem. Lehet, már nem is tudja kinyo-
mozni annyi idő eltelte után… De jó, elárul-
ja. Innét már felgyorsulnak az események.
Minden elkezdődik, előről, visszafelé. A
nagykövetségük információja repül az elkö-
vető országának Külügyminisztériumához.
Ők meg továbbítják Magyarország kinti
nagykövetségéhez. A nagykövetség tájékoz-
tatja a magyar Külügyminisztériumot, ők

meg a magyar
Belügyminisztériumot. Hoppá, megvan a
„bűnelkövető”! Ezután megkezdődhet a sza-
bálysértési eljárás az ismert járművezető el-
len. Ami megint nem kevés idő. Nyilvánvaló-
an a folyamat minimálisan két-három évet
vesz igénybe. Gyakorlatilag – miután telje-
sen felesleges – egyetlen eljárás sem indul
közlekedési szabálysértések esetén ha-
zánkban tevékenykedő diplomatákkal szem-
ben. Ez van…

Juhász Péter

16

Két orvos beszélget:
– Képzeld, tegnap 20 gyereket

szoktattam le a kábítószerrõl!
– Valóban, hogyan?
– Hát rajzoltam egy nagy kört meg

egy kis kört és azt mondtam: „Ekko-
ra az agyatok, mielõtt elkezdtek
drogozni, és ekkora lesz, ha nem
hagyjátok abba!”

– Az semmi, én tegnap 100 gyere-
ket szoktattam le!

– Azt meg hogyan?
– Rajzoltam egy kis kört meg egy

nagy kört és azt mondtam: „Ekkora
a segglyukatok mielõtt bementek a
börtönbe..."

* * *
Baba született székelyéknél. Pár

év eltelik, a gyerek szépen halad: jár,
mosolyog, játszik. Egyetlen baj,
hogy beszélnie is kellene már, de
csak nem szólal meg. Betölti a hat-
éves kort, de semmi. Aggódnak a
szülõk, orvoshoz is viszik. Az min-
dent rendben talál, a némaság oka
számára is titok. Az idõ múlik, végül
is a szülõk beletörõdnek. Ha nem
beszél, hát nem beszél, mégiscsak
az õ fiacskájuk. Valahol a gyerek 14.
születésnapja körül ebédelni ül ösz-

sze a család. A tányérokban gõzölög
a húsleves. Egyszer csak megszólal a
gyerek:

– Sót!
Az egész család meglepõdik.
– Jaj, de boldog vagyok! – szól az

anyja. – Te beszélsz, fiam?
– Beszélök.
– Hát az isten szerelmére, eddig

mér nem mondtál semmit?
– Eddig ölég sós vót a leves…

* * *
Egy szép hölgy üldögél a parkban

az egyik padon. Odamegy hozzá
egy borzalmasan visszataszító kiné-
zetû hajléktalan.

– Bocsásson meg, kérem! Asszo-
nyom, nem akar velem lefeküdni?

A nõ meglepetten:
– Piszok fráter, mit képzel! Persze,

hogy nem akarok magával lefeküd-
ni!

A hajléktalan csak tovább ácsorog
és kicsit késõbb ismét megkérdezi:

– Egészen biztos, hogy nem akar
velem lefeküdni?

– Erre mérget vehet!
– Na, akkor sipirc az ágyamról,

mert én már szörnyen álmos va-
gyok!

Már a diplomaták is...Már a diplomaták is...
Már a diplomaták sem
tisztelik a drosztokat!

Hogyan lehet 
„kibekkelni” a sárgítást?
Megjelentek a szabadjelző nélküli taxik, Buda-
pesten. Hogyan lehetséges ez? Vidéken levizs-
gáztatják a taxit és a fővárosban taxiznak. Ez
olyan helyeken lehetséges, ahol az utasokat
nem érdeklik a szabadjelzők, esetleg azt sem
tudják, mi az…

Például pályaudvarok mellől lehet így dolgoz-
gatni. 

A BKK-ellenőrök nem foglalkoznak velük (!?),
mert nem foglalkozhatnak velük. Ezért aztán
nem kell sárgítani, nem kell drosztengedély.
Nem használhatja a buszsávot, de kit érdekel?
Araszolgatás közben legalább többet ketyeg a
vekker. Nem használhatják a taxiállomást, de kit
érdekel? Megáll közvetlenül a droszt mögött,
jön, az utas már viheti is. Vagy leparkol a Keleti
nagy parkolójában és megy a várócsarnokba,
utasok között válogatni. Még a válogatós utas
sem tud hibát találni. Taxióra van, valamilyen ta-
rifatábla is van, meg hát van sárga rendszám.
Mi kell még egy nívós szolgáltatáshoz? Esetleg
valamelyik éjszakai szórakozóhely elől dolgozik.
Jönnek ki az éjszakában a „fáradt” fiatalok, a ta-
xiból is kettőt látnak, a szabadjelzőből meg
egyet se…

H. A.
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Mit tesz, mit tehet a Kormányhivatal?
Fél éven keresztül tartott sorozatunk, mely-
ben megkérdeztük a különféle intézménye-
ket, különféle hivatalokat, mit tehetnek, mit
tesznek a fehér rendszámos „taxikkal”?
Gyakorlatilag semmit. Most megérkezett az
illetékes kormányhivatal válasza a kérdéssel
kapcsolatban. (A válasz rövidítve, szerkeszt-
ve, kiemelés tőlem. J. P.) 

A fogyasztóvédelmi felügye-
lőség ellenőrzési jogköre a
taxi-szolgáltatással kapcsolat-
ban a fogyasztóvédelemről
szóló törvény, a fogyasztók-
kal szembeni tisztességte-
len kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény, a
személy taxival végzett
személyszállítási szolgálta-
tás és a személytaxi-szol-
gáltatást közvetítő és szer-
vező szolgálat működésé-
nek feltételeiről, a taxiállo-
mások létesítésének és
igénybevételének rendjéről
és a személytaxi-szolgálta-
tás hatósági áráról szóló ren-
delet, a közúti közlekedési
szolgáltatásokról és a közúti
járművek üzemben tartásáról
szóló rendelet, illetve a személytaxi-szol-
gáltatást végzésének egyes feltételei-
ről szóló rendeleten alapszik.
Az ellenőrzések kiterjednek a fuvarszervező
cégekhez tartozó és az oda nem tartozó
vállalkozások ellenőrzésére is.  A fogyasztó-
védelmi felügyelőségek – hatáskörük kere-
tei között – a személytaxi-szolgáltatásra vo-
natkozó előírások betartását taxiállomáso-
kon és próbautazások során ellenőrzik.
Részleteiben a fogyasztóvédelmi ellen-
őrzés szempontjai a személytaxi-szol-
gáltatás területén a következők, az el-
lenőrzési szempontok az alábbiakra
terjednek ki:

– Taxiengedély és a taxiengedélyben meg-
nevezett személy/vállalkozás.

– Személytaxi-igazolvány.
– A személytaxi-szolgáltatásra a fővárosban

meghatározott hatósági ár alkalmazása. 
– Valótlan tájékoztatás a szolgáltatás díjáról.
– Tarifatábla jogszabályban rögzített helye-

ken történő kihelyezése.
– Fogyasztó megkárosítása hamis számo-

lással.

A próbautazások során figyelembe
vett további ellenőrzési szempontok:
– alkalmazza-e a sofőr a taxamétert,
– a taxamétert a táblázatnak megfelelően

állítja-e be az utazás megkezdéskor,

– a taxaméter által jelzett díj megfelel-e a ta-
rifatáblázatnak,

– nyugta-, illetve számlaadási kötelezettsé-
gét teljesíti-e a szolgáltató.

A fogyasztóvédelmi ellenőrzés kereté-
ben a felügyelők ellenőrzik, hogy a jármű
vezetője a gépjárműben, illetve magánál
tartja-e a

taxi engedélyét, illetve jármű veze-
téséhez szükséges személytaxi-igazolván-
nyal rendelkezik-e. Nézik továbbá a fel-
ügyelők, hogy az azonosító lapon szerepel-
e a járművezető neve, fényképe és az iga-
zolvány száma. Az ellenőrzés kiterjed arra
is, hogy az azonosító lapon lévő fényképen
található személy megegyezik-e a taxisofőr
személyével. 
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adja vissza a visszajáró összeget a fogyasz-
tónak, vagy annál kevesebbet ad vissza. 
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csolatban feltárt jogsértések esetén az el-
járás lefolytatása a Nemzeti Közlekedési
Hatóság hatáskörébe tartozik. 

– A fogyasztóvédelemről szóló törvény alap-
ján az árakra vonatkozó rendelkezések
megsértése esetén a felügyelőség jár el. 
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nem valósul meg, de számolási hiba miatt
a fogyasztó megkárosítása megtörténik,

az illetékes szabálysértési hatóságnál
kezdeményezünk eljárást.

A közlekedési hatóság a taxiengedélyt
legalább három hónapra, de legfeljebb
öt évre bevonja, ha a vállalkozás az
adott személytaxival a jogszabályban

meghatározott szakmai kö-
vetelményeket megsértette
– így különösen, ha a ható-
sági árat túllépte, az árat
nem tüntette fel, nyugtaadá-
si kötelezettséget meg-
szegte, a viteldíjkészüléket
szabálytalanul működtette,
illetve az utasokat más mó-
don megkárosította, a taxi-
állomásokra vonatkozó
szabályokat megszegte.

Amennyiben a taxisofőr
nyugta-, illetve számlaki-
bocsátási kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, szig-
nalizációval él a felügye-
lőség a NAV területileg il-
letékes szerve felé.

Az úgynevezett fehérrend-
számos „taxik”, tehát az ille-

gális tevékenységet végzők felderítésé-
re, tettenérésére nem a „szokásos” hatósá-
gi (fogyasztóvédelem) ellenőrzési módsze-
rek – telefonos, internetes rendelés, drosz-
ton beülés – a leghatékonyabbak. Az enge-
dély nélküli tevékenységet végzőket a for-
galomból kiszűrni – olyan körülmények mel-
lett, mint ezen személyek a tevékenységü-
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Pizzafutár, világító szabadjelző-
vel. Vajon mit tesz, ha leintik...

BTI-hírek
A BTI-Taxicentrum iroda az eddigi évekhez
hasonlóan az év végi ünnepek közöt zárva
tart. Ezen idõszakban mindennemû ügyinté-
zés szünetel. Utolsó idei nyitva tartás de-
cember 20-a, péntek, 10-14 óráig. Az új év-
ben már január 2-án, csütörtökön nyitunk.

•• •• ••
Minden kedves kollégának és családjá-
nak békés ünnepeket és sikeres új esz-

tendõt kívánunk.
•• •• ••

Január és február hónap a gyengébb üzlet-
menet mellett az egyéni vállalkozók adóbe-
vallásának jegyében telik. A BTI-Taxicentrum
iroda továbbra is vállalja minden taxis kollé-
ga adóbevallásának elkészítését, függetlenül
attól, hogy nálunk könyveltet, vagy maga
végzi ügyvitelét. Az egyéni vállalkozók sze-
mélyi jövedelemadó-bevallásának határideje
február 25.

Kik állítják meg a fehér rendszámos „taxik” ámokfutását? 
7. befejező rész
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A fogyasztóvédelmi ellenőrzés kereté-
ben a felügyelők ellenőrzik, hogy a jármű
vezetője a gépjárműben, illetve magánál
tartja-e a

taxi engedélyét, illetve jármű veze-
téséhez szükséges személytaxi-igazolván-
nyal rendelkezik-e. Nézik továbbá a fel-
ügyelők, hogy az azonosító lapon szerepel-
e a járművezető neve, fényképe és az iga-
zolvány száma. Az ellenőrzés kiterjed arra
is, hogy az azonosító lapon lévő fényképen
található személy megegyezik-e a taxisofőr
személyével. 

A fogyasztóvédelmi ellenőrzések szem-
pontja az árak önkormányzati rendeletnek
való megfelelése és a fogyasztó megkárosí-
tásának vizsgálata is. Próbautazások során
vizsgálják a felügyelők, hogy ténylegesen a
hatósági árat alkalmazzák-e a szolgáltatók,
illetve hogy hamis számolás előfordul-e,
például amikor a gépkocsi vezetője nem
adja vissza a visszajáró összeget a fogyasz-
tónak, vagy annál kevesebbet ad vissza. 

Egyes jogsértésekre tett intézkedések
a következők:
– A taxiengedéllyel és igazolvánnyal kap-

csolatban feltárt jogsértések esetén az el-
járás lefolytatása a Nemzeti Közlekedési
Hatóság hatáskörébe tartozik. 

– A fogyasztóvédelemről szóló törvény alap-
ján az árakra vonatkozó rendelkezések
megsértése esetén a felügyelőség jár el. 

– Amennyiben a fogyasztó megtévesztése
nem valósul meg, de számolási hiba miatt
a fogyasztó megkárosítása megtörténik,

az illetékes szabálysértési hatóságnál
kezdeményezünk eljárást.

A közlekedési hatóság a taxiengedélyt
legalább három hónapra, de legfeljebb
öt évre bevonja, ha a vállalkozás az
adott személytaxival a jogszabályban

meghatározott szakmai kö-
vetelményeket megsértette
– így különösen, ha a ható-
sági árat túllépte, az árat
nem tüntette fel, nyugtaadá-
si kötelezettséget meg-
szegte, a viteldíjkészüléket
szabálytalanul működtette,
illetve az utasokat más mó-
don megkárosította, a taxi-
állomásokra vonatkozó
szabályokat megszegte.

Amennyiben a taxisofőr
nyugta-, illetve számlaki-
bocsátási kötelezettségé-
nek nem tesz eleget, szig-
nalizációval él a felügye-
lőség a NAV területileg il-
letékes szerve felé.

Az úgynevezett fehérrend-
számos „taxik”, tehát az ille-

gális tevékenységet végzők felderítésé-
re, tettenérésére nem a „szokásos” hatósá-
gi (fogyasztóvédelem) ellenőrzési módsze-
rek – telefonos, internetes rendelés, drosz-
ton beülés – a leghatékonyabbak. Az enge-
dély nélküli tevékenységet végzőket a for-
galomból kiszűrni – olyan körülmények mel-
lett, mint ezen személyek a tevékenységü-

17

Pizzafutár, világító szabadjelző-
vel. Vajon mit tesz, ha leintik...

BTI-hírek
A BTI-Taxicentrum iroda az eddigi évekhez
hasonlóan az év végi ünnepek közöt zárva
tart. Ezen idõszakban mindennemû ügyinté-
zés szünetel. Utolsó idei nyitva tartás de-
cember 20-a, péntek, 10-14 óráig. Az új év-
ben már január 2-án, csütörtökön nyitunk.

•• •• ••
Minden kedves kollégának és családjá-
nak békés ünnepeket és sikeres új esz-

tendõt kívánunk.
•• •• ••

Január és február hónap a gyengébb üzlet-
menet mellett az egyéni vállalkozók adóbe-
vallásának jegyében telik. A BTI-Taxicentrum
iroda továbbra is vállalja minden taxis kollé-
ga adóbevallásának elkészítését, függetlenül
attól, hogy nálunk könyveltet, vagy maga
végzi ügyvitelét. Az egyéni vállalkozók sze-
mélyi jövedelemadó-bevallásának határideje
február 25.

Kik állítják meg a fehér rendszámos „taxik” ámokfutását? 
7. befejező rész
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ket jellemzően nem a hatóságok általá-
nos „munkaideje” alatt végzik, a taxi sza-
badjelzők az autóra pár perc alatt kihe-
lyezhetőek, de ugyanúgy el is távolítható-
ak – igen nehézkes. A fehér rendszámos
autók megjelenését, előfordulási helyét,
idejét megfigyeléses módszerrel
feltérképezni az egyéb hatósági felada-
tok mellett szinte lehetetlen.

Fentiek alapján tehát az illegális
taxisok tettenérése és a jogsértés
bizonyítása egyetlen hatóság
számára sem egyszerű feladat.
Amennyiben a fogyasztóvédelmi
felügyelőség engedély nélküli
tevékenység végzését tapasztalja, az
előzőekben leírt hatósági
intézkedést – áttétel Budapest
Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelőségének –
minden estben átteszi.

A 2013-as év folyamán több, az
ellenőrzési jegyzőkönyv alapján engedély
nélküli személytaxi-szolgáltatást végző
ügyféllel szemben indult közigazgatási
hatósági eljárás. Jelenleg 16 személytaxi-
szolgáltatás végzésére vonatkozó eljárás

van folyamatban Felügyelőségemnél,
melyből 10 engedély nélküli tevékeny-
séghez kapcsolódó. 

Az engedély nélküli személytaxi-
szolgáltatás teljes körű bizonyítása
után Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Közlekedési Felügyelősége
közigazgatási bírság megfizetésére
kötelezi ügyfeleinket, mely alkalman-
ként 600 000 forint bírságtételű. Az
engedély nélküli tevékenység további
jogszabályi szankciója az, hogy az
engedély nélküli tevékenység jog-
erős megállapítása esetén a közleke-
dési hatóság hivatalból jár el és hat
hónapra kivonja a cselekményhez
használt járművet a forgalomból.

Dr. Pásti Imre
kormánymegbízott

BUDAPEST  FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA

Köszönjük a részletes választ! A jelek
szerint továbbra sem egyszerű, a „kollé-
gák” fülön csípése. De ha sikerül, akkor
megkapják megérdemelt jutalmukat.

Juhász Péter

Az új tanárnõ elé jóképû legényt
küldenek a vasútállomásra. Felrakják
a csomagokat a szekérre, a csinos
tanárnéni a legény mellé ül a bakra. A
falu szélén a legelõn egy bika éppen
meghágja a tehenet. A városi tanító-
nõt lenyûgözi a látvány, s azt kérdezi
a legénytõl:

– Honnan tudja a bika, hogy … izé
… szóval, hogy mikor alkalmas a pilla-
nat?

– Ó, elárulja azt a nõstény illata.
Hajtanak tovább, most egy csõdört

és egy kancát látnak hasonló helyzet-
ben.

– És a csõdör honnan tudja? – kérdi
a kíváncsi nõ.

– Neki is a nõstény illata árulja el,
ahogy mindeniknek.

Megérkeznek a szálláshoz, lepakol-
nak, a fiú búcsúzik:

– Hát minden jót!
– Köszönöm a fuvart! – mondja a ta-

nítónõ. – És látogass meg egyszer.
Majd ha már elmúlt a náthád.

Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvv ii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvv ii llaaggaa..hhuu

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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1. Mit jeleznek az ilyen táb-
lával?
a) Az előzésben lévő autó elő-
zésének a veszélyességét. 
b) A nem megfelelő követési

távolság tartásának veszélyességét. 
c) Az úton forgalmi akadályt képezhetnek a fel-
torlódott járművek. 

2. Autópályán a külső (jobb szélső) sáv-
ban haladva forgalmi torlódáshoz érke-
zik. Mikor kell taxijával a lehetséges mér-
tékben jobbra húzódással szabad folyo-
sót nyitnia?

a) Legfeljebb az Ön előtt veszteglő autó mö-
gött történő első megállást után, és csak ak-
kor, ha taxija mögött megkülönböztetett gép-
kocsi érkezését észleli. 
b) Csak akkor, ha járműve mögött megkülön-
böztető vagy figyelmeztető jelzést használó
gépkocsi érkezését észleli.
c) Még a jármű megállítása előtt, függetlenül a
mögöttes járművek fajtájától illetve fuvarfel-
adatától.

3. Forgalmi torlódáshoz érkezve autópá-
lyán hol és hogyan kell a járműveket
megállítani?

a) A külső sávon közlekedőket a leállósávon, a
második sávon érkezőket a forgalmi sáv bal
szélén, a további belső sávban közlekedőket
pedig a sávokat kijelölő terelővonalakon belül
bárhol. 
b) A bal szélső járműnek szorosan a sáv bal
szélére, az egyéb forgalmi sávokban közleke-
dőknek a sávban lehetséges mértékben jobb-
ra kell húzódni.
c) Valamennyi járműnek a lehetséges mérték-
ben forgalmi sávok jobb szélére kell húzódni.

4. Mit jeleznek az ilyen táb-
lakombinációval?
a) A főútvonal végét jelző tábla
távolságát. 
b) Azt, hogy a „Főútvonal”, va-
lamint az elsőbbséget szabá-
lyozó táblák jelzései a megje-

lölt távolságon belül nem irányadók.  
c) Azt, hogy a főútvonal 300 méteres szakasza
fokozottan balesetveszélyes. 

5. Hányszorosára nő a taxi fékútja két-
szeres sebességről fékezve?
a) Kb. kétszeresére. 
b) Kb. háromszorosára.
c) Kb. négyszeresére. 

6. Megfordulhat-e a képen látható helyen
taxijával az autóbuszt, illetve annak
nyomvonalát követve?

a) Igen, hiszen a taxi a közforgalmú közösségi
közlekedés kiegészítője.
b) Legfeljebb akkor, ha a fényjelző készülék
zöld jelzést ad. 
c) Nem. 

7. A jelzőtáblák egy osztott pályás útba
betorkolló útca végén vannak elhelyezve.
Bekanyarodhat-e taxijával balra, a füvesí-
tett területtel elválasztott másik irányú út-
testre?

a) Igen. 
b) Nem. 

8. Áthajthat-e taxi a
táblával megjelölt
övezeten, ha vezetője
ott megállni nem
akar?

a) Igen.
b) Legfeljebb akkor, ha a taxis vagy a szállított
utasa mozgáskorlátozott. 
c) Nem. 

9. Szabályosan közle-
kedik-e a képen látha-
tó biciklista, a hátára
csatolt gyermekhordo-
zóban hevederrel rög-
zített kisfiával?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a gyer-
mek még nem töltötte be
a harmadik életévét. 

c) Nem. 

10. Hasz-
n á l h a t - e
taxijában a
jármű se-
bességé-
nek ható-
sági ellen-
ő r z é s é t
előre jelző
berende -
zést?
a) Igen.
b) Csak lakott területen kívül. 
c) Nem.

11. Vezetés közben hasz-
nálhatja-e okostelefonját
sms vagy e-mail küldésére?
a) Igen. 
b) Csak fokozott óvatossággal,

kis forgalmú úton és időszakban.
c) Nem. 

12. Megbírságolja-e Önt a rendőr azért,
mert taxijában nem tart készenlétben egy
személygépkocsikra előírt elsősegély-
csomagot?

a) Igen. 
b) Legfeljebb akkor, ha taxi üzemben utast is
szállít. 
c) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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ket jellemzően nem a hatóságok általá-
nos „munkaideje” alatt végzik, a taxi sza-
badjelzők az autóra pár perc alatt kihe-
lyezhetőek, de ugyanúgy el is távolítható-
ak – igen nehézkes. A fehér rendszámos
autók megjelenését, előfordulási helyét,
idejét megfigyeléses módszerrel
feltérképezni az egyéb hatósági felada-
tok mellett szinte lehetetlen.

Fentiek alapján tehát az illegális
taxisok tettenérése és a jogsértés
bizonyítása egyetlen hatóság
számára sem egyszerű feladat.
Amennyiben a fogyasztóvédelmi
felügyelőség engedély nélküli
tevékenység végzését tapasztalja, az
előzőekben leírt hatósági
intézkedést – áttétel Budapest
Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelőségének –
minden estben átteszi.

A 2013-as év folyamán több, az
ellenőrzési jegyzőkönyv alapján engedély
nélküli személytaxi-szolgáltatást végző
ügyféllel szemben indult közigazgatási
hatósági eljárás. Jelenleg 16 személytaxi-
szolgáltatás végzésére vonatkozó eljárás

van folyamatban Felügyelőségemnél,
melyből 10 engedély nélküli tevékeny-
séghez kapcsolódó. 

Az engedély nélküli személytaxi-
szolgáltatás teljes körű bizonyítása
után Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Közlekedési Felügyelősége
közigazgatási bírság megfizetésére
kötelezi ügyfeleinket, mely alkalman-
ként 600 000 forint bírságtételű. Az
engedély nélküli tevékenység további
jogszabályi szankciója az, hogy az
engedély nélküli tevékenység jog-
erős megállapítása esetén a közleke-
dési hatóság hivatalból jár el és hat
hónapra kivonja a cselekményhez
használt járművet a forgalomból.

Dr. Pásti Imre
kormánymegbízott

BUDAPEST  FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA

Köszönjük a részletes választ! A jelek
szerint továbbra sem egyszerű, a „kollé-
gák” fülön csípése. De ha sikerül, akkor
megkapják megérdemelt jutalmukat.

Juhász Péter

Az új tanárnõ elé jóképû legényt
küldenek a vasútállomásra. Felrakják
a csomagokat a szekérre, a csinos
tanárnéni a legény mellé ül a bakra. A
falu szélén a legelõn egy bika éppen
meghágja a tehenet. A városi tanító-
nõt lenyûgözi a látvány, s azt kérdezi
a legénytõl:

– Honnan tudja a bika, hogy … izé
… szóval, hogy mikor alkalmas a pilla-
nat?

– Ó, elárulja azt a nõstény illata.
Hajtanak tovább, most egy csõdört

és egy kancát látnak hasonló helyzet-
ben.

– És a csõdör honnan tudja? – kérdi
a kíváncsi nõ.

– Neki is a nõstény illata árulja el,
ahogy mindeniknek.

Megérkeznek a szálláshoz, lepakol-
nak, a fiú búcsúzik:

– Hát minden jót!
– Köszönöm a fuvart! – mondja a ta-

nítónõ. – És látogass meg egyszer.
Majd ha már elmúlt a náthád.

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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1. Mit jeleznek az ilyen táb-
lával?
a) Az előzésben lévő autó elő-
zésének a veszélyességét. 
b) A nem megfelelő követési

távolság tartásának veszélyességét. 
c) Az úton forgalmi akadályt képezhetnek a fel-
torlódott járművek. 

2. Autópályán a külső (jobb szélső) sáv-
ban haladva forgalmi torlódáshoz érke-
zik. Mikor kell taxijával a lehetséges mér-
tékben jobbra húzódással szabad folyo-
sót nyitnia?

a) Legfeljebb az Ön előtt veszteglő autó mö-
gött történő első megállást után, és csak ak-
kor, ha taxija mögött megkülönböztetett gép-
kocsi érkezését észleli. 
b) Csak akkor, ha járműve mögött megkülön-
böztető vagy figyelmeztető jelzést használó
gépkocsi érkezését észleli.
c) Még a jármű megállítása előtt, függetlenül a
mögöttes járművek fajtájától illetve fuvarfel-
adatától.

3. Forgalmi torlódáshoz érkezve autópá-
lyán hol és hogyan kell a járműveket
megállítani?

a) A külső sávon közlekedőket a leállósávon, a
második sávon érkezőket a forgalmi sáv bal
szélén, a további belső sávban közlekedőket
pedig a sávokat kijelölő terelővonalakon belül
bárhol. 
b) A bal szélső járműnek szorosan a sáv bal
szélére, az egyéb forgalmi sávokban közleke-
dőknek a sávban lehetséges mértékben jobb-
ra kell húzódni.
c) Valamennyi járműnek a lehetséges mérték-
ben forgalmi sávok jobb szélére kell húzódni.

4. Mit jeleznek az ilyen táb-
lakombinációval?
a) A főútvonal végét jelző tábla
távolságát. 
b) Azt, hogy a „Főútvonal”, va-
lamint az elsőbbséget szabá-
lyozó táblák jelzései a megje-

lölt távolságon belül nem irányadók.  
c) Azt, hogy a főútvonal 300 méteres szakasza
fokozottan balesetveszélyes. 

5. Hányszorosára nő a taxi fékútja két-
szeres sebességről fékezve?
a) Kb. kétszeresére. 
b) Kb. háromszorosára.
c) Kb. négyszeresére. 

6. Megfordulhat-e a képen látható helyen
taxijával az autóbuszt, illetve annak
nyomvonalát követve?

a) Igen, hiszen a taxi a közforgalmú közösségi
közlekedés kiegészítője.
b) Legfeljebb akkor, ha a fényjelző készülék
zöld jelzést ad. 
c) Nem. 

7. A jelzőtáblák egy osztott pályás útba
betorkolló útca végén vannak elhelyezve.
Bekanyarodhat-e taxijával balra, a füvesí-
tett területtel elválasztott másik irányú út-
testre?

a) Igen. 
b) Nem. 

8. Áthajthat-e taxi a
táblával megjelölt
övezeten, ha vezetője
ott megállni nem
akar?

a) Igen.
b) Legfeljebb akkor, ha a taxis vagy a szállított
utasa mozgáskorlátozott. 
c) Nem. 

9. Szabályosan közle-
kedik-e a képen látha-
tó biciklista, a hátára
csatolt gyermekhordo-
zóban hevederrel rög-
zített kisfiával?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a gyer-
mek még nem töltötte be
a harmadik életévét. 

c) Nem. 

10. Hasz-
n á l h a t - e
taxijában a
jármű se-
bességé-
nek ható-
sági ellen-
ő r z é s é t
előre jelző
berende -
zést?
a) Igen.
b) Csak lakott területen kívül. 
c) Nem.

11. Vezetés közben hasz-
nálhatja-e okostelefonját
sms vagy e-mail küldésére?
a) Igen. 
b) Csak fokozott óvatossággal,

kis forgalmú úton és időszakban.
c) Nem. 

12. Megbírságolja-e Önt a rendőr azért,
mert taxijában nem tart készenlétben egy
személygépkocsikra előírt elsősegély-
csomagot?

a) Igen. 
b) Legfeljebb akkor, ha taxi üzemben utast is
szállít. 
c) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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N. Gábort jelentős kárt okozó
csalás miatt kereste a Duna-
keszi Járásbíróság, ugyanis a
vádlott nem jelent meg ügye
tárgyalásán, ezért adtak ki el-
lene elfogatóparancsot. A fér-
fi két társával – évekkel ez-
előtt – nyomozóknak adva ki
magukat mentek el áldoza-
tukhoz, akihez korábban is-
meretlenek betörtek és akitől
jelentős összegben eurót lop-
tak. A bandatagok azt állítot-
ták, hogy rendőrök, viszont
ahhoz, hogy visszaszerezzék
a károsult pénzét, további
összegre lenne szükségük.
Ezzel az ürüggyel több mint
tízmillió forintot csaltak ki a hi-
székeny sértettől.

A körözött férfi bujkált a
hatóságok elől, ám levélben
tájékoztatta a barátnőjét ar-
ról, hogy végez magával, és
ha nem tart vele, akkor máso-
kat is magával visz a halálba.
Az íráshoz fotókat is mellé-
kelt, amelyen fegyvert tartott
a fejéhez. Barátnője ekkor je-
lentette az esetet rendőrsé-
gen, ezután kérték az egyen-
ruhások a terrorelhárítókat,
hogy fogják el N. Gábort.

Mint ismeretes, Budáról a
MOM Parktól követték a kom-
mandósok azt a taxit, amiben
a célszemélyt utazott. Az au-
tót a Ferenciek terénél állítot-
ták meg a kommandósok,
ahol a férfit kirángatták a ko-
csiból, földre kényszerítették,
majd megbilincselték. A ruhá-
zat átvizsgálásakor fegyvert
nem találtak nála. 

Az akciót követően az
egyik biztosítást végző vélet-
lenül hozzányúlt Glock 17-es
pisztolya elsütő billentyűjé-
hez, és a már kocsiban ülő
technikus társát hasba lőtte
az ablakon keresztül.

A sérült személyt a mentők
azonnal kórházba szállították,
ahol megműtötték, állapotát
stabilizálták.

Hajdu János – a TEK fő-
igazgatója – cáfolta azt a saj-
tóinformációt, miszerint a fér-
fi csoportos öngyilkosságot
szervezett volna. Mint ő is
megerősítette: N. Gábor a
barátnőjének írt levelében
gyilkossággal fenyegetőzött,
és az egyik mellékelt fényké-
pen fegyverrel volt látható. A
barátnőjét megfenyegette,

ha nem tart vele, akkor saját
magával és ővele is végez,
valamint több embert visz a
halálba. Különböző fotókat
mellékelt, ahol fegyvert tart
saját fejéhez, ezzel zsarolta a
lányt. – Ha valaki azzal fenye-
getőzik, hogy több embert
visz magával a halálba, azt il-
lik komolyan venni – hangsú-
lyozta a TEK főigazgatója.
Hozzátette: volt már olyan
eset, amikor a rendőrök nem
értek oda időben egy családi
drámához, vagy nem tudták
megakadályozni a féltékeny-
ségből adódó gyilkosságot.
Ezt most nem kockáztathat-
ták.

A taxis vétlen szemlélője
volt az eseményeknek, ám
azt az érzést, amit a körözött
elfogásakor élt át, senkinek
nem kívánja. Ebben a feszült
helyzetben továbbfokozta a
rémületet, a vétlen lövés,
amelyről jó ideig nem lehe-
tett tudni, honnan és kitől
származott.

Az eljárás során a taxis
szerepe tisztázódott, kide-
rült, hogy semmilyen kapcso-
latban nem állt a szökésben
lévő férfival, így mondhatni:
rossz időben volt rossz he-
lyen.

Az egész pillanatok alatt
történt, ám az élmény egész
életében kísérteni fogja a ta-
xist.

k.z.t. 
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Egy súlyos autóbaleset után magá-
hoz térõ gépkocsivezetõ elsõ kérdé-
se:

– Hol vagyok?
Az ápolónõ így válaszol:
– A tizenhetesben.
– Na jó, de kórházi szobában, vagy

cellában?

Úgy érzem,
vadásznak rám…

– Hát, azt hiszem, itt a vége! – állított be iro-
dánkba egy kolléga. – Közel negyven éve taxi-
zom, ez az életem, mégis úgy érzem, az utóbbi
hónapokban mindent megtesznek, hogy elve-
gyék a kedvemet. Néhány hónap múlva nyugdíj-
ba megyek, de valószínűleg már azt sem bírom
ki, abba kell hagynom a taxizást. Úgy érzem,
szinte vadásznak rám. És nem az utasok…

Mint kiderült, az elmúlt évben többször is
kellett fizetnie harmincezer forintos büntetést a
közterületi kamerák felvétele miatt. „Rossz he-
lyen” állt meg. Mármint ha rossz helynek lehet
nevezni azt, ha a megrendelő háza elé áll. Aki
azért kért taxit, mert nem akar (vagy nem tud)
sokat gyalogolni. Ez a taxirendelés lényege.
Hogy a lehető legközelebb álljunk meg a cím-
hez. De ezt manapság már Budapesten nem
lehet… Mondjak példákat? Csak egyet: Bajcsy-
Zsilinszky út. Hol állsz meg? Végig az egész
Bajcsyn parkoló kocsik, ahol nem, ott megállni
tilos tábla, ahol az sem, ott saroktól vagy gya-
logátkelőhelytől öt méteren belül vagy. Ha sza-
bályosan akarsz megállni, akkor a legközelebbi
lehetőség a Nyugati parkolója. Vagy a Váci út.
De hát így nem lehet taxizni! 

Ha munkánk során nemcsak az utast, vagy a
forgalmat kell figyelni, hanem a közterületi ka-
merákat is, ha emiatt kell bújkálnunk, vagy min-
denféle álcázó trükköket bevetni, akkor bizony
igaz a címben említett érzés: valóban úgy érez-
hetjük, vadásznak ránk…

A filmekből ismert akciót hajtottak végre a Terror El-
hárító Központ /TEK/ munkatársai december 2-án
kora este a fővárosban a Ferenciek terén. A körözött
férfit a MOM Parktól követték a kommandósok, akik
a Belvárosban egy taxiban fogták el a gyanúsítottat.
Az akció során eldördült egy fegyver, amely eltalálta
az egyik bűnügyi technikust. Mint kiderült, saját kol-
légáját lőtte hasba az egyik „feketeruhás.”

A családi kedvezmény kiterjesztése
Többgyermekes kollégáink nagy reményekkel
néztek a családi kedvezmény kiszélesítése
elé, hiszen eddig nem minden esetben tudták
érvényesíteni teljes egészében a jóváírást. Eb-
ben az évben az eltartott gyermekek után csak
adóalap kedvezményt lehet igénybe venni.
Egy vagy két gyermek esetén gyermekenként
62 500 Forintot, három vagy több gyermek
esetén gyermekenként 206 250 forintot.
Hogy működik ez a gyakorlatban?

Egy gyermek esetén havonta 62 500, azaz
évente 750 000 Ft adóalap kedvezmény jár.
Vagyis eddig a jövedelemig nem kell személyi
jövedelemadót fizetnünk. Egy átalányadózó fő-
állású taxis esetén ez a jövedelem  3 750 000
Ft bevételnél realizálódik. Két eltartott gyer-
mek esetén az összegek duplázódnak, így va-

lószínűleg az átalányadózó vállalkozó már nem
tudja teljes egészében érvényesíteni a kedvez-
ményt (hacsak nem csinál hét és fél millió fo-
rint éves bevételt…)

Mivel a családi kedvezményt a házastársak
között meg lehet osztani, mindkettőjük jöve-
delmét figyelembe kell venni. Így már lehetsé-
ges, hogy a két jövedelem lehetővé teszi a
kedvezmény teljes igénybevételét. Három-,
vagy több gyermek esetén azonban ez már ke-
véssé valószínű, ezért született meg az a ren-
deletkiegészítés, hogy szükség esetén nem
csak a személyi jövedelemadóból, hanem az
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékból is ér-
vényesíthető a gyermekek utáni kedvezmény.
Az egyéni vállalkozóknál azonban bizonyos
korlátok vannak. 

Az elfogadott módosítások révén az egyéni
vállalkozók csak a vállalkozói kivét,  vagy az
átalányban megállapított jövedelem alapján
történő járulékfizetés esetén érvényesíthetik a
családi járulékkedvezményt. Ez konkrétan azt
jelenti, hogy ha a vállalkozó az úgynevezett mi-
nimum szabályok szerint teljesíti járulékfizeté-
si kötelezettségét, akkor e járulékfizetés vonat-
kozásában nem érvényesíthet családi járulék-
kedvezményt. Az elfogadott módosító indít-
vány ugyanis a minimum szabályok szerint
történő járulékfizetést nem tekinti tényle-
ges jövedelemnek, s e járulékfizetésre
nem vonatkozik a családi járulékked-
vezmény lehetősége.

Tételezzük fel, hogy 2014-ben a minimál-
bér havi 100 000 forint. Ha az egyéni vál-

A MOM Parktól követték a taxit

Kommandós rajtaütés a Ferenciek terén
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N. Gábort jelentős kárt okozó
csalás miatt kereste a Duna-
keszi Járásbíróság, ugyanis a
vádlott nem jelent meg ügye
tárgyalásán, ezért adtak ki el-
lene elfogatóparancsot. A fér-
fi két társával – évekkel ez-
előtt – nyomozóknak adva ki
magukat mentek el áldoza-
tukhoz, akihez korábban is-
meretlenek betörtek és akitől
jelentős összegben eurót lop-
tak. A bandatagok azt állítot-
ták, hogy rendőrök, viszont
ahhoz, hogy visszaszerezzék
a károsult pénzét, további
összegre lenne szükségük.
Ezzel az ürüggyel több mint
tízmillió forintot csaltak ki a hi-
székeny sértettől.

A körözött férfi bujkált a
hatóságok elől, ám levélben
tájékoztatta a barátnőjét ar-
ról, hogy végez magával, és
ha nem tart vele, akkor máso-
kat is magával visz a halálba.
Az íráshoz fotókat is mellé-
kelt, amelyen fegyvert tartott
a fejéhez. Barátnője ekkor je-
lentette az esetet rendőrsé-
gen, ezután kérték az egyen-
ruhások a terrorelhárítókat,
hogy fogják el N. Gábort.

Mint ismeretes, Budáról a
MOM Parktól követték a kom-
mandósok azt a taxit, amiben
a célszemélyt utazott. Az au-
tót a Ferenciek terénél állítot-
ták meg a kommandósok,
ahol a férfit kirángatták a ko-
csiból, földre kényszerítették,
majd megbilincselték. A ruhá-
zat átvizsgálásakor fegyvert
nem találtak nála. 

Az akciót követően az
egyik biztosítást végző vélet-
lenül hozzányúlt Glock 17-es
pisztolya elsütő billentyűjé-
hez, és a már kocsiban ülő
technikus társát hasba lőtte
az ablakon keresztül.

A sérült személyt a mentők
azonnal kórházba szállították,
ahol megműtötték, állapotát
stabilizálták.

Hajdu János – a TEK fő-
igazgatója – cáfolta azt a saj-
tóinformációt, miszerint a fér-
fi csoportos öngyilkosságot
szervezett volna. Mint ő is
megerősítette: N. Gábor a
barátnőjének írt levelében
gyilkossággal fenyegetőzött,
és az egyik mellékelt fényké-
pen fegyverrel volt látható. A
barátnőjét megfenyegette,

ha nem tart vele, akkor saját
magával és ővele is végez,
valamint több embert visz a
halálba. Különböző fotókat
mellékelt, ahol fegyvert tart
saját fejéhez, ezzel zsarolta a
lányt. – Ha valaki azzal fenye-
getőzik, hogy több embert
visz magával a halálba, azt il-
lik komolyan venni – hangsú-
lyozta a TEK főigazgatója.
Hozzátette: volt már olyan
eset, amikor a rendőrök nem
értek oda időben egy családi
drámához, vagy nem tudták
megakadályozni a féltékeny-
ségből adódó gyilkosságot.
Ezt most nem kockáztathat-
ták.

A taxis vétlen szemlélője
volt az eseményeknek, ám
azt az érzést, amit a körözött
elfogásakor élt át, senkinek
nem kívánja. Ebben a feszült
helyzetben továbbfokozta a
rémületet, a vétlen lövés,
amelyről jó ideig nem lehe-
tett tudni, honnan és kitől
származott.

Az eljárás során a taxis
szerepe tisztázódott, kide-
rült, hogy semmilyen kapcso-
latban nem állt a szökésben
lévő férfival, így mondhatni:
rossz időben volt rossz he-
lyen.

Az egész pillanatok alatt
történt, ám az élmény egész
életében kísérteni fogja a ta-
xist.

k.z.t. 
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Egy súlyos autóbaleset után magá-
hoz térõ gépkocsivezetõ elsõ kérdé-
se:

– Hol vagyok?
Az ápolónõ így válaszol:
– A tizenhetesben.
– Na jó, de kórházi szobában, vagy

cellában?

Úgy érzem,
vadásznak rám…

– Hát, azt hiszem, itt a vége! – állított be iro-
dánkba egy kolléga. – Közel negyven éve taxi-
zom, ez az életem, mégis úgy érzem, az utóbbi
hónapokban mindent megtesznek, hogy elve-
gyék a kedvemet. Néhány hónap múlva nyugdíj-
ba megyek, de valószínűleg már azt sem bírom
ki, abba kell hagynom a taxizást. Úgy érzem,
szinte vadásznak rám. És nem az utasok…

Mint kiderült, az elmúlt évben többször is
kellett fizetnie harmincezer forintos büntetést a
közterületi kamerák felvétele miatt. „Rossz he-
lyen” állt meg. Mármint ha rossz helynek lehet
nevezni azt, ha a megrendelő háza elé áll. Aki
azért kért taxit, mert nem akar (vagy nem tud)
sokat gyalogolni. Ez a taxirendelés lényege.
Hogy a lehető legközelebb álljunk meg a cím-
hez. De ezt manapság már Budapesten nem
lehet… Mondjak példákat? Csak egyet: Bajcsy-
Zsilinszky út. Hol állsz meg? Végig az egész
Bajcsyn parkoló kocsik, ahol nem, ott megállni
tilos tábla, ahol az sem, ott saroktól vagy gya-
logátkelőhelytől öt méteren belül vagy. Ha sza-
bályosan akarsz megállni, akkor a legközelebbi
lehetőség a Nyugati parkolója. Vagy a Váci út.
De hát így nem lehet taxizni! 

Ha munkánk során nemcsak az utast, vagy a
forgalmat kell figyelni, hanem a közterületi ka-
merákat is, ha emiatt kell bújkálnunk, vagy min-
denféle álcázó trükköket bevetni, akkor bizony
igaz a címben említett érzés: valóban úgy érez-
hetjük, vadásznak ránk…

A filmekből ismert akciót hajtottak végre a Terror El-
hárító Központ /TEK/ munkatársai december 2-án
kora este a fővárosban a Ferenciek terén. A körözött
férfit a MOM Parktól követték a kommandósok, akik
a Belvárosban egy taxiban fogták el a gyanúsítottat.
Az akció során eldördült egy fegyver, amely eltalálta
az egyik bűnügyi technikust. Mint kiderült, saját kol-
légáját lőtte hasba az egyik „feketeruhás.”

A családi kedvezmény kiterjesztése
Többgyermekes kollégáink nagy reményekkel
néztek a családi kedvezmény kiszélesítése
elé, hiszen eddig nem minden esetben tudták
érvényesíteni teljes egészében a jóváírást. Eb-
ben az évben az eltartott gyermekek után csak
adóalap kedvezményt lehet igénybe venni.
Egy vagy két gyermek esetén gyermekenként
62 500 Forintot, három vagy több gyermek
esetén gyermekenként 206 250 forintot.
Hogy működik ez a gyakorlatban?

Egy gyermek esetén havonta 62 500, azaz
évente 750 000 Ft adóalap kedvezmény jár.
Vagyis eddig a jövedelemig nem kell személyi
jövedelemadót fizetnünk. Egy átalányadózó fő-
állású taxis esetén ez a jövedelem  3 750 000
Ft bevételnél realizálódik. Két eltartott gyer-
mek esetén az összegek duplázódnak, így va-

lószínűleg az átalányadózó vállalkozó már nem
tudja teljes egészében érvényesíteni a kedvez-
ményt (hacsak nem csinál hét és fél millió fo-
rint éves bevételt…)

Mivel a családi kedvezményt a házastársak
között meg lehet osztani, mindkettőjük jöve-
delmét figyelembe kell venni. Így már lehetsé-
ges, hogy a két jövedelem lehetővé teszi a
kedvezmény teljes igénybevételét. Három-,
vagy több gyermek esetén azonban ez már ke-
véssé valószínű, ezért született meg az a ren-
deletkiegészítés, hogy szükség esetén nem
csak a személyi jövedelemadóból, hanem az
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékból is ér-
vényesíthető a gyermekek utáni kedvezmény.
Az egyéni vállalkozóknál azonban bizonyos
korlátok vannak. 

Az elfogadott módosítások révén az egyéni
vállalkozók csak a vállalkozói kivét,  vagy az
átalányban megállapított jövedelem alapján
történő járulékfizetés esetén érvényesíthetik a
családi járulékkedvezményt. Ez konkrétan azt
jelenti, hogy ha a vállalkozó az úgynevezett mi-
nimum szabályok szerint teljesíti járulékfizeté-
si kötelezettségét, akkor e járulékfizetés vonat-
kozásában nem érvényesíthet családi járulék-
kedvezményt. Az elfogadott módosító indít-
vány ugyanis a minimum szabályok szerint
történő járulékfizetést nem tekinti tényle-
ges jövedelemnek, s e járulékfizetésre
nem vonatkozik a családi járulékked-
vezmény lehetősége.

Tételezzük fel, hogy 2014-ben a minimál-
bér havi 100 000 forint. Ha az egyéni vál-

A MOM Parktól követték a taxit
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lalkozó az adott hónapban az egészségbiz-
tosítási járulékot a minimálbér 150 százalé-
ka alapján, a nyugdíjjárulékot pedig a mini-
málbér alapján fizeti, akkor a módosító in-
dítvány szerinti szabályozás azt jelenti,
hogy az adott hónapban nem érvényesíthet
családi járulékkedvezményt. 

Ha viszont a vállalkozó havi járulékfizeté-
se 100 000 forint vállalkozói kivét  alapján

történik, akkor már érvényesíthető a csalá-
di járulék-kedvezmény. Vállalkozói kivét
azonban csak a tételes adózóknál értel-
mezhető, átalányadózóknál nem. Az ő ese-
tükben kizárólag akkor érvényesíthető a ki-
terjesztett kedvezmény, ha átalányban meg-
határozott jövedelmük túllépi a minimál-
bért. 2014-ben a minimálbér meghaladja a
100 ezer forintot, az ehhez tartozó bevétel

a félmilliót, így éves szinten hatmillió forint
bevétel lenne szükséges, de ez már az áfa
határa is…

Ha a házastársak megosztják a kedvez-
ményt, akkor kettőjük összes jövedelme
számít, de az egyéni vállalkozó csak a sze-
mélyi jövedelemadó kedvezményt érvénye-
sítheti, ha járulékait a minimálbér után fi-
zeti.
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– Azt hiszem, Önt kere-
sik, fõnök úr! – mondja a
titkárnõ.

– Mi az, hogy „azt hi-
szem“? – förmed rá a fõ-
nök.

– Nem vagyok egészen
biztos benne. Amikor fel-
vettem a kagylót, valaki
beleordított: „Te vagy az,
te vén hülye?“

* * *
Bemegy egy csinos nõ a

presszóba és egy magá-
nyos férfi mellé ül. Rámo-
solyog, majd minden át-
menet nélkül üvöltözni
kezd: – Mit képzel maga al-
jas csirkefogó, hogy én itt
magával szeretkezzek az
asztalon? 

Elszégyelli magát a férfi,
és elindul kifelé, a nõ
azonban utána megy és
halkan így szól:

– Elnézést, uram, én egy
kutatóintézettõl jöttem, és
az emberek reakcióját tanul-
mányozom váratlan helyze-
tekben.

Mire a férfi jó hangosan:

– Mi az, hogy húszezer, te
ócska kurva? Takarodj in-
nen!

* * *
Kovács kapatosan botor-

kál haza. Látja, hogy a lép-
csõházban fekszik valaki.

– Hol lakik, jóember? –
kérdezi segítõkészen.

– Egy emelettel feljebb,
balra.

Felcipeli a sorstársát, ki-
nyitja a bal oldali ajtót, be-
tolja a férfit. Utána vissza-
megy a földszintre. Megint
lát ott valakit. Megkérdezi:

– Hát maga hol lakik?
– Egy emelettel feljebb,

balra.
Felcipeli õt is, kinyitja az

ajtót, belöki. Megint le-
megy. Megint fekszik ott
valaki. Kovács most már
dühös: – Csak azt ne mond-
ja, hogy maga is egy eme-
lettel feljebb, balra lakik!

A férfi nehézkesen feltá-
pászkodik. – De igen, és ha
még egyszer belök a liftak-
nába, esküszöm pofán vá-
gom!

Téligumi-előírás
Több ponton változnak a közúti járművek forgalomban tartásá-
nak műszaki feltételeit rögzítő jogszabályok. A 2014. január 1-
jén hatályba lépő, közlekedésbiztonsági célú rendeletmódosí-
tások egyszerűsítik a jogalkalmazást az üzembentartók számá-
ra. Többek között egyértelmű értelmezést tartalmaz a megfe-
lelő minőségű téli gumiabroncsok kiválasztásában.

Jelenleg sem a hazai, sem a nemzetközi szabályozás nem
rögzít téli gumiabroncs használati kötelezettséget. Van azon-
ban egy  ún. „általános közlekedésbiztonsági követelmény”
mind hazánkban, mint Európában, amelynek értelmében az
autóvezetők kizárólag az út- és időjárási viszonyokra megfele-
lően felkészített gépjárművel indulhatnak útnak. 

A most életbelépő szabályozás a gumiabroncs jelzések (pl. "M+S"
vagy "Winter Use" felirat, esetleg hópihe ábra) tételes bemutatásával
segíti a gépkocsivezetőket a megfelelő minőségű gumiabroncsok
használatában. Az új meghatározás szerint a bordázatnak 4 milliméter-
nél mélyebbnek kell lennie a biztonság növelése, a téli gumi kedvező
tulajdonságainak kihasználása érdekében.

Bár fentiek szerint a téli gumiabroncsok konkrét használata továbbra
sem követelmény, nyilvánvaló, hogy az „általános közlekedésbiztonsági
követelmény” előírásait nem teljesíti a nyári gumi használata havas, jeges

útviszonyok, vagy akár csak 4 celsius fok alatti hőmérséklet esetén. Bal-
eseteknél a hatóság ezt is mérlegeli majd.

Téligumi-vásárlás

Téli guminál különösen fontos annak életkora, ezért vásárláskor ellen-
őrizni kell a gyártási időt. Ezt a gumiabroncs oldalán, a keréktárcsá-
hoz közelebb eső részen az ún. „buborékban” találjuk. A különböző
gyári jelölések melletti négyjegyű DOT szám első két karaktere a gyár-
tási hetet, második két karaktere a gyártási évét jelöli. Az alábbi képen
látható gumiabroncs tehát a 2009. év 39. hetében készült. 

A teherszállítás után, újabb ma-
gáncégeket vonna be az Ameri-
kai Űrhajózási Hivatal az aszt-
ronauták szállításába. A NASA
most olyan vállalkozókat keres,
akik a Földről a nemzetközi űr-
állomásra vinnék az űrhajóso-
kat. Erre a szolgáltatásra az
amerikai költségvetésből 800
millió dollár áll 2014-ben rendel-
kezésre.

Elsőre bizarr maga az ötlet is, pe-
dig nem ördögtől való. Talán keve-
sen tudják, de a NASA teherszállí-
tásra már most is olyan óriáscégek-
kel áll szerződésben, mint a Boe-
ing, a SpaceX vagy a Sierra Nevada
Corporation. S hogy mindezt meny-
nyire komolyan gondolják, arra nem
is kell jobb példa, minthogy a jármű-
vek már elkészültek, szeptember-
ben ki is próbálták. Igaz, erre 3,5
milliárd dollár állt rendelkezésére
az üzemeltetőknek. A hírek szerint
az első teherkapszulák december-
ben útnak is indulnak a Földtől 400
kilométerre található nemzetközi űr-
állomásra.  

Az Amerikai Egyesült Államok
2011-ben nyugdíjazta korábbi űrsik-
lóit. Azóta kénytelenek Oroszor-
szág szolgáltatásait igénybe venni,
amelyek árai igencsak borsosak.
Az oroszok ugyanis több mint 60
millió dollárt számláznak minden
egyes űrhajós eljuttatásáért az űrál-
lomásra. A jenkik most úgy tervezik,
ha meghirdetik, könnyen találhat-
nak olyan fuvarozócéget, amelyik
ettől olcsóbban juttathatja asztro-
nautáit az űrbe. A költségvetésben
2014-re már 800 millió dollár el is
lett különítve, úgyhogy indulhat a
verseny az űrtaxi szolgáltatói között.

Amennyire utópia volt néhány év-
tizede a videotelefon vagy a pilóta
nélküli repülő, úgy elképzelhető,
hogy az Ötödik elemből megismert
űrtaxiban, akár itt is Bruce Willis ül-
het a volánnál. Mindez lassan elér-
hető közelségbe kerülhet bárki szá-
mára. Az azonban egyelőre nem va-
lószínű, hogy a földi taxitársaságok
tucatjai versengenének a világűrbe-
li szolgáltatás elnyeréséért. Habár
Amerikában bármi megtörténhet. 
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amibe jobb érzés 
beülni Önnek  és 
utasainak egyaránt.

Mivel hívja fel 
magára a  gyelmet?

  sportosan elegáns megjelenés
  gazdag felszereltség
  tágas belső tér, kényelem Önnek és az utasainak
  hatalmas csomagtartó (430l)
  teljes körű aktív és passzív biztonsági megoldások
  alacsony fogyasztás és egyéb fenntartási 
költségek  (kombinált átlagfogyasztás: 5.5 liter)

  3 év vagy 100 000 km garancia

Jelen felhívás nem minősül ajánlattételnek, a részletekről érdeklődjön a Suzuki márkakereskedésekben! 
A képek illusztrációk. Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 5,4–5,9 l/100 km, CO2 kibocsátás: 125–135 g/km. 

Válasszon SX4 S-Cross taxis ajánlatunkból!
Suzuki  Start

1.6 benzines 120 LE,
klíma, 7 légzsák, ESP, 16” kerekek

4 490 000 Ft listaár helyett most 
Taxisoknak: 3 497 710 Ft

Suzuki  Comfort 
1.6 benzines 120 LE,
klíma, 7 légzsák, ESP, 16” kerekek,  
teljes „Comfort” felszereltség 
(pl. tempomat, CD/MP3 lejátszó, 
állítható magasságú első ülések, stb.)
4 980 000 Ft listaár helyett most 
Taxisoknak: 3 998 940 Ft

Suzuki
Taxi
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A Budapest Taxi –
igaz, korábban
nem ezen a né-

ven – már harmadik éve
vesz részt az Európai Keres-
kedelem Napja rendezvé-
nyen. Ahogy azt Horváth
Csaba igazgató elmondta,
azokat az embereket kíván-
ják e napon díjazni, akik a
mindennapok munkáját szor-
galmasan végzik, de akikre
kevesebb figyelem jut a hét-
köznapokban. Ők azok, akik
a „pult” másik oldalán állva
segítik ezzel egy-egy sikeres
cég munkáját. Az a szándék
tehát, hogy azoknak a kollégáknak is jusson komolyabb elismerés,
akik a mindennapokban szervesen részt vesznek a cégépítésben, de
tevékenységük nem olyan látványos, mint a cégvezetésé. A Budapest
Taxi felterjesztése alapján 2011-ben Fellegi Márta, 2012-ben Bíró
Zoltán és 2013-ban Mészáros Zoltán kapott az Európai Kereskede-
lem Napján oklevelet, melyet ünnepélyes keretek között vehettek át. 

Ahogy
azt Horváth Csabától megtudtuk, a
Budapest Taxi alvállalkozói között
az Etikai Bizottság a számítógé-
pes adatbázisban szereplő taxisok
és az itt dolgozók között minden
hónapban kisorsol egy 3 napos
családi hétvégét az ország vala-
melyik 4 csillagos wellness-szállo-
dájában. Ezt térítésmentesen
kapják a taxisok és családjuk a
taxicégtől.

További ösztönzésként a leg-
több SuperShop kártyás fizetést
elfogadók között is verseny van,
havi értékeléssel. A győztes szin-

tén wellness hétvégét kap. 
A Mastercarddal kidolgozott akció keretei között a legtöbb QR-

kódos fizetést elfogadó taxisokat üzemanyag-kártyával szponzorál-
ják.

Ahogy azt megtudtuk, a cégvezetés célja, hogy otthonosabbá te-
gyék a munkahelyi légkört, ami kedvező hatással lehet a teljesít-
ményre. A jó közösség eredményesebb munkát is jelenthet.

Meglátjuk…
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Feleség a férjnek, reggel ki-
lenckor:

– Drágám, ne süssek neked
egy finom rántottát?

– Köszönöm, de nem kérek.
Ez a Viagra elvette az étvágya-
mat.

Feleség a férjnek délután
egykor:

– Drágám, ne csináljak valami
finom ebédet neked?

– Köszönöm ne, ez a Viagra
teljesen elvette az étvágyamat.

Feleség a férjnek, este hat-
kor:

– Kedvesem, nem szeretnél
valami finomat vacsorázni?

– Á, nem. A Viagra teljesen el-
vette az étvágyam, egyáltalán
nem vagyok éhes.

– Azért egy kicsit lemásznál
rólam? Én már majdnem éhen
halok...

Sorsolások a Budapest Taxinál

Vigyázzatok magatokra!
Itt a tél, megváltoznak az útviszonyok, megnő

a féktávolság. 
Sajnos, a járművezetők egy ré-

sze nem veszi tudomásul a fizika
törvényeit! Ha nincs más, nekünk
kell betartatni a követési távolsá-
got. Nem csak az a fontos, hogy
mi betartsuk a követési távolságot,
de tartassuk be a mögöttünk jövő-
vel is.

Ha látjuk, hogy „tolja”, ha látjuk,
hogy ránk tapad, apró, óvatos fé-
kezgetéssel igyekezzünk felhívni a
figyelmét a távolságtartásra! Ha
végképpen nem megy, inkább en-
gedjük el, álljunk félre! Okos
enged… 

Juhász Péter

Egy ámokfutó négy vétlen autót
tört össze, köztük három taxit
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X. Jászberényi út

Átadták a „Keresztúri busz folyosó” újabb sza-
kaszát, ezúttal a kőbányai Jászberényi úton.
Sajnos, csak BKK járművek haladhatnak rajta
végig, taxik nem. Sok kolléga nem érti ennek
az okát, pedig egy évvel ezelőtt hosszabb írás-
ban már taglaltuk. A Budapesti Közlekedési
Központ létrejöttekor a Taxiállomás-kezelő
Kht. a BKK része lett, ezért fizetjük a drosztdí-
jat a BKK-nak, ezért van a taxikon BKK matri-
ca. Ám a taxik ettől még nem BKK járművek.
Természetesen nem korrekt, hogy ha fizetni
kell, akkor a BKK tagjai vagyunk, ha előnyöket
szeretnénk, akkor már nem. Nem korrekt, de
ez az illetékesek álláspontja. 
II. Árpád fejedelem útja

A „Buszsáv” utolsó húsz méterére BKK kiegé-
szítés került, így most – elvileg – nem használ-
hatjuk ezt az utolsó szakaszt. Kértem, hogy
szereljék le az újonnan kihelyezett kiegészítő
jelzőtáblát.

VII. Kazinczy utca
Valószínűleg a lakosság felháborodása miatt
visszaállt a régi forgalmi rend, ismét nem
„Gyalogos-kerékpáros utca” a Kazinczy utca
éjszakánként és a hétvégeken.
VII. Vörösmarty utca

Útburkolatcsere történt és ezzel egy időben
megváltozott a forgalmi rend itt és a környező
utcákban.  A kerékpárosok itt is mehetnek az
egyirányú utcában, forgalommal szemben.
XVI. Cházár András utca

Itt is mehetnek ezentúl a kerékpárosok forga-
lommal szemben. Jelzőlámpát is telepítettek,
hogy könnyebben hajthassanak ki a főútra
(Thököly útra) a mellékútról. 
Buszsávok eltűnése
Több kolléga panaszolta, hogy tűnnek el a
buszsávok Budapesten (Például: XI. Budaörsi
út, XI. hegyalja út, XI. Október 23. útja). A fő-
polgármester úr döntése értelmében több he-
lyen visszavették a tömegközlekedés elsőbb-
ségét, ennyi a magyarázat. Ez nemcsak a
buszsávokra érvényes, de a villamosok jelző-
lámpa-hangolására is. Mint köztudott, két éve

– a hírek szerint – negyvenmillió forintért át-
hangolták a Nagykörúton a jelzőlámpákat,
hogy a villamosoknak legyen elsőbbségük.
Most viszszahangolják a jelzőlámpákat az au-
tósok felháborodása miatt…
VII. Thököly út

Átadták a Thököly út utolsó szakaszát. Az út kö-
zepén kialakított buszsávban csak BKK jármű-
vek haladhatnak. Kérdés, mennyire fogják el-
lenőrizni, mert a Thököly út többi szakaszán lé-
vő buszsávokat is csak BKK járművek használ-
hatják, de ezt eddig senki sem ellenőrizte. 

Juhász Péter
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– Tûnj a házból! – ordítja a feleség
a férjének. – Látni se akarlak többé!

A férj elindul az ajtó felé.
– Remélem, boldogtalan életed

lesz, minden percedet elemészti ön-
magad sajnálata, és végül fájdalma-
san, kínok között halsz meg! – kiált
még utána a felesége.

A férj visszafordul:
– Most akkor mi van? Mégis azt

akarod, hogy maradjak...?
* * *

Egy keskeny lejtõs erdei úton két
autó talalkozik. Az egyikben, ami le-
felé megy, egy férfi ül, a szembejövõ-
ben egy nõ. Ahogy a két kocsi elha-
lad egymás mellett, a nõ letekeri az
ablakot, és odakiabál a férfinak:

– Vigyázz, disznó!
A férfi visszafordulva kikiabál az

ablakon:
– Hülye liba!
Majd száguld tovább lefelé a lej-

tõn, és belerohan az úton fekvõ disz-
nóba…

* * *
A plasztikai sebész új arcot vará-

zsolt a hölgynek: eltüntette a ránco-
kat, és az orrát is kisebbre szabta.
Amikor felépül a páciens, az orvos
megkérdezi tõle:

– Mit tehetek még önért, asszo-
nyom?

– Tudna nekem nagy, kerek szeme-
ket csinálni?

– Természetesen – válaszol a se-
bész, majd kiszól az asszisztensnõjé-
nek.

– Legyen szíves, mutassa meg a
hölgynek a számláját!

Forgalmirend-változások
X Jászberényi út.
BKK-útvonal lett a
busz folyosó

VII. Vörösmar-
ty utca. A ke-
rékpárosok
mehetnek a
forgalommal
szemben is...

VII. Thököly út. Erre
a BKK-sávra nem
hajthatnak rá a taxik

...az autósok is parkolhatnak úgy,
hogy lássák a kerékpárosokat

XIV. Cházár András u.
Ne tévesszen meg
senkit a jelzőlámpa.
Az utca továbbra is
egyirányú

II. Árpád
fejedelem
útja. BKK-
matrica
kerül a
Buszsáv
helyére...

...és kamerák
figyelik, kik
használják
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A Budapest Taxi –
igaz, korábban
nem ezen a né-

ven – már harmadik éve
vesz részt az Európai Keres-
kedelem Napja rendezvé-
nyen. Ahogy azt Horváth
Csaba igazgató elmondta,
azokat az embereket kíván-
ják e napon díjazni, akik a
mindennapok munkáját szor-
galmasan végzik, de akikre
kevesebb figyelem jut a hét-
köznapokban. Ők azok, akik
a „pult” másik oldalán állva
segítik ezzel egy-egy sikeres
cég munkáját. Az a szándék
tehát, hogy azoknak a kollégáknak is jusson komolyabb elismerés,
akik a mindennapokban szervesen részt vesznek a cégépítésben, de
tevékenységük nem olyan látványos, mint a cégvezetésé. A Budapest
Taxi felterjesztése alapján 2011-ben Fellegi Márta, 2012-ben Bíró
Zoltán és 2013-ban Mészáros Zoltán kapott az Európai Kereskede-
lem Napján oklevelet, melyet ünnepélyes keretek között vehettek át. 

Ahogy
azt Horváth Csabától megtudtuk, a
Budapest Taxi alvállalkozói között
az Etikai Bizottság a számítógé-
pes adatbázisban szereplő taxisok
és az itt dolgozók között minden
hónapban kisorsol egy 3 napos
családi hétvégét az ország vala-
melyik 4 csillagos wellness-szállo-
dájában. Ezt térítésmentesen
kapják a taxisok és családjuk a
taxicégtől.

További ösztönzésként a leg-
több SuperShop kártyás fizetést
elfogadók között is verseny van,
havi értékeléssel. A győztes szin-

tén wellness hétvégét kap. 
A Mastercarddal kidolgozott akció keretei között a legtöbb QR-

kódos fizetést elfogadó taxisokat üzemanyag-kártyával szponzorál-
ják.

Ahogy azt megtudtuk, a cégvezetés célja, hogy otthonosabbá te-
gyék a munkahelyi légkört, ami kedvező hatással lehet a teljesít-
ményre. A jó közösség eredményesebb munkát is jelenthet.

Meglátjuk…
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Feleség a férjnek, reggel ki-
lenckor:

– Drágám, ne süssek neked
egy finom rántottát?

– Köszönöm, de nem kérek.
Ez a Viagra elvette az étvágya-
mat.

Feleség a férjnek délután
egykor:

– Drágám, ne csináljak valami
finom ebédet neked?

– Köszönöm ne, ez a Viagra
teljesen elvette az étvágyamat.

Feleség a férjnek, este hat-
kor:

– Kedvesem, nem szeretnél
valami finomat vacsorázni?

– Á, nem. A Viagra teljesen el-
vette az étvágyam, egyáltalán
nem vagyok éhes.

– Azért egy kicsit lemásznál
rólam? Én már majdnem éhen
halok...

Sorsolások a Budapest Taxinál

Vigyázzatok magatokra!
Itt a tél, megváltoznak az útviszonyok, megnő

a féktávolság. 
Sajnos, a járművezetők egy ré-

sze nem veszi tudomásul a fizika
törvényeit! Ha nincs más, nekünk
kell betartatni a követési távolsá-
got. Nem csak az a fontos, hogy
mi betartsuk a követési távolságot,
de tartassuk be a mögöttünk jövő-
vel is.

Ha látjuk, hogy „tolja”, ha látjuk,
hogy ránk tapad, apró, óvatos fé-
kezgetéssel igyekezzünk felhívni a
figyelmét a távolságtartásra! Ha
végképpen nem megy, inkább en-
gedjük el, álljunk félre! Okos
enged… 

Juhász Péter

Egy ámokfutó négy vétlen autót
tört össze, köztük három taxit
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X. Jászberényi út

Átadták a „Keresztúri busz folyosó” újabb sza-
kaszát, ezúttal a kőbányai Jászberényi úton.
Sajnos, csak BKK járművek haladhatnak rajta
végig, taxik nem. Sok kolléga nem érti ennek
az okát, pedig egy évvel ezelőtt hosszabb írás-
ban már taglaltuk. A Budapesti Közlekedési
Központ létrejöttekor a Taxiállomás-kezelő
Kht. a BKK része lett, ezért fizetjük a drosztdí-
jat a BKK-nak, ezért van a taxikon BKK matri-
ca. Ám a taxik ettől még nem BKK járművek.
Természetesen nem korrekt, hogy ha fizetni
kell, akkor a BKK tagjai vagyunk, ha előnyöket
szeretnénk, akkor már nem. Nem korrekt, de
ez az illetékesek álláspontja. 
II. Árpád fejedelem útja

A „Buszsáv” utolsó húsz méterére BKK kiegé-
szítés került, így most – elvileg – nem használ-
hatjuk ezt az utolsó szakaszt. Kértem, hogy
szereljék le az újonnan kihelyezett kiegészítő
jelzőtáblát.

VII. Kazinczy utca
Valószínűleg a lakosság felháborodása miatt
visszaállt a régi forgalmi rend, ismét nem
„Gyalogos-kerékpáros utca” a Kazinczy utca
éjszakánként és a hétvégeken.
VII. Vörösmarty utca

Útburkolatcsere történt és ezzel egy időben
megváltozott a forgalmi rend itt és a környező
utcákban.  A kerékpárosok itt is mehetnek az
egyirányú utcában, forgalommal szemben.
XVI. Cházár András utca

Itt is mehetnek ezentúl a kerékpárosok forga-
lommal szemben. Jelzőlámpát is telepítettek,
hogy könnyebben hajthassanak ki a főútra
(Thököly útra) a mellékútról. 
Buszsávok eltűnése
Több kolléga panaszolta, hogy tűnnek el a
buszsávok Budapesten (Például: XI. Budaörsi
út, XI. hegyalja út, XI. Október 23. útja). A fő-
polgármester úr döntése értelmében több he-
lyen visszavették a tömegközlekedés elsőbb-
ségét, ennyi a magyarázat. Ez nemcsak a
buszsávokra érvényes, de a villamosok jelző-
lámpa-hangolására is. Mint köztudott, két éve

– a hírek szerint – negyvenmillió forintért át-
hangolták a Nagykörúton a jelzőlámpákat,
hogy a villamosoknak legyen elsőbbségük.
Most viszszahangolják a jelzőlámpákat az au-
tósok felháborodása miatt…
VII. Thököly út

Átadták a Thököly út utolsó szakaszát. Az út kö-
zepén kialakított buszsávban csak BKK jármű-
vek haladhatnak. Kérdés, mennyire fogják el-
lenőrizni, mert a Thököly út többi szakaszán lé-
vő buszsávokat is csak BKK járművek használ-
hatják, de ezt eddig senki sem ellenőrizte. 

Juhász Péter
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– Tûnj a házból! – ordítja a feleség
a férjének. – Látni se akarlak többé!

A férj elindul az ajtó felé.
– Remélem, boldogtalan életed

lesz, minden percedet elemészti ön-
magad sajnálata, és végül fájdalma-
san, kínok között halsz meg! – kiált
még utána a felesége.

A férj visszafordul:
– Most akkor mi van? Mégis azt

akarod, hogy maradjak...?
* * *

Egy keskeny lejtõs erdei úton két
autó talalkozik. Az egyikben, ami le-
felé megy, egy férfi ül, a szembejövõ-
ben egy nõ. Ahogy a két kocsi elha-
lad egymás mellett, a nõ letekeri az
ablakot, és odakiabál a férfinak:

– Vigyázz, disznó!
A férfi visszafordulva kikiabál az

ablakon:
– Hülye liba!
Majd száguld tovább lefelé a lej-

tõn, és belerohan az úton fekvõ disz-
nóba…

* * *
A plasztikai sebész új arcot vará-

zsolt a hölgynek: eltüntette a ránco-
kat, és az orrát is kisebbre szabta.
Amikor felépül a páciens, az orvos
megkérdezi tõle:

– Mit tehetek még önért, asszo-
nyom?

– Tudna nekem nagy, kerek szeme-
ket csinálni?

– Természetesen – válaszol a se-
bész, majd kiszól az asszisztensnõjé-
nek.

– Legyen szíves, mutassa meg a
hölgynek a számláját!

Forgalmirend-változások
X Jászberényi út.
BKK-útvonal lett a
busz folyosó

VII. Vörösmar-
ty utca. A ke-
rékpárosok
mehetnek a
forgalommal
szemben is...

VII. Thököly út. Erre
a BKK-sávra nem
hajthatnak rá a taxik

...az autósok is parkolhatnak úgy,
hogy lássák a kerékpárosokat

XIV. Cházár András u.
Ne tévesszen meg
senkit a jelzőlámpa.
Az utca továbbra is
egyirányú

II. Árpád
fejedelem
útja. BKK-
matrica
kerül a
Buszsáv
helyére...

...és kamerák
figyelik, kik
használják
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Én nem vagyok taxis, de több taxis
barátom van, ezért érdeklődéssel
figyeltem a prágai taxikat, adventi
kirándulásom alkalmával. Ott már
majdnem minden taxi sárga, gon-
dolom, ugyanaz a folyamat, mint
Budapesten, azaz folyamatos a
sárgítás. Érdekesség, hogy ugyan-
azzal a sárga árnyalattal találkozni,
mint Budapesten, vagy amit látni
lehet  New Yorkban is. 

A taxiállomásokon nem csak azt
írják ki, melyik idegenforgalmi
ponttól mennyibe kerül körülbelül

a taxi egy másik ide-
genforgalmi helyre, de azt is kiír-
ják, hol vannak a taxiállomások.
Egységes a tarifa éjjel-nappal, té-
len, nyáron! Átszámítva, körülbelül
450 forinttal indul a taxi.  310 fo-
rint egy kilométer Prágában és 70
forint a várakozás percenként.

Nagy betűkkel kiírják minden ta-
xiállomáson, amit garantálnak:

KORREKT ÁR!
BIZTONSÁG!
KOMFORT!
PROFESSZIONIZMUS!

Mészáros Gábor 
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– Kalauz úr, nekem Linz-
ben le kell szállnom. Volna
olyan szíves felébreszteni,
ha odaérünk? Elõre meg-
mondom, én hajnalban egy
kissé morózus vagyok, de
maga ne törõdjön vele! – ké-
ri az utas, aztán aludni tér. 

Másnap délben arra éb-
red, hogy a vonat Bécsben
vesztegel. Megkeresi a kala-
uzt, és ordítva támad rá:

– Mit képzel, maga nyo-
morult, maga senki, maga
utolsó disznó, nem kelt fel,
amikor külön megkérem

rá? Maga büdös csirkefo-
gó!

A kalauz a sértésekre
semmit nem válaszol, csak
néz bánatosan. Ettõl az utas
elszégyelli magát, és bocsá-
natot kér, hogy annyira ki-
borult.

– Sose mentegetõddzék,
uram! – feleli a vasutas. –
Már megszoktam az ilyes-
mit, a munkámmal jár. Hal-
lotta volna csak, hogy miket
vágott a fejemhez az az
utas, akit Linzben leszállí-
tottam!

Prágában jjáá rr tt aamm……
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

Végig a városon nem csillingel a szán,
mint gyerekkoromban.
Nem gőzölög a hó fázó lovak hátán.
A kocsit gép vonja.
Angyalok elszálló csengője se csenget
a fehér utcákon.
Jézuska pénzért jő, s karácsonyfát rendez
gazdagok házában.

(Babits M.: Karácsonyi lábadozás)

Már lábadozott a beteg költő, amikor a mottóbeli versét írta, úgy az
1930-as évek vége táján. No, szegény, reménykedett, őszintén hívő
lelke a karácsonyban a maga megváltását, gyógyulását várta. A má-
sokét is persze, de hát tudta, mi is tudjuk: ahány család, annyi kará-
csony, pontosítva: ahány lélek, annyi karácsony. Ó, a gyermekkori te-
lek, az ünnepek. Az volt neki a kapaszkodó, oda vágyódott vissza,
ahogy mi is – ki ezért, ki azért.

Elmondom a magam történetét.
Nagyon nem találtam a helyem az első pesti karácsonyunk előtt.

Utálatoskodtam meg nyűgösködtem napszám egyfolytában. „Nézd,
mán megint hánykolódik a lelke szegény nagyfiúnknak”  – szólt
anyám apámnak, aki valami olyasmit válaszolhatott mosolyogva,
csöndesen, hogy majd helyrelökődik ebben is a „gyermek”.

Jó, majd „lökődök”, megteszem nekik ezt a szívességet, mi az ne-
kem! De mondják mán meg, mert nyakunkon az ünnep, ugyan hon-
nét lesz karácsonyfánk? És ha lesz, egyáltalán hová a bogába tesz-
szük? Tán a konyhaasztalra? Vagy a parányi, sötét spájzba? Valame-
lyik szobába? Hiszen a két szoba olyan pici, olyan szűkös, hogy ösz-
szetolva se tenne ki egy valamirevalót. Aztán meg mit aggatunk rája,
he?! Spárgát meg csomagolópapírt, ugye? Mert hogy abból bőség
volt éppen a költözés miatt. Ráadásul, hogy mást ne mondjak, itten
vagyunk mink, három kiskorúak – magyarázom apánknak, hátha eszi-
be jut az ilyenkori ajándékozás szimpatikus szokása. Ő meg csak
mosolygott, átkacsingatott anyánknak, de erre mán olyan hörcsögös
lettem, hogy legszívesebben batyút kötök és visszamék oda, honnét
gyöttünk.

Mert a jászsági kistelepülésen, ahonnét kiszakadni kényszerül-
tünk, minden másképp volt. Ottan már ilyentájt igencsak készülőd-
tek, hogy megadják az ünnepnek, ami jár. Ottan minden a helyén volt
– így emlékszem – mindennek meg volt az ideje. A december 24-e
szigorúan a szűkebb családé, 25-e a Jóistené (már persze akinek),
meg a tágabb rokonságé, 26-a a szomszédoké, barátoké. Aztán pe-
dig csúsztunk befele a Szilveszter napjába, mindenféle lárma, han-
goskodás, részegeskedés, álszenteskedés, hamis örömködés nél-
kül. No meg, az úgynevezett „népszokások” nélkül.

Röpködök ide-oda az időben: ma már csak zavarodottan vigyor-
gok, ha a kétségtelenül jó szándékkal felelevenített „népszokásokat”
látom. Mert ilyenkor az a kényszerképzetem támad, hogy a nagyváro-
si gyerekekben kialakulhat a skanzen-szemlélet: „Ni, a paraszti élet
csupa tojáshímzésből, -patkolásból, cifra népviseletben járásból, le-
gényes locsolkodásból, Márton-napi lúdkergetésből és karácsonyi
betlehemesdiből, beiglikészítésből áll”.

Mennyire nem így volt! A tisztességgel megünnepelt húsvétnak,
karácsonynak nagy az ára! Akkor is, most is. Ha hétéves koromban
lett volna annyi eszem, hogy látom és felfogom és átérzem, mennyit
kellett dolgoznia a felnőtteknek a zavartalan gyermeki örömért, azért
a bizonyos „igazi” falusi karácsonyi hangulatért! Ha akkor érettebb
vagyok, bizonyára megértem azt is, hogy miért kellett elköltöznünk...
Utolsó „békebeli” falusi karácsonyom 1950-ben volt. A következő év-
ben kollektivizálták a legelőket, a nyájakat, a kisegítő iparos munká-
kat.

De mit tudtam én minderről? Semmit nem tudtam. A szülék, a ro-
konság, a szomszédok, ismerősök igyekezték eltakarni előlünk, gye-
rekek elől a valóságot. Hát ezért lehettem pukkancsosan mérges és
undokságos már „fönt” Pesten, nyeglén követelődző kiskamasz.

No, ölég az hozzá, hogy apánk egyszer csak fölnyalábolta mindhá-
rom gyermekét és kivitt minket a Teleki téri piacra karácsonyfát gusz-
tálni. Hát mit mondjak! A faluban nem, de itt respektje volt a három-
gyermekes férfi embernek – meglett a fa meg ami még anyai megbí-
zásból kellett. Úgy emlékszem, akkoriban szaloncukor-mizéria volt,
vagy csak nem tellett az „igazira”, így anyánk valami masszaféléből
szaggatta ki a szaloncukor-formákat és csomagoltuk selyempapírba,
aztán azt csipkéztük fára való hasonlóra. Diót festettünk arany-ezüst
színűre. Láncot ragasztottunk papírból, valamék szomszéd sztaniol-
papírt hozott, abból mindenféle csudás dolgot lehetett készíteni. Má-
sik szentképet meg egy agyag kisbárányt, a harmadik karácsonyfa-
csúcsot adott igazi festett üvegből. Csillogott is, akár a hold.

Tehát: az első pesti karácsonyfánk bizony kollektív alkotás volt –
de hiszen éppen ezért emlékszem rá bánatos-boldogan. Csomag is
gyütt, a nagyszülék rakták össze a maguk ínségében a kis sütni-főz-
ni valót. 

December 24-én nagy volt a nyüzsgés a gangon, a szomszédi jö-
vés-menés, ki ezt hozta, ki azt vitte, ki ezt sütött, ki azt főzött, hogy

KÖZELEG AZ EMBERFIA

Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia, 
aki nem tőlem és nem tőled kap életet. 
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek 
nyulat, nem hordoznak emberölő 
szerszámot, megjelenik az angyal és 
megjelenik a csillag és tele lesz dallal 
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre 
és tudni fogjuk, hogy Ő az. 
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei, 
a petróleumbányák frakkos császárai 
s könnyel a szemükben letérdelnek elé. 
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme, 
legerősebb lészen a karja és szelíd arcáról ragyog 
az örök építők acélos vidámsága. 
Ő megmutatja minden vándornak az utat, 
minden töprengőnek az igazságot, minden 
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza 
nekünk a gépek dalának igazi értelmét, 
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt 
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és két 
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől. 
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont, 
nem ad fegyvert, hanem kenyeret. 
Ma még sírunk, 
mert a mosolygás nem én vagyok. 
Ma még sötét 
van, mert nem jöttem világosságnak, 
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról. 
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt. 
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.

Kendteknek és kedves családjuknak békés, kegyelemteljes
ünnepeket kíván rovatunk is a mindössze 31 évet élt, csön-
des, szelíd hangú erdélyi költő, Dsida Jenő versével: 

ujtaxi.qxd  12/11/13 08:58  Page 27

Taxi 48o 2013 dec.indd   26 12/11/13   6:42 PM



Én nem vagyok taxis, de több taxis
barátom van, ezért érdeklődéssel
figyeltem a prágai taxikat, adventi
kirándulásom alkalmával. Ott már
majdnem minden taxi sárga, gon-
dolom, ugyanaz a folyamat, mint
Budapesten, azaz folyamatos a
sárgítás. Érdekesség, hogy ugyan-
azzal a sárga árnyalattal találkozni,
mint Budapesten, vagy amit látni
lehet  New Yorkban is. 

A taxiállomásokon nem csak azt
írják ki, melyik idegenforgalmi
ponttól mennyibe kerül körülbelül

a taxi egy másik ide-
genforgalmi helyre, de azt is kiír-
ják, hol vannak a taxiállomások.
Egységes a tarifa éjjel-nappal, té-
len, nyáron! Átszámítva, körülbelül
450 forinttal indul a taxi.  310 fo-
rint egy kilométer Prágában és 70
forint a várakozás percenként.

Nagy betűkkel kiírják minden ta-
xiállomáson, amit garantálnak:

KORREKT ÁR!
BIZTONSÁG!
KOMFORT!
PROFESSZIONIZMUS!

Mészáros Gábor 
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– Kalauz úr, nekem Linz-
ben le kell szállnom. Volna
olyan szíves felébreszteni,
ha odaérünk? Elõre meg-
mondom, én hajnalban egy
kissé morózus vagyok, de
maga ne törõdjön vele! – ké-
ri az utas, aztán aludni tér. 

Másnap délben arra éb-
red, hogy a vonat Bécsben
vesztegel. Megkeresi a kala-
uzt, és ordítva támad rá:

– Mit képzel, maga nyo-
morult, maga senki, maga
utolsó disznó, nem kelt fel,
amikor külön megkérem

rá? Maga büdös csirkefo-
gó!

A kalauz a sértésekre
semmit nem válaszol, csak
néz bánatosan. Ettõl az utas
elszégyelli magát, és bocsá-
natot kér, hogy annyira ki-
borult.

– Sose mentegetõddzék,
uram! – feleli a vasutas. –
Már megszoktam az ilyes-
mit, a munkámmal jár. Hal-
lotta volna csak, hogy miket
vágott a fejemhez az az
utas, akit Linzben leszállí-
tottam!

Prágában jjáá rr tt aamm……
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

Végig a városon nem csillingel a szán,
mint gyerekkoromban.
Nem gőzölög a hó fázó lovak hátán.
A kocsit gép vonja.
Angyalok elszálló csengője se csenget
a fehér utcákon.
Jézuska pénzért jő, s karácsonyfát rendez
gazdagok házában.

(Babits M.: Karácsonyi lábadozás)

Már lábadozott a beteg költő, amikor a mottóbeli versét írta, úgy az
1930-as évek vége táján. No, szegény, reménykedett, őszintén hívő
lelke a karácsonyban a maga megváltását, gyógyulását várta. A má-
sokét is persze, de hát tudta, mi is tudjuk: ahány család, annyi kará-
csony, pontosítva: ahány lélek, annyi karácsony. Ó, a gyermekkori te-
lek, az ünnepek. Az volt neki a kapaszkodó, oda vágyódott vissza,
ahogy mi is – ki ezért, ki azért.

Elmondom a magam történetét.
Nagyon nem találtam a helyem az első pesti karácsonyunk előtt.

Utálatoskodtam meg nyűgösködtem napszám egyfolytában. „Nézd,
mán megint hánykolódik a lelke szegény nagyfiúnknak”  – szólt
anyám apámnak, aki valami olyasmit válaszolhatott mosolyogva,
csöndesen, hogy majd helyrelökődik ebben is a „gyermek”.

Jó, majd „lökődök”, megteszem nekik ezt a szívességet, mi az ne-
kem! De mondják mán meg, mert nyakunkon az ünnep, ugyan hon-
nét lesz karácsonyfánk? És ha lesz, egyáltalán hová a bogába tesz-
szük? Tán a konyhaasztalra? Vagy a parányi, sötét spájzba? Valame-
lyik szobába? Hiszen a két szoba olyan pici, olyan szűkös, hogy ösz-
szetolva se tenne ki egy valamirevalót. Aztán meg mit aggatunk rája,
he?! Spárgát meg csomagolópapírt, ugye? Mert hogy abból bőség
volt éppen a költözés miatt. Ráadásul, hogy mást ne mondjak, itten
vagyunk mink, három kiskorúak – magyarázom apánknak, hátha eszi-
be jut az ilyenkori ajándékozás szimpatikus szokása. Ő meg csak
mosolygott, átkacsingatott anyánknak, de erre mán olyan hörcsögös
lettem, hogy legszívesebben batyút kötök és visszamék oda, honnét
gyöttünk.

Mert a jászsági kistelepülésen, ahonnét kiszakadni kényszerül-
tünk, minden másképp volt. Ottan már ilyentájt igencsak készülőd-
tek, hogy megadják az ünnepnek, ami jár. Ottan minden a helyén volt
– így emlékszem – mindennek meg volt az ideje. A december 24-e
szigorúan a szűkebb családé, 25-e a Jóistené (már persze akinek),
meg a tágabb rokonságé, 26-a a szomszédoké, barátoké. Aztán pe-
dig csúsztunk befele a Szilveszter napjába, mindenféle lárma, han-
goskodás, részegeskedés, álszenteskedés, hamis örömködés nél-
kül. No meg, az úgynevezett „népszokások” nélkül.

Röpködök ide-oda az időben: ma már csak zavarodottan vigyor-
gok, ha a kétségtelenül jó szándékkal felelevenített „népszokásokat”
látom. Mert ilyenkor az a kényszerképzetem támad, hogy a nagyváro-
si gyerekekben kialakulhat a skanzen-szemlélet: „Ni, a paraszti élet
csupa tojáshímzésből, -patkolásból, cifra népviseletben járásból, le-
gényes locsolkodásból, Márton-napi lúdkergetésből és karácsonyi
betlehemesdiből, beiglikészítésből áll”.

Mennyire nem így volt! A tisztességgel megünnepelt húsvétnak,
karácsonynak nagy az ára! Akkor is, most is. Ha hétéves koromban
lett volna annyi eszem, hogy látom és felfogom és átérzem, mennyit
kellett dolgoznia a felnőtteknek a zavartalan gyermeki örömért, azért
a bizonyos „igazi” falusi karácsonyi hangulatért! Ha akkor érettebb
vagyok, bizonyára megértem azt is, hogy miért kellett elköltöznünk...
Utolsó „békebeli” falusi karácsonyom 1950-ben volt. A következő év-
ben kollektivizálták a legelőket, a nyájakat, a kisegítő iparos munká-
kat.

De mit tudtam én minderről? Semmit nem tudtam. A szülék, a ro-
konság, a szomszédok, ismerősök igyekezték eltakarni előlünk, gye-
rekek elől a valóságot. Hát ezért lehettem pukkancsosan mérges és
undokságos már „fönt” Pesten, nyeglén követelődző kiskamasz.

No, ölég az hozzá, hogy apánk egyszer csak fölnyalábolta mindhá-
rom gyermekét és kivitt minket a Teleki téri piacra karácsonyfát gusz-
tálni. Hát mit mondjak! A faluban nem, de itt respektje volt a három-
gyermekes férfi embernek – meglett a fa meg ami még anyai megbí-
zásból kellett. Úgy emlékszem, akkoriban szaloncukor-mizéria volt,
vagy csak nem tellett az „igazira”, így anyánk valami masszaféléből
szaggatta ki a szaloncukor-formákat és csomagoltuk selyempapírba,
aztán azt csipkéztük fára való hasonlóra. Diót festettünk arany-ezüst
színűre. Láncot ragasztottunk papírból, valamék szomszéd sztaniol-
papírt hozott, abból mindenféle csudás dolgot lehetett készíteni. Má-
sik szentképet meg egy agyag kisbárányt, a harmadik karácsonyfa-
csúcsot adott igazi festett üvegből. Csillogott is, akár a hold.

Tehát: az első pesti karácsonyfánk bizony kollektív alkotás volt –
de hiszen éppen ezért emlékszem rá bánatos-boldogan. Csomag is
gyütt, a nagyszülék rakták össze a maguk ínségében a kis sütni-főz-
ni valót. 

December 24-én nagy volt a nyüzsgés a gangon, a szomszédi jö-
vés-menés, ki ezt hozta, ki azt vitte, ki ezt sütött, ki azt főzött, hogy

KÖZELEG AZ EMBERFIA

Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia, 
aki nem tőlem és nem tőled kap életet. 
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek 
nyulat, nem hordoznak emberölő 
szerszámot, megjelenik az angyal és 
megjelenik a csillag és tele lesz dallal 
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre 
és tudni fogjuk, hogy Ő az. 
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei, 
a petróleumbányák frakkos császárai 
s könnyel a szemükben letérdelnek elé. 
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme, 
legerősebb lészen a karja és szelíd arcáról ragyog 
az örök építők acélos vidámsága. 
Ő megmutatja minden vándornak az utat, 
minden töprengőnek az igazságot, minden 
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza 
nekünk a gépek dalának igazi értelmét, 
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt 
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és két 
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől. 
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont, 
nem ad fegyvert, hanem kenyeret. 
Ma még sírunk, 
mert a mosolygás nem én vagyok. 
Ma még sötét 
van, mert nem jöttem világosságnak, 
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról. 
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt. 
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.

Kendteknek és kedves családjuknak békés, kegyelemteljes
ünnepeket kíván rovatunk is a mindössze 31 évet élt, csön-
des, szelíd hangú erdélyi költő, Dsida Jenő versével: 
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

kezdtem magam „otthun” érezni, ám késő délután elcsöndesült min-
den, a szomszédságok, mint az aranyos mezei pockok, visszabújtak
szoba-konyhájukba, és csak tompán hallatszott kifele némi zaj: neve-
tés, halk ének, csillagszórók sistergése, csomagolópapír zörgése,
kicsiny csengők csilingelése, innét is, onnét is. 

Hát minálunk? Minálunk meg a szülék bent motoszkáltak, matat-
tak „a karácsonyfai” szobában, mi meg, a három kiskorú a konyhá-
ban hokedlin, sámlin kucorogtunk, szorongtunk és vártuk az Intést.
No, intettek, járulhattunk libasorban, elöl a legkisebb, hátul a legna-
gyobb a Fa elé. 

Már nem voltam kelletlen. Korábbi magamat röstellve fikszíroztam
a kis csomagokat, aztán bontogatás közben apám, anyám fáradt-bol-

dog arcát, amint elnézegették testvéreim viháncolós örömét. A tor-
komban szokatlan gombóc-formát éreztem. Hát ez meg mi a boga?
Csak nem mindjár’ elbőgöm magam itt a Pesten, én, a pusztai gye-
rek? De ekkor ez még nem volt igazi ráébredés. Az meggyütt három-
négy év múlva, apám halála után, amikor megkérdeztem anyámat,
hogy hát miből is futotta „ennnyi csudás dologra” akkor, az első pes-
ti karácsonykor. – Hát abból, hogy apád eladta a nagy becsben tar-
tott asztalos-szerszámkészletét...

Az ember gyereke előbb-utóbb, akár  tetszik neki, akár nem, felnőt-
té érlelődik. Erre még egy békés családi karácsony is alkalmatos lehet.

Szimpla karácsony szimpla emléke. Mondtam ugye, ahány család,
annyi karácsony...

Sport
Kati néni! Segítség!
Foci! Megbuktunk, a 8:1 reális! Az okokat a
szakemberek már keresik. Igen, és még tíz
év múlva is csak keresik. Tudjátok miért
nem találják a megoldást? Én megmondom,
méghozzá ingyen. Itthonról és szakmán kí-
vülről. A meseszerűen őrült taktika: „szakik
megyünk, nem félünk…” – csak pici része a
kudarcnak. Csak félig – esetleg teljesen
őrült ember gondolhatta, hogy az úttörő II.
legyőzheti a felnőtt I.-et, vagy a lábas csir-
kék elkergethetik a pulykát. Ti is érzitek, ez
lehetetlen.

Az első nagy hiba az irreális optimizmus
volt. Fokozta az elvárást, nagyobb lett a száj-
ra esés. Gondoljatok bele, mit érezhettek a
mieink a játékos-kijáróban. Azt, amit az elítélt
a vesztőhelyen. Majdnem be…ak, na de
hagyjuk a részleteket. A gyalázat az gyalázat,
a kudarc az kudarc. Én akkor is szeretem a
csapatunkat. Jó srácok ők, csak ennyit tud-
nak, kész. A szeretet ünnepe előtt nem dur-
váskodunk. Én viszont megmondom a „fran-
kót”. Nincs kritika megoldási javaslat nélkül.
A lemaradásunk nem technikai, hanem fizi-
kai. Az edzettségben elképesztően kevesek
vagyunk. A derék hollandusok zsákba kötött
lábbal is jobbak nálunk legalább két góllal.
Ezért kiáltom lelkem mélyéről: Kati néni! Se-
gítség! A lemaradást az ő segítségével be le-
het hozni. Javaslom Kati nénit szerződtesse
az MLSZ 2-3 évre erőnléti edzőnek. A hol-
landokkal pedig csak a 3 éves kiképzés után
álljunk ki újra. Remélhetőleg a „tápos csibé-
ink” addigra „pulykává” cseperednek. Vic-
ces, igaz? De mégis komoly. Nincs ma elér-
hetetlen adat. Ezért amíg fizikailag nem ér-
jük el a világsztárok szintjét, fölösleges. Cse-
nevész felsőtesttel nem lehet ütközni, csatát
nyerni, egy az egyet lejátszani. Legközelebb
elvárást megfogalmazni csak akkor szabad,
ha a Kati néni akadémiáját kijárták a fiúk és
legalább a serdülő kajakos lányok futásszint-
jét vizsgamunkaként már teljesítették. Ez-
után kezdődik az igazi erősítés. Ez lesz az
adjunktusi disszertáció gyakorlati megvalósí-

tása. Két év a veszprémi kézilabdásokkal.
Semmi trükk! Náluk is van fizikai teszt. Sze-
rintem nem titkos. Amikor azt tudják a válo-
gatott fiaink, amit a nagyszerű veszprémi
kézisek, jöhetnek a hollandok, tönkreverjük
őket.

Befejezésül egy gondolatot ajánlok válo-
gatottunk centerének, Szalai Ádámnak fi-
gyelmébe.  Van esély rá, hogy eljut hozzá, és
el is gondolkodik rajta.

Kedves Ádám! 
Én is futballista voltam. Talán nem is

rossz! Én is haragudtam az edzőmre, aki az
addig „úttörő-szinten” többször megdicsért
kölyköt sokszor kritizálta. Utóbb mondom, jo-
gosan! Sajnos későn ébredtem, ha akkor
megfogadom amit mond, az erő, a gyorsa-
ság fontosságáról, talán felnőttként is vihet-
tem volna valamire. No, de nézzünk Téged!
Van benned valami, őszintén mondom! Intel-
ligens srác vagy. Ez a nyilatkozatodból is ki-
tűnik. Igazad is volt, nagyrészt. Mégsem
szimpatikus sokak szerint, amit csináltál. Mi-
vel nagyra becsüllek, elég ennyi. Én inkább
azt kérném tőled, nézz meg egy-két nagysze-
rű magyar példaképet, ha teheted. Ajánlom
figyelmedbe Albert Flóriánt a bemutatkozó
meccsén Belgrádban, vagy az NSZK legyő-
zésekor a Népstadionban, a brazilok ellen
Liverpoolban. Esetleg Tichy Lajost, Farkas
Jánost, Bene Ferencet is nézd meg. Ők
mindannyian játszottak előretoltan és vissza-
vontan is. Rögtön látni fogod a fejlődési le-
hetőségeket is. Sok sikert hozzá!

Gasztronómia
Az ünnepek közeledtével egyre sűrűsödnek
a háziasszonyok teendői. Vannak családok,
ahol a hagyományokhoz ragaszkodnak és
vannak, ahol bátran kísérleteznek. Én most
az újdonságot, a szokatlant kedvelőknek
szeretnék ötletet adni. A receptet az olasz
konyha szerelmesei talán ismerik. Én már
négy főre elkészítettem, gondoltam, csak
próba után ajánlom nektek. Jól sikerült. Biz-
tos, hogy ti sem fogtok csalódni.

Nézzük, miről is van szó? A szokásos ka-

rácsonyi menüt egy kis nyitottsággal egy-két
változtatással érdekessé tehetjük és közben
megismerhetünk egy jellegzetes olasz ételt.

A karácsonyi menü:
– Vegyes (harcsa, ponty) halászlé, belső-

séggel gazdagon
– Rozmaringos harcsaszelet halászlés ri-

zottóval
– Desszert: rumos, gesztenyés beigli, cit-

rusokkal dúsított mascarpone krémmel
– Italok: Unicum-szilva, a keményebbek-

nek eperfa hordós szatmári szilva, száraz fe-
hérbor vagy vörösbor, és pezsgő, de aki job-
ban szereti, igyon sört.

Nézzük, hogyan készül?
A halászlét már többféle változatban be-

mutattam, aki nem ismeri, az interneten is
megtalálja.

Először a harcsaszeletekről. 
Ez nagyon egyszerű. Vegyünk egy kis tá-

lat. Bors, kevés rozmaring, 2-3 kávéskanál
só, 1/2–1 citrom leve, 1-2 evőkanál Oliva
olaj, ezeket jól keverjük össze. A harcsasze-
leteket kenjük be vele és 3-4 órára tegyük a
hűtőbe. Majd a rizottó elkészítése közben
kevés petrezselymes vajon (oldalanként két-
három perc alatt) hirtelen kisütjük. Már ér-
zem a rozmaring simulékony és mégis izgató
illatát. A rizottót ugyanúgy készítjük, mint a
ludaskását, csak húsleves helyett halászlét
és 2 dl száraz vörösbort használjunk. A kü-
lönbség annyi, hogy a dinsztelt hagymára a
rizs pirítása előtt dobjuk rá a kockára vágott
belsőségeket, a főtt ikrát, tejet, harcsamájat
esetleg egy marék folyami rákot petrezse-
lyemmel. Majd öntsük fel borral, halászlével
úgy, hogy éppen ellepje. Lassú tűzön kever-
getve fogkeményre főzzük és főzés után a
tűzről levéve fedő alatt duzzasztjuk.

Fantasztikus illat-kavalkádban lesz része-
tek. Az étvágyatok akár az éhes farkasé! 

A beiglit rábízom a háziasszonyokra. Biz-
tos mindenki el tud készíteni egy narancs-
csal, citrommal dúsított tejszínhabos mas-
carpone krémet. 

Jó étvágyat! 
Boldog karácsonyt és új évet mind-

annyiotoknak!
Polinger Sanyi City231
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Turisztika

Tisztelt kollégák! 
Az év végéhez közeledve, most kissé más-
ként közelítem meg a terített asztalt, mivel az
évek alatt már sok karácsonyi étel receptjét
leírtam. Most inkább egy gasztro-kirán-
dulásunk ka-
landjait elevení-
teném fel. Ezért
kerül ez az írás
most a „Turiszti-
ka” alcím alá.
Megéneklem iz-
galmas zempléni
kirándulásunkat,
erdőtől Regéc vá-
ráig, fenyőtől, őztől
a gombáig, s on-
nan Matild néni
konyhájáig, Imre
bácsi vendégszere-
tetéig, s jó házi
pálinkájáig…

Kezdeném mindjárt
az elején. Barátaink
meghívásának eleget
téve ellátogattunk elő-
ször Mályiba, ahol is
Vera aszalt szilvával töl-
tött csirkecombot ké-
szített, párolt almával,
krumplipürével. Vera
ragulevesében a kucs-
magomba is tölteléket
rejtett, amit még ed-
dig nem ettem, de
igen megkedveltem.
Persze Csaba is segített a kínálásban,
igen finom szilvapálinkája volt, mint ét-
vágygerjesztő. Nos, így feltöltekezve
útnak indultunk, hogy felfedezzük a
Zemplénben Mogyoróskát, a regéci
várat és a rengeteg nagy kerekerdőt.
Utunkon gyalog, hegyen-völgyön át –
Csabi szerint – mintegy nyolc kilomé-
tert tettünk meg, miközben felmász-
tunk a regéci vár tetejére is. Gyönyör-
ködhettünk a csodálatos tájban,
az őszi erdő pompájában. Az erdő
mélyén gombára vadásztunk, s
nyomolvasóként megállapíthat-
tuk, hogy előttünk szarvasok, vad-
disznók jártak. Igaz, gomba ke-
vés volt, de megnézhettük, hon-
nan jön le a hegyről karácsonyra
a sok fenyőfa, amit vendéglátó-
ink gondoznak, nevelnek éve-
ken át. Az erdőn át tovább gya-
logolva megkerestünk egy tisz-
tavizű forrást, ahol kulacsainkat
megtöltöttük frissen csobogó
vízzel, megpihentünk kissé,
majdan újult erővel vágtunk ne-
ki a további kilométereknek.
Erdei utunk végén elértük a fa-

lut, lábaim érezték a megtett utat, de már
igyekeznünk kellett, mivel a háziak vártak a
pazar ebéddel. Jólesett leülni, de kezünk,
szánk már gyorsabban
mozgott a terített asztal
felett. Aki eddig elérke-
zett az olvasással és ép-
pen éhes, an-

nak nehéz percek következnek, mivel felso-
rolom, recept nélkül, mi mindennel kényez-
tettek minket egy jó falusi konyhán. 

Reggelire az erdei
gombás to-
jás mellett
volt gomba-
fasírt, házi
kolbász, füs-
tölt és papri-
kás szalon-
na is.

Az étvágy-
gerjesztő szil-
v a p á l i n k a
után az ebéd-
nél szerepelt
tyúkhúsleves,
házi cérname-
télttel, a főtt

húsok töltikével
és sok zöldség-
gel, majd frissen
vágott csirke ránt-
va, valódi sparhel-
ten sütve, de volt
még ott kakas-
pörkölt is, apró
galuskával. Igazi
„nagymama kony-
hája”! És ekkor

következtek még Ma-
tild néni süteményei,
de legalább ötféle!
Ezt már csak a leg-
bátrabbak harcolták
végig, magam talán
két-három félét bír-
tam megkóstolni,
aztán feladtam.
Még kellett némi
bort is kóstolni a
pincéből, de a ka-
pacitás véges, vi-

szont az emlékek megmaradnak, s csak kö-
szönettel tudok gondolni és emlékezni erre a
kirándulásra s a háziak odaadó vendég szere-
tetére. Hasonlóan jó étkeket kívánok minden-
kinek a következő ünnepekre és

Boldog karácsonyt kívánok, fakana-
las üdvözlettel:

Soós István City 

Regéc vára Mogyoróska felől

A töltött csirkecomb

A gombavadászat
eredménye

A regéci vár belülről

Falusi reggeli

Egy elárvult őzike

Természetesen megkóstoltuk a forrásvizet

Három 80 éves
ember, volt osz-
tálytársak, beszél-
getnek az egészsé-
gi állapotukról. 

– A legrosszabb
az ízületi fájdalom!
– véli az egyik, aki
híres sportoló volt.

– Dehogyis, a
hallás megromlása
sokkal kellemetle-
nebb – véli a másik
aki híres zenész.

– Mit panaszkod-
tok? – kérdi a har-
madik. – Én az este
kértem az asz-
szonyt, hogy sze-
xelhetnénk már
végre egyet, mire õ
azt mondta, hogy
mit akarsz már me-
gint, egy órája sze-
xeltünk! 

– Látjátok, nincs
rosszabb mint a
memóriavesztés...

ujtaxi.qxd  12/11/13 08:58  Page 29

Taxi 48o 2013 dec.indd   28 12/11/13   6:42 PM



28

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

kezdtem magam „otthun” érezni, ám késő délután elcsöndesült min-
den, a szomszédságok, mint az aranyos mezei pockok, visszabújtak
szoba-konyhájukba, és csak tompán hallatszott kifele némi zaj: neve-
tés, halk ének, csillagszórók sistergése, csomagolópapír zörgése,
kicsiny csengők csilingelése, innét is, onnét is. 

Hát minálunk? Minálunk meg a szülék bent motoszkáltak, matat-
tak „a karácsonyfai” szobában, mi meg, a három kiskorú a konyhá-
ban hokedlin, sámlin kucorogtunk, szorongtunk és vártuk az Intést.
No, intettek, járulhattunk libasorban, elöl a legkisebb, hátul a legna-
gyobb a Fa elé. 

Már nem voltam kelletlen. Korábbi magamat röstellve fikszíroztam
a kis csomagokat, aztán bontogatás közben apám, anyám fáradt-bol-

dog arcát, amint elnézegették testvéreim viháncolós örömét. A tor-
komban szokatlan gombóc-formát éreztem. Hát ez meg mi a boga?
Csak nem mindjár’ elbőgöm magam itt a Pesten, én, a pusztai gye-
rek? De ekkor ez még nem volt igazi ráébredés. Az meggyütt három-
négy év múlva, apám halála után, amikor megkérdeztem anyámat,
hogy hát miből is futotta „ennnyi csudás dologra” akkor, az első pes-
ti karácsonykor. – Hát abból, hogy apád eladta a nagy becsben tar-
tott asztalos-szerszámkészletét...

Az ember gyereke előbb-utóbb, akár  tetszik neki, akár nem, felnőt-
té érlelődik. Erre még egy békés családi karácsony is alkalmatos lehet.

Szimpla karácsony szimpla emléke. Mondtam ugye, ahány család,
annyi karácsony...

Sport
Kati néni! Segítség!
Foci! Megbuktunk, a 8:1 reális! Az okokat a
szakemberek már keresik. Igen, és még tíz
év múlva is csak keresik. Tudjátok miért
nem találják a megoldást? Én megmondom,
méghozzá ingyen. Itthonról és szakmán kí-
vülről. A meseszerűen őrült taktika: „szakik
megyünk, nem félünk…” – csak pici része a
kudarcnak. Csak félig – esetleg teljesen
őrült ember gondolhatta, hogy az úttörő II.
legyőzheti a felnőtt I.-et, vagy a lábas csir-
kék elkergethetik a pulykát. Ti is érzitek, ez
lehetetlen.

Az első nagy hiba az irreális optimizmus
volt. Fokozta az elvárást, nagyobb lett a száj-
ra esés. Gondoljatok bele, mit érezhettek a
mieink a játékos-kijáróban. Azt, amit az elítélt
a vesztőhelyen. Majdnem be…ak, na de
hagyjuk a részleteket. A gyalázat az gyalázat,
a kudarc az kudarc. Én akkor is szeretem a
csapatunkat. Jó srácok ők, csak ennyit tud-
nak, kész. A szeretet ünnepe előtt nem dur-
váskodunk. Én viszont megmondom a „fran-
kót”. Nincs kritika megoldási javaslat nélkül.
A lemaradásunk nem technikai, hanem fizi-
kai. Az edzettségben elképesztően kevesek
vagyunk. A derék hollandusok zsákba kötött
lábbal is jobbak nálunk legalább két góllal.
Ezért kiáltom lelkem mélyéről: Kati néni! Se-
gítség! A lemaradást az ő segítségével be le-
het hozni. Javaslom Kati nénit szerződtesse
az MLSZ 2-3 évre erőnléti edzőnek. A hol-
landokkal pedig csak a 3 éves kiképzés után
álljunk ki újra. Remélhetőleg a „tápos csibé-
ink” addigra „pulykává” cseperednek. Vic-
ces, igaz? De mégis komoly. Nincs ma elér-
hetetlen adat. Ezért amíg fizikailag nem ér-
jük el a világsztárok szintjét, fölösleges. Cse-
nevész felsőtesttel nem lehet ütközni, csatát
nyerni, egy az egyet lejátszani. Legközelebb
elvárást megfogalmazni csak akkor szabad,
ha a Kati néni akadémiáját kijárták a fiúk és
legalább a serdülő kajakos lányok futásszint-
jét vizsgamunkaként már teljesítették. Ez-
után kezdődik az igazi erősítés. Ez lesz az
adjunktusi disszertáció gyakorlati megvalósí-

tása. Két év a veszprémi kézilabdásokkal.
Semmi trükk! Náluk is van fizikai teszt. Sze-
rintem nem titkos. Amikor azt tudják a válo-
gatott fiaink, amit a nagyszerű veszprémi
kézisek, jöhetnek a hollandok, tönkreverjük
őket.

Befejezésül egy gondolatot ajánlok válo-
gatottunk centerének, Szalai Ádámnak fi-
gyelmébe.  Van esély rá, hogy eljut hozzá, és
el is gondolkodik rajta.

Kedves Ádám! 
Én is futballista voltam. Talán nem is

rossz! Én is haragudtam az edzőmre, aki az
addig „úttörő-szinten” többször megdicsért
kölyköt sokszor kritizálta. Utóbb mondom, jo-
gosan! Sajnos későn ébredtem, ha akkor
megfogadom amit mond, az erő, a gyorsa-
ság fontosságáról, talán felnőttként is vihet-
tem volna valamire. No, de nézzünk Téged!
Van benned valami, őszintén mondom! Intel-
ligens srác vagy. Ez a nyilatkozatodból is ki-
tűnik. Igazad is volt, nagyrészt. Mégsem
szimpatikus sokak szerint, amit csináltál. Mi-
vel nagyra becsüllek, elég ennyi. Én inkább
azt kérném tőled, nézz meg egy-két nagysze-
rű magyar példaképet, ha teheted. Ajánlom
figyelmedbe Albert Flóriánt a bemutatkozó
meccsén Belgrádban, vagy az NSZK legyő-
zésekor a Népstadionban, a brazilok ellen
Liverpoolban. Esetleg Tichy Lajost, Farkas
Jánost, Bene Ferencet is nézd meg. Ők
mindannyian játszottak előretoltan és vissza-
vontan is. Rögtön látni fogod a fejlődési le-
hetőségeket is. Sok sikert hozzá!

Gasztronómia
Az ünnepek közeledtével egyre sűrűsödnek
a háziasszonyok teendői. Vannak családok,
ahol a hagyományokhoz ragaszkodnak és
vannak, ahol bátran kísérleteznek. Én most
az újdonságot, a szokatlant kedvelőknek
szeretnék ötletet adni. A receptet az olasz
konyha szerelmesei talán ismerik. Én már
négy főre elkészítettem, gondoltam, csak
próba után ajánlom nektek. Jól sikerült. Biz-
tos, hogy ti sem fogtok csalódni.

Nézzük, miről is van szó? A szokásos ka-

rácsonyi menüt egy kis nyitottsággal egy-két
változtatással érdekessé tehetjük és közben
megismerhetünk egy jellegzetes olasz ételt.

A karácsonyi menü:
– Vegyes (harcsa, ponty) halászlé, belső-

séggel gazdagon
– Rozmaringos harcsaszelet halászlés ri-

zottóval
– Desszert: rumos, gesztenyés beigli, cit-

rusokkal dúsított mascarpone krémmel
– Italok: Unicum-szilva, a keményebbek-

nek eperfa hordós szatmári szilva, száraz fe-
hérbor vagy vörösbor, és pezsgő, de aki job-
ban szereti, igyon sört.

Nézzük, hogyan készül?
A halászlét már többféle változatban be-

mutattam, aki nem ismeri, az interneten is
megtalálja.

Először a harcsaszeletekről. 
Ez nagyon egyszerű. Vegyünk egy kis tá-

lat. Bors, kevés rozmaring, 2-3 kávéskanál
só, 1/2–1 citrom leve, 1-2 evőkanál Oliva
olaj, ezeket jól keverjük össze. A harcsasze-
leteket kenjük be vele és 3-4 órára tegyük a
hűtőbe. Majd a rizottó elkészítése közben
kevés petrezselymes vajon (oldalanként két-
három perc alatt) hirtelen kisütjük. Már ér-
zem a rozmaring simulékony és mégis izgató
illatát. A rizottót ugyanúgy készítjük, mint a
ludaskását, csak húsleves helyett halászlét
és 2 dl száraz vörösbort használjunk. A kü-
lönbség annyi, hogy a dinsztelt hagymára a
rizs pirítása előtt dobjuk rá a kockára vágott
belsőségeket, a főtt ikrát, tejet, harcsamájat
esetleg egy marék folyami rákot petrezse-
lyemmel. Majd öntsük fel borral, halászlével
úgy, hogy éppen ellepje. Lassú tűzön kever-
getve fogkeményre főzzük és főzés után a
tűzről levéve fedő alatt duzzasztjuk.

Fantasztikus illat-kavalkádban lesz része-
tek. Az étvágyatok akár az éhes farkasé! 

A beiglit rábízom a háziasszonyokra. Biz-
tos mindenki el tud készíteni egy narancs-
csal, citrommal dúsított tejszínhabos mas-
carpone krémet. 

Jó étvágyat! 
Boldog karácsonyt és új évet mind-

annyiotoknak!
Polinger Sanyi City231
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Turisztika

Tisztelt kollégák! 
Az év végéhez közeledve, most kissé más-
ként közelítem meg a terített asztalt, mivel az
évek alatt már sok karácsonyi étel receptjét
leírtam. Most inkább egy gasztro-kirán-
dulásunk ka-
landjait elevení-
teném fel. Ezért
kerül ez az írás
most a „Turiszti-
ka” alcím alá.
Megéneklem iz-
galmas zempléni
kirándulásunkat,
erdőtől Regéc vá-
ráig, fenyőtől, őztől
a gombáig, s on-
nan Matild néni
konyhájáig, Imre
bácsi vendégszere-
tetéig, s jó házi
pálinkájáig…

Kezdeném mindjárt
az elején. Barátaink
meghívásának eleget
téve ellátogattunk elő-
ször Mályiba, ahol is
Vera aszalt szilvával töl-
tött csirkecombot ké-
szített, párolt almával,
krumplipürével. Vera
ragulevesében a kucs-
magomba is tölteléket
rejtett, amit még ed-
dig nem ettem, de
igen megkedveltem.
Persze Csaba is segített a kínálásban,
igen finom szilvapálinkája volt, mint ét-
vágygerjesztő. Nos, így feltöltekezve
útnak indultunk, hogy felfedezzük a
Zemplénben Mogyoróskát, a regéci
várat és a rengeteg nagy kerekerdőt.
Utunkon gyalog, hegyen-völgyön át –
Csabi szerint – mintegy nyolc kilomé-
tert tettünk meg, miközben felmász-
tunk a regéci vár tetejére is. Gyönyör-
ködhettünk a csodálatos tájban,
az őszi erdő pompájában. Az erdő
mélyén gombára vadásztunk, s
nyomolvasóként megállapíthat-
tuk, hogy előttünk szarvasok, vad-
disznók jártak. Igaz, gomba ke-
vés volt, de megnézhettük, hon-
nan jön le a hegyről karácsonyra
a sok fenyőfa, amit vendéglátó-
ink gondoznak, nevelnek éve-
ken át. Az erdőn át tovább gya-
logolva megkerestünk egy tisz-
tavizű forrást, ahol kulacsainkat
megtöltöttük frissen csobogó
vízzel, megpihentünk kissé,
majdan újult erővel vágtunk ne-
ki a további kilométereknek.
Erdei utunk végén elértük a fa-

lut, lábaim érezték a megtett utat, de már
igyekeznünk kellett, mivel a háziak vártak a
pazar ebéddel. Jólesett leülni, de kezünk,
szánk már gyorsabban
mozgott a terített asztal
felett. Aki eddig elérke-
zett az olvasással és ép-
pen éhes, an-

nak nehéz percek következnek, mivel felso-
rolom, recept nélkül, mi mindennel kényez-
tettek minket egy jó falusi konyhán. 

Reggelire az erdei
gombás to-
jás mellett
volt gomba-
fasírt, házi
kolbász, füs-
tölt és papri-
kás szalon-
na is.

Az étvágy-
gerjesztő szil-
v a p á l i n k a
után az ebéd-
nél szerepelt
tyúkhúsleves,
házi cérname-
télttel, a főtt

húsok töltikével
és sok zöldség-
gel, majd frissen
vágott csirke ránt-
va, valódi sparhel-
ten sütve, de volt
még ott kakas-
pörkölt is, apró
galuskával. Igazi
„nagymama kony-
hája”! És ekkor

következtek még Ma-
tild néni süteményei,
de legalább ötféle!
Ezt már csak a leg-
bátrabbak harcolták
végig, magam talán
két-három félét bír-
tam megkóstolni,
aztán feladtam.
Még kellett némi
bort is kóstolni a
pincéből, de a ka-
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szont az emlékek megmaradnak, s csak kö-
szönettel tudok gondolni és emlékezni erre a
kirándulásra s a háziak odaadó vendég szere-
tetére. Hasonlóan jó étkeket kívánok minden-
kinek a következő ünnepekre és

Boldog karácsonyt kívánok, fakana-
las üdvözlettel:

Soós István City 

Regéc vára Mogyoróska felől

A töltött csirkecomb

A gombavadászat
eredménye

A regéci vár belülről

Falusi reggeli

Egy elárvult őzike

Természetesen megkóstoltuk a forrásvizet

Három 80 éves
ember, volt osz-
tálytársak, beszél-
getnek az egészsé-
gi állapotukról. 

– A legrosszabb
az ízületi fájdalom!
– véli az egyik, aki
híres sportoló volt.

– Dehogyis, a
hallás megromlása
sokkal kellemetle-
nebb – véli a másik
aki híres zenész.

– Mit panaszkod-
tok? – kérdi a har-
madik. – Én az este
kértem az asz-
szonyt, hogy sze-
xelhetnénk már
végre egyet, mire õ
azt mondta, hogy
mit akarsz már me-
gint, egy órája sze-
xeltünk! 

– Látjátok, nincs
rosszabb mint a
memóriavesztés...
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Könyvelés * Elektronikus bevallások * Járuléknyilvántartás
Iparűzési adó * Cégautó adó * Teljeskörű vállalkozói ügyvitel
Non-stop anyagleadás * Csekkes, átutalásos fizetési lehetőségek

BTI CENTRUMTAXIbti@taxicentrum.hu * 1119 Budapest, Vahot u. 6.
Tel.: 06-1-229-3736 * Mobil: 06-30-989-4279 * Nagy Zoltán
Nyitva tartás: H-Cs 09-16-ig, P 09-14-ig     Az adóbevallási időszakban bővített nyitvatartással

TUDOD-E?TUDOD-E?
•	 Hogy taxis egyéni vállalkozóként négy különböző adózási 

formából választhatsz?
•	 Hogy ezek közül melyik számodra a legkedvezőbb?
•	 Hogy bármelyiket választod, könyvelőre szükséged lehet?
•	 Hogy ma már csak elektronikus úton 

kommunikálhatsz az adóhatósággal?kommunikálhatsz az adóhatósággal?kommunikálhatsz
•	 Hogy egyéni vállalkozóként évente akár 16 bevallás 

beküldésére is köteles vagy?
•	 Hogy az adóbírságok az idén ismét emelkedtek?
•	 Hogy milyen esetekben függeszthetik fel az adószámod?
•	 Hogy ez akár egyetlen bevallás elmulasztása 

esetén is előfordulhat?
•	 Hogy az adóhatóság nem értesít az adószám-

felfüggesztésről?
•	 Hogy drosztengedélyt sem kapsz ebben az esetben?drosztengedélyt sem kapsz ebben az esetben?drosztengedélyt sem kapsz
•	 Hogy hogyan kerülheted el mindezeket a helyzeteket?
•	 Hogy irodánk minden munkanapon rendelkezésedre áll?
•	 Hogy immár 25 éves tapasztalattal rendelkezünk taxis szak25 éves tapasztalattal rendelkezünk taxis szak25 éves tapasztalattal rendelkezünk - taxis szak- taxis szak

mai területen?
•	 Hozzánk bármikor bejöhetsz – akkor is, ha csak tanácsra, bármikor bejöhetsz – akkor is, ha csak tanácsra, bármikor bejöhetsz

vagy néhány baráti szóra van szükséged…
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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

Szeptember 427 428 279

Október 434 439 279

November 410 428 279

December 397 417 278

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 sze-
rint számolja el, nem szükséges az üzem-
anyagról 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 rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mű-
szaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre al-
kalmazható.
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 – 2013.08.27 4,00%
2013.08.28 – 2013.09.24 3,80%
2013.09.25 – 2013.10.29 3,60%
2013.10.30 – 2013.11.26 3,40%
2013.11.27-tõl 3,20%

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
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 
Taxis brifkók, pénztárcák 1.200.-tól
Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek 900.-tól.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

Az árak 2013. október 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.
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Üzemanyagárak, 2013 (Ft/liter)
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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

Szeptember 427 428 279

Október 434 439 279

November 410 428 279

December 397 417 278

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.
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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 sze-
rint számolja el, nem szükséges az üzem-
anyagról 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 rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mű-
szaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre al-
kalmazható.
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%
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2013.09.25 – 2013.10.29 3,60%
2013.10.30 – 2013.11.26 3,40%
2013.11.27-tõl 3,20%
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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
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Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 
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Az árak 2013. október 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.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

DECEMBER

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
nyugdíjra volt jogosult és rokkantsági
ellátásban vagy rehabilitációs ellátás-
ban 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-jétől
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-je előtti
időszakra ez az adókedvezmény nem
érvényesíthető. 2012. július 1-je utáni
időszakra önrevízióval módosíthatóak a
hibásan beküldött bevallások.

(2011. évi CLVI. Törvény egyes
adótörvények és azzal összefüggő
egyéb törvények módosításáról
462/A. §)

A KATA befizetési határ-
ideje főállású-, máso-
dos- és nyugdíj melletti
vállalkozók esetén egy-
aránt a tárgyhónapot kö-
vető hó 12-e. Ügyelni
kell arra, hogy a negyed-
év utolsó napján 100
ezer forintot meghaladó
tartozás ne legyen a fo-
lyószámlán, mert ez a
KATA jogosultság azon-
nali visszavonásával jár.

(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

ujtaxi.qxd  12/11/13 08:58  Page 32

33

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. 

Fontos határidõk

DECEMBER 31.
• Negyedév utolsó napja.
Ezen a napon a KATA adó-
zóknak nem lehet 100 ezer
forint feletti tartozásuk!
JANUÁR 13.

(12-E HÉTVÉGÉRE ESIK)
• Elõzõ havi járulékok be-
vallása és befizetése 
• Negyedik negyedévi
személyi jövedelamadó-
elõleg befizetésez
JANUÁR 20.
• Negyedik negyedévi

cégautó adó bavallása és

befizetése

JANUÁR 31.

• A kifizetõk eddig a na-

pig kötelesek megküldeni

a 2013 évi jövedelem-ö-

szesítõket

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

Adó, ill. adóelõleg alapja A tárgynegyedévi bevétel 20%-a. A tárgynegyedévi bevétel 25%-a.

és mértéke Az adó ennek 16%-a. Az adó ennek 16%-a.

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállalkozó ne-
gyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adóelőleget köte-
les fizetni. Adóelőleget abban a negyedévben kell fizetni először, ami-
kor összege eléri, vagy meghaladja a 10.000 forintot. A további negyed-
években már összegtől függetlenül fizetni kell. 

Sokak előtt ismeretlen, hogy e szabály az év utolsó negyedévére is vonat-
kozik, tehát január 12-ig meg kell fizetni a 4. negyedévre vonatkozó adóelő-
leget, függetlenül attól, hogy az éves adóbevallás határideje február 25.
Annak, aki előlegeit pontosan fizette, a február 25-ig esedékes személyi jö-
vedelemadó bevallásakor már nem keletkezik további fizetendő adója. 

* Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíj-
ba vonulás évében még végig a főállású-
akra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jö-

vedelemszámítást alkalmazhatják. Téte-
les adózóknál a személyi jövedelem-
kivét mellett más elemeket is figyelem-

be kell venni az adóelőleg számítás so-
rán, javasoljuk ezért szakképzett köny-
velő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12.-e, 
A negyedik negyedév tekintetében 2014 január 13.-a (12-e vasárnapra esik)

A járulékok befizetési határideje fő-
állásúaknál és munkaviszony mel-
letti vállalkozóknál a tárgyhónapot

követő hónap 12-e.
Nyugdíj melletti vállalkozók járulé-
kaikat – a vonatkozó jogszabály
szerint – negyedévenként (kivéve
KATA-sok!) a tárgynegyedévet kö-

vető hó 12-ig fizetik. 

Ügyfélfogadási idõ

H-SZ: 9.00 – 15.00, 
K-CS: 9.00 – 13.00, 

P: 9.00 – 12.00.

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.

• A fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megje-
lenés, az elõírt tartozékok megléte (POS-terminál, szabad-
jelzõ), mûszaki megfelelõség

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

DECEMBER

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
nyugdíjra volt jogosult és rokkantsági
ellátásban vagy rehabilitációs ellátás-
ban 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-jétől
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-je előtti
időszakra ez az adókedvezmény nem
érvényesíthető. 2012. július 1-je utáni
időszakra önrevízióval módosíthatóak a
hibásan beküldött bevallások.

(2011. évi CLVI. Törvény egyes
adótörvények és azzal összefüggő
egyéb törvények módosításáról
462/A. §)

A KATA befizetési határ-
ideje főállású-, máso-
dos- és nyugdíj melletti
vállalkozók esetén egy-
aránt a tárgyhónapot kö-
vető hó 12-e. Ügyelni
kell arra, hogy a negyed-
év utolsó napján 100
ezer forintot meghaladó
tartozás ne legyen a fo-
lyószámlán, mert ez a
KATA jogosultság azon-
nali visszavonásával jár.

(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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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. 

Fontos határidõk

DECEMBER 31.
• Negyedév utolsó napja.
Ezen a napon a KATA adó-
zóknak nem lehet 100 ezer
forint feletti tartozásuk!
JANUÁR 13.

(12-E HÉTVÉGÉRE ESIK)
• Elõzõ havi járulékok be-
vallása és befizetése 
• Negyedik negyedévi
személyi jövedelamadó-
elõleg befizetésez
JANUÁR 20.
• Negyedik negyedévi

cégautó adó bavallása és

befizetése

JANUÁR 31.

• A kifizetõk eddig a na-

pig kötelesek megküldeni

a 2013 évi jövedelem-ö-

szesítõket

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

Adó, ill. adóelõleg alapja A tárgynegyedévi bevétel 20%-a. A tárgynegyedévi bevétel 25%-a.

és mértéke Az adó ennek 16%-a. Az adó ennek 16%-a.

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállalkozó ne-
gyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adóelőleget köte-
les fizetni. Adóelőleget abban a negyedévben kell fizetni először, ami-
kor összege eléri, vagy meghaladja a 10.000 forintot. A további negyed-
években már összegtől függetlenül fizetni kell. 

Sokak előtt ismeretlen, hogy e szabály az év utolsó negyedévére is vonat-
kozik, tehát január 12-ig meg kell fizetni a 4. negyedévre vonatkozó adóelő-
leget, függetlenül attól, hogy az éves adóbevallás határideje február 25.
Annak, aki előlegeit pontosan fizette, a február 25-ig esedékes személyi jö-
vedelemadó bevallásakor már nem keletkezik további fizetendő adója. 

* Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíj-
ba vonulás évében még végig a főállású-
akra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jö-

vedelemszámítást alkalmazhatják. Téte-
les adózóknál a személyi jövedelem-
kivét mellett más elemeket is figyelem-

be kell venni az adóelőleg számítás so-
rán, javasoljuk ezért szakképzett köny-
velő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12.-e, 
A negyedik negyedév tekintetében 2014 január 13.-a (12-e vasárnapra esik)

A járulékok befizetési határideje fő-
állásúaknál és munkaviszony mel-
letti vállalkozóknál a tárgyhónapot

követő hónap 12-e.
Nyugdíj melletti vállalkozók járulé-
kaikat – a vonatkozó jogszabály
szerint – negyedévenként (kivéve
KATA-sok!) a tárgynegyedévet kö-

vető hó 12-ig fizetik. 

Ügyfélfogadási idõ

H-SZ: 9.00 – 15.00, 
K-CS: 9.00 – 13.00, 

P: 9.00 – 12.00.

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.

• A fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megje-
lenés, az elõírt tartozékok megléte (POS-terminál, szabad-
jelzõ), mûszaki megfelelõség

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000
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A rendõr megállítja a szõkét, a nõ
mellett egy 3 éves gyerek ül:

– Asszonyom! A gyerek nem ülhet
elöl, mert nincs még 12!

Szõke ránéz az órájára:
– Jaj, biztos úr, ezt az öt percet már

igazán elnézhetné!
* * *

Szõke nõ ül a kocsiban, megáll egy ke-
resztezõdésnél, ahol behajol egy csöves:

– Hölgyem, van egy cigije?
– Igen – feleli a szöszi, és átnyújt-

ja a bagót.
Megy tovább, majd megint meg-

áll egy keresztezõdésnél. Ugyan-
az a csövi behajol:

– Tüze is van? – kérdi a csöves.
– Igen – feleli a szöszi, és átnyújtja az

öngyújtót. Megy tovább, majd megint
megáll egy keresztezõdésnél. Ugyanaz
a csövi behajol:

– Egy százasért megmondom – mond-
ja a csöves –, hogy kell kimenni a körfor-
galomból!

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 

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

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:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

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

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

Intézhetõ ügyek: 
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám
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XI. Építész – Inga sarok

!Növényzet takarja az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát, kér-
jük a növényzetet eltávolítani.

• A XI. kerületi Önkormányzat intézkedik a növényzet eltávolításáról. 
XII. Diós árok – Városmajor sarok

!Semmit sem látni a baloldali forgalomirányító jelzőlámpából a
bokrok miatt.

• A XII. kerületi Önkormányzat intézkedik a növényzet eltávolításáról 
VIII. Mosonyi – Lóvásár sarok

!A fák lombjai takarják az út menti nagyon fontos jelzőtáblát.
• Intézkedtünk a növényzet eltávolításáról 

IX. Koppány – Gubacsi sarok

!Forgalmirend-változás történt, most már lehet egyenesen tovább
haladni a Koppány utcában, kérjük a feleslegessé vált útburkolati

jeleket eltávolítani.
• Az útburkolati jeleket eltávolítjuk.
IV. Báthori utca

!Ez az utca – egyértelműen – alkalmatlan a kétirányú közlekedés-
re, kérjük egyirányúsítani. 

• A kérést továbbítjuk a Budapesti Közlekedési Központnak, mivel
az ilyen jellegű döntés kezelői hatáskörbe tartozik.
XIX. Vak Bottyán – Lehel utca sarok

!Éjszakás kolléga szerint teljesen feleslegesen működik a jelző-
lámpa az éjszakai órákban, elegendő lenne a sárga villogó.

• A jelzőlámpák éjszakai üzemmódját a Budapesti Közlekedési Köz-
pont határozza meg, forgalombiztonsági szempontból. A kérést to-
vábbítjuk.
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A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Folytatás a 37. oldalon

XIX. Vak Bottyán utca. Éjszaka feles-
legesen működnek a jelzőlámpák

IV. Báthori utca. Ez az utca alkal-
matlan a kétirányú közlekedésre

IX. Koppány utca.
Most már egyene-
sen is tovább le-
het haladni

XI. Építész utca. Bármilyen hihetet-
len, de itt egy jelzőtábla van

XII. Diós árok–Városmajor sarok. Kollégánk felvéte-
lén jól látni, hogy a jelzőlámpából semmit sem látni

VIII. Mosonyi utca.
Erre a jelzőtáblára
is kolléga hívta fel
a figyelmemet. Én
sem vettem észre
a jelzést

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata
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A rendõr megállítja a szõkét, a nõ
mellett egy 3 éves gyerek ül:

– Asszonyom! A gyerek nem ülhet
elöl, mert nincs még 12!

Szõke ránéz az órájára:
– Jaj, biztos úr, ezt az öt percet már

igazán elnézhetné!
* * *

Szõke nõ ül a kocsiban, megáll egy ke-
resztezõdésnél, ahol behajol egy csöves:

– Hölgyem, van egy cigije?
– Igen – feleli a szöszi, és átnyújt-

ja a bagót.
Megy tovább, majd megint meg-

áll egy keresztezõdésnél. Ugyan-
az a csövi behajol:

– Tüze is van? – kérdi a csöves.
– Igen – feleli a szöszi, és átnyújtja az

öngyújtót. Megy tovább, majd megint
megáll egy keresztezõdésnél. Ugyanaz
a csövi behajol:

– Egy százasért megmondom – mond-
ja a csöves –, hogy kell kimenni a körfor-
galomból!

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 

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

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:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

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

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

Intézhetõ ügyek: 
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám
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XI. Építész – Inga sarok

!Növényzet takarja az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát, kér-
jük a növényzetet eltávolítani.

• A XI. kerületi Önkormányzat intézkedik a növényzet eltávolításáról. 
XII. Diós árok – Városmajor sarok

!Semmit sem látni a baloldali forgalomirányító jelzőlámpából a
bokrok miatt.

• A XII. kerületi Önkormányzat intézkedik a növényzet eltávolításáról 
VIII. Mosonyi – Lóvásár sarok

!A fák lombjai takarják az út menti nagyon fontos jelzőtáblát.
• Intézkedtünk a növényzet eltávolításáról 

IX. Koppány – Gubacsi sarok

!Forgalmirend-változás történt, most már lehet egyenesen tovább
haladni a Koppány utcában, kérjük a feleslegessé vált útburkolati

jeleket eltávolítani.
• Az útburkolati jeleket eltávolítjuk.
IV. Báthori utca

!Ez az utca – egyértelműen – alkalmatlan a kétirányú közlekedés-
re, kérjük egyirányúsítani. 

• A kérést továbbítjuk a Budapesti Közlekedési Központnak, mivel
az ilyen jellegű döntés kezelői hatáskörbe tartozik.
XIX. Vak Bottyán – Lehel utca sarok

!Éjszakás kolléga szerint teljesen feleslegesen működik a jelző-
lámpa az éjszakai órákban, elegendő lenne a sárga villogó.

• A jelzőlámpák éjszakai üzemmódját a Budapesti Közlekedési Köz-
pont határozza meg, forgalombiztonsági szempontból. A kérést to-
vábbítjuk.

35

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Folytatás a 37. oldalon

XIX. Vak Bottyán utca. Éjszaka feles-
legesen működnek a jelzőlámpák

IV. Báthori utca. Ez az utca alkal-
matlan a kétirányú közlekedésre

IX. Koppány utca.
Most már egyene-
sen is tovább le-
het haladni

XI. Építész utca. Bármilyen hihetet-
len, de itt egy jelzőtábla van

XII. Diós árok–Városmajor sarok. Kollégánk felvéte-
lén jól látni, hogy a jelzőlámpából semmit sem látni

VIII. Mosonyi utca.
Erre a jelzőtáblára
is kolléga hívta fel
a figyelmemet. Én
sem vettem észre
a jelzést

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata
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VIII. József körút 36.

!A József körút több pontján – így a jelzett helyszínen is – felesle-
gesnek tűnő 30 kilométeres sebességkorlátozás van. Jó lenne a

tilalmat feloldani.
• A sebességcsökkentés a villamos peron átépítése miatt lett beve-
zetve. 
XI. Cenkhegy utca

!Váratlanul lépcsőben folytatódik az utca, de erre semmi sem fi-
gyelmeztet. Korlátokat kellene kihelyezni. 

• „Zsákutca” jelzőtábla jelzi, hogy az utcán áthaladni nem lehet. Az
utca geometriája egyértelműen mutatja
VIII. Baross tér

!Egy zárt folyosóba terelték a buszsávot, de a folyosó közepére ki-
tettek egy „kivéve BKV” jelzőtáblát. Kérjük a jelzőtáblát leszerelni,

mert a taxisok most nem tudnak mit csinálni. Tovább nem mehetnek,
oldalra letérni nem tudnak, vissza meg nem tolathatnak. 
• Az adott helyszínen azóta ütemváltás volt,  így a jelzőtábla eltávolí-
tása már nem aktuális.
XIII. Népfürdő – Dráva sarok

!Kérjük a Népfürdő utcában hátrébb festeni a „STOP-vonalat”,
mert most a Dráva utcából nem tudnak befordulni a BKV autó-

buszok.
• A burkolati jel módosítása megvalósult. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban, a már ismert elérhetőségeken keresztül. Aki
be akar jelölni a facebook-on, vagy az iwiw-en – így könnyebb a kap-
csolattartás – elegendő csak a „Lámpafelelős”-t beírni.

SMS: 06209247645
E-mail: lampafelelos@freemail.hu

Juhász Péter

37

SZÖSZIK
A szõke nõ elõszezonban

megy tengerpartra nyaral-
ni. Az idegenvezetõ figyel-
mezteti a turistákat:

– Kérem, vigyázzanak, az
évnek ebben a szakában
még elég hideg a víz.

– Hány fokos? – kérdi a
szöszi.

– Tizenkilenc.
– Plusz, vagy mínusz?

* * *
Két szõke nõ utazik a bu-

szon, ahol párás az ablak.
Az egyik nõ két pontot raj-
zol az ablakra és azt mond-
ja:

– Itt fogok kinézni.
Mire a másik letörli a két

pontot:
– Te itt nem nézel ki!

* * *
A szõke nõ meséli a szin-

tén szõkének, hogy megbu-
kott a KRESZ-vizsgán.

– Ez nem lehet igaz! Hogy
történt?

– Egy körforgalom elõtt
megláttam a 30-as táblát.
Mentem 30 kört, és mikor
kiszálltam, a vizsgáztató kö-
zölte, hogy megbuktam...

– Úristen! Elszámoltad?
* * *

A szõke nõ automata mo-
sógépet kap a férjétõl aján-
dékba. Nagyon boldog, alig-
hogy beüzemelik, már más-
nap mosni akar. Gyorsan le-
vetkõzik és nekilát berak-
ni a ruhát. Hirtelen haza-
tér a férj, s döbbenten lát-
ja, hogy a felesége meztele-
nül áll a mosógép mel-
lett és rakja a ruhát.

– Na de drágám!! Te mi-
ért vagy meztelen?

– Mert a használati utasí-
tás szerint, az elsõ progra-
mot ruha nélkül kell indíta-
ni!

Folytatás a 35. oldalról

XIII. Népfürdő u. –
Dráva u. sarok. Rossz
helyen van a Stop-vo-
nal, a busz nem tud
bekanyarodni

VIII. József krt.
Feleslegesnek
tűnik a sebes-
ségkorlátozás

XI. Cenkhegy u. Semmi sem figyelmeztet
arra, hogy lépcsőben folytatódik az utca

VIII. Baross tér.
Korábban már je-
leztük, BKV-sáv
lett a BUSZ-sávból
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VIII. József körút 36.

!A József körút több pontján – így a jelzett helyszínen is – felesle-
gesnek tűnő 30 kilométeres sebességkorlátozás van. Jó lenne a

tilalmat feloldani.
• A sebességcsökkentés a villamos peron átépítése miatt lett beve-
zetve. 
XI. Cenkhegy utca

!Váratlanul lépcsőben folytatódik az utca, de erre semmi sem fi-
gyelmeztet. Korlátokat kellene kihelyezni. 

• „Zsákutca” jelzőtábla jelzi, hogy az utcán áthaladni nem lehet. Az
utca geometriája egyértelműen mutatja
VIII. Baross tér

!Egy zárt folyosóba terelték a buszsávot, de a folyosó közepére ki-
tettek egy „kivéve BKV” jelzőtáblát. Kérjük a jelzőtáblát leszerelni,

mert a taxisok most nem tudnak mit csinálni. Tovább nem mehetnek,
oldalra letérni nem tudnak, vissza meg nem tolathatnak. 
• Az adott helyszínen azóta ütemváltás volt,  így a jelzőtábla eltávolí-
tása már nem aktuális.
XIII. Népfürdő – Dráva sarok

!Kérjük a Népfürdő utcában hátrébb festeni a „STOP-vonalat”,
mert most a Dráva utcából nem tudnak befordulni a BKV autó-

buszok.
• A burkolati jel módosítása megvalósult. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban, a már ismert elérhetőségeken keresztül. Aki
be akar jelölni a facebook-on, vagy az iwiw-en – így könnyebb a kap-
csolattartás – elegendő csak a „Lámpafelelős”-t beírni.

SMS: 06209247645
E-mail: lampafelelos@freemail.hu

Juhász Péter

37

SZÖSZIK
A szõke nõ elõszezonban

megy tengerpartra nyaral-
ni. Az idegenvezetõ figyel-
mezteti a turistákat:

– Kérem, vigyázzanak, az
évnek ebben a szakában
még elég hideg a víz.

– Hány fokos? – kérdi a
szöszi.

– Tizenkilenc.
– Plusz, vagy mínusz?

* * *
Két szõke nõ utazik a bu-

szon, ahol párás az ablak.
Az egyik nõ két pontot raj-
zol az ablakra és azt mond-
ja:

– Itt fogok kinézni.
Mire a másik letörli a két

pontot:
– Te itt nem nézel ki!

* * *
A szõke nõ meséli a szin-

tén szõkének, hogy megbu-
kott a KRESZ-vizsgán.

– Ez nem lehet igaz! Hogy
történt?

– Egy körforgalom elõtt
megláttam a 30-as táblát.
Mentem 30 kört, és mikor
kiszálltam, a vizsgáztató kö-
zölte, hogy megbuktam...

– Úristen! Elszámoltad?
* * *

A szõke nõ automata mo-
sógépet kap a férjétõl aján-
dékba. Nagyon boldog, alig-
hogy beüzemelik, már más-
nap mosni akar. Gyorsan le-
vetkõzik és nekilát berak-
ni a ruhát. Hirtelen haza-
tér a férj, s döbbenten lát-
ja, hogy a felesége meztele-
nül áll a mosógép mel-
lett és rakja a ruhát.

– Na de drágám!! Te mi-
ért vagy meztelen?

– Mert a használati utasí-
tás szerint, az elsõ progra-
mot ruha nélkül kell indíta-
ni!

Folytatás a 35. oldalról

XIII. Népfürdő u. –
Dráva u. sarok. Rossz
helyen van a Stop-vo-
nal, a busz nem tud
bekanyarodni

VIII. József krt.
Feleslegesnek
tűnik a sebes-
ségkorlátozás

XI. Cenkhegy u. Semmi sem figyelmeztet
arra, hogy lépcsőben folytatódik az utca

VIII. Baross tér.
Korábban már je-
leztük, BKV-sáv
lett a BUSZ-sávból
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Megszületett a megállapodás az érintett felek
között a jövő évi minimálbér és a garantált bér-
minimum összegéről. Cikkünkben e változá-
soknak a főállású vállalkozók által fizetendő
minimum járulékra és szociális hozzájárulási
adóra gyakorolt hatását mutatjuk be.

A kormány és az érdekképviseletek megálla-
podása alapján 2014. január 1-jétől a minimál-
bér a jelenlegi havi 98 ezer forintról 101 500
forintra, a garantált bérminimum pedig a
mostani havi 114 ezer forintról 118 ezer forint-
ra emelkedik.

E változások érintik a főállású vállalkozók
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékait, vala-
mint a szociális hozzájárulási adó fizetési köte-
lezettséget.

A vonatkozó törvény szerint a főállású egyé-
ni vállalkozó a szociális hozzájárulási adót a
vállalkozói kivét alapján, de legalább a mini-

málbér/garantált bérminimum 112,5 százalé-
ka alapján kell, hogy megfizesse. A garantált
bérminimum alapján akkor, ha a vállalkozó/vál-
lalkozás által végzett főtevékenység legalább
középfokú végzettséget igényel. (A taxiszolgál-
tatás nem tartozik ez utóbbi körbe.)

Ugyancsak változik a főállású vállalkozók,
így a taxis vállalkozók egyéni járulékfizetésé-
nek minimuma is.

A törvény alapján az egészségbiztosítási
és munkaerő-piaci járulékot a vállalkozói ki-
vét, de legalább a minimálbér 150 százaléka
alapján kell megfizetni. A nyugdíjjárulék
alapja pedig legalább a minimálbér.

Ezek a százalékos arányok nem változtak.
Ami miatt 2014-ben mégis több járulékot kell
fizetni, az a minimálbér vátozása. Ezúttal ta-
lán elviselhető keretek közt marad az eme-
lés, minimálbér esetén mindössze havi 1859

forinttal  kell többet fizetnünk, így 53 922 fo-
rintra nő az együttes szocho- és járulékkötele-
zettség, az alábbiak szerint:

• Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu-
lék: 12.941 Ft

• Nyugdíjjárulék: 10.150 Ft
• Szociális hozzájárulási adó: 30.831 Ft

Január hónapban még a decemberi járuléko-
kat fizetjük. Az új adó- és járuléktételeket a ja-
nuár 1-jétől megszerzett jövedelmek után, első
esetben február 12-én kell fizetni.
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Taxitarifa és ami mögötte van…
A vágyott fix tarifával kapcsolatosan egy bécsi példát hozott fel la-
punk. A szemléletesség kedvéért az euróban megadott árakat átszá-
mítottuk forintra, az akkori 270-es árfolyamon. 2003-ban az osztrák
fővárosban az alábbiak szerint mérték a taxi viteldíját:

• Alapdíj 2,5 euro, vagyis 675 forint
• Útdíj az első 4 kilométerre kilométerenként 1,09 euro, 294 forint
• Útdíj 4 km-en felül kilométrenként 0,87 euro, 235 forint
• Várakozási díj percenként 0,33 euro, 89 forint
• Rendelés taxiközpontból 2 euro, 540 forint

Az éjszakai, vasárnapi és ünnepnapi árak kb 20%-kal magasabbak
voltak. A táblázat máig ható tanulságai (azzal a megjegyzéssel, hogy
ebben az időszakban 240 forintért adtak egy liter 95-öst): a hosz-
szabb fuvarokat kedvezményezi a rendszer (vagy ha úgy tetszik, a rö-
videket „bünteti”). Továbbá éles különbséget tesz árban is a rendelt,
és a leintett, vagy taxiállomáson igénybe vett kocsi között. Nálunk va-
lami végzetesen félreértelmezett verseny nyomán alakult ki egy
olyan torz árszerkezet, ami szerint a rendelt kocsi olcsóbb. Bár a fix
tarifa bevezetésével ez a dolog rendeződni látszik – feltéve, ha csí-
rájában elfojtjuk a kedvezmények adására irányuló egyes kísérlete-
ket –, a kiállási díj elve még mindig nem működik. A fővárosi taxiren-
delet nyomán  nem is működhet, hiszen még a taxaméter indításá-
nak idejét és lehetőségét is szabályozzák a paragrafusok. Pedig
annyira egyszerű és annyira logikus a kiállási díj gyakorlata! Ha
ugyanis leintem a taxit, vagy a droszton beszállok, akkor csak az
alapdíjat kell fizetnem, hiszen a taxi ott van. Ha azonban rendelek,
akkor a taxinak oda kell jönnie, és ez nyilván többe kerül. Hiszen a
cím felvételének pillanatában már foglalttá válik. Ha drosztról indul,
ott már nem vehet fel utast, ha rádión (vagy ma már tableten,
okostelefonon) kap címet, akkor integethet neki akár az évszázad
utasa, akkor sem viheti el. Ezeket a dolgokat honorálni kell, erre ta-
lálták ki és erre használják a kiállási díjat. Máshol…

Január 1-jétől mindenki ÁFÁS lesz?
Tíz évvel ezelőtt röppent fel az a hír (később kiderült hogy álhír),
amely szerint 2004-től minden taxis kötelezően áfás lesz. A kollégák
„biztos forrásból” tudták, meg a „könyvelőjük mondta”, ezért aztán

készpénznek vették. Így nehéz volt adószakmai indokkal cáfolni, de
idővel kiderült az igazság: nem változott a taxisok besorolása. Ugyan
maga a taxizás áfa-köteles tevékenység, de ha egy bizonyos éves
összeghatárt nem ér el a bevétel, akkor ún. alanyi adómentes kate-
góriába tartozik, tehát nem kell foglalkozni az áfával. 2003-ban ez a
határ 2, illetve 4 millió forint volt adózási formától függően.

Ami miatt napjainkban ismét aktuális lehet ez a kérdés, az a fix ta-
rifa bevezetése és mértéke. Információink szerint a 2013-ban érvé-
nyes 6 millió forintos áfa-határ nem változik 2014-ben sem. Hát lesz-
nek jónéhányan, akiknek bevétele csak „cipőkanállal fér bele” ebbe
az összeghatárba, és minden bizonnyal lesznek olyanok, akik túl is
lépik. Ez utóbbi viszont a jelenlegi szabályzók miatt a „nagyhalállal”
egyenértékű, ennek indokairól már sokat írtunk a közelmúltban.

Tarifakérdés és ami mögötte van
Kísértetiesen hasonló címmel jelent meg húsz évvel ezelőtti decem-
beri számunkban egy elemzés, mint a tíz év előttiben. Ebből is lát-
szik, hogy a díjszabás tulajdonképpen a kezdetektől foglalkoztatta a
szakmát, jószerével nem is tudunk olyan időszakot megjelölni, ami-
kor elégedettek voltunk tarifáinkkal (hacsak a nyolcvanas évek elejé-
nek „aranykorát” nem számítjuk). Egy rövid idézet 20 évvel ezelőtti
cikkünkből: „Az 1994-es év sarkalatos kérdése szakmánkban a tari-
fa helyes kiválasztása lesz. A jelenlegi (emelt) viteldíjak ugyanis még
mindig nem teszik nyereségessé a taxizást, ugyanakkor a nyolc tari-
fa, és annak tetszés szerinti váltogatása oly mértékben riaszja majd
el az utazóközönséget, hogy az jelentős fuvarkiesését okoz majd.” 

Mit tehetünk ehhez hozzá ma, 20 év elteltével? A helyes tarifa
még mindig nem lett kiválasztva (bár haladunk felé), a vállalkozás
még mindig nem nyereséges (esetleg csak meg lehet élni belőle),
és az utazóközönség is hatékonyan el lett risztva…

Tarifakörkép
Fenti bejegyzéshez kapcsolódva lapunk körkérdést intézett a taxitár-
saságokhoz, használt tarifájukat firtatva. A csapatok által használt
legmagasabb tarifák 1994-ben: alapdíjak 20 és 30 forint között, vi-
teldíjak (itt már nagyobb volt a szórás) 42 és 65 forint között. Még
nem volt jellemző az általános üres kiállás, így a társaságok között
valós verseny alakult ki. 

Erről írt a Taxisok Világa 1993 decemberében

20 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 2003 decemberében

10 éve történt

Emelkednek a havi járulékok

Minimálbér 2014
A jövõ évtõl a mi szakmánkban is alkal-
mazott minimálbér mértéke 3,57 száza-
lékkal emelkedik, a jelenlegi 98.000 fo-
rintról 101.500 forintra nõ.
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Előre kell bocsátanunk, hogy meglepően ke-
vés módosítás történt – legalábbis, ami a mi
köreinket érinti. Az adókulcs változatlanul 16
százalék, az átalányadó kiszámítása sem vál-
tozott. Maradt a hatmilliós áfa-határ (ennek
mondjuk nem nagyon örülünk…), kicsit emel-
kedett a minimálbér, viszont nem változtak a
járulékok százalékos értékei. Összességé-
ben túl sok újdonságot nem kell megtanul-
nunk 2014-ben. Lássuk akkor címszavakban:

• Személyi jövedelemadó mértéke – 16% -
nem változott

• Családi adóalap-kedvezmény – nem vál-
tozott. Egy és két gyermekre gyermekenként
62.500 forinttal, három és több gyermek ese-
tén gyermekenként 206.250 forinttal csök-
kenthető az adóalap.

• Családi járulékkedvezmény bővítése –
abban az esetben, ha az adókedvezményt a
magánszemény nem tudja teljes egészében
érvényesíteni, egészségügyi és nyugdíjjárulé-
kából is kedvezmény jár. (Ez a kedvezmény
vállalkozók esetén csak korlátozottan érvé-
nyesíthető, lásd ezzel kapcsolatos cikkünket.)

• Az önkéntes nyugdíjpénztárba fizetett
összegek utáni adókedvezmény egységesen
maximum 150 ezer forintra változott.

• A termőföld értékesítéséből származó jö-
vedelem éves 200 ezer forint jövedelemig
adómentes.

• Nem kell ajándékozási illetéket fizetni a
házastársak közötti vagyonátruházás után
(eddig ez csak egyenesági rokonok közt volt
lehetséges).

• Egyebekben is bővült az illetékmentes el-
járások köre.

• A kisadózó vállalkozások tételes átalány-
adójának (KATA) havi összege nem változott,
az továbbra is 50 ezer forint főállású vállalko-
zás esetén.

• Új elemként jelentkezett a KATA plusz,
amely egyéni választás alapján, havi 75 ezer
forint befizetése mellett az eredetihez képest
kedvezményeket nyújt. A KATA plusz választ-
ható, ill. visszavonható év közben is.

• A KATA-s vállalkozóknak január 1-jétől
bevételi nyilvántartást sem kell vezetnie, ha a
nyugtákat és számlákat megőrzi, feltéve, ha
ezen dokumentumokból a bevétel megszer-
zésének időpontja megállapítható. (Őszintén
szólva ezt a rendelkezést nem értem, és nem
is javaslom, a nyilvántartás saját magunknak
is szükséges, hogy tudjuk, „hol tartunk”. A
szerk.)

• A végrehajtható adótartozás nettó mó-
don számítandó, tehát azt az egyes adószám-
lák pozitív és negatív egyenlege alapján, ösz-
szevontan kell megállapítani.

• Továbbra sem lehet a KATA adózónak
100 ezer forintot meghaladó összevont tarto-
zása a negyedév utolsó napján.

• A benyújtott bevallások a bevallás esedé-
kessége előtt is önellenőrizhetők (eddig erre
nem volt mód, meg kellett várni az esedékes-
ségi határidőt akkor is, ha rögtön észrevettük,
hogy hibáztunk).
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– Anya, én nem értem ezt a méhecs-
kés dolgot, meg ezt a gólyás hülyesé-
get, még mindig nem tiszta, hogy mi-
rõl beszélsz!

– Na ide figyelj, kisfiam, mivel te
egész nap csak a számítógép elõtt
ülsz, megpróbálom elmagyarázni
úgy, hogy te is megértsd:

– Mint minden fiúnak, neked is van
egy pendrive-od amivel nagyon jól el
lehet szórakozni, egyelõre tanácsol-
nám a single player módot, majd ha
18 éves leszel, akkor jöhet a multi
player, kerüld a fizetõs szolgáltatáso-
kat, nagyon jó demójuk, de soha nem
lesznek a tieid. A lányoknak van egy
usb port-juk, amibe pont beleillik a te
pendrive-od. Vigyázz, csak biztonsá-
gos port-ot használj, mert a vírusok
nagyon veszélyesek, ha meg te töl-
tesz le valamit, akkor örökre csak azt
a számítógépet használhatod, és 9
hónap múlva lesz egy ipad minid, va-
gyis nem egy sajátod, hanem egy kö-
zös, amit akkor is közösen fogtok
használni, ha már nem is egy helyen
laktok. A lányokon vannak még csat-

lakoztatási lehetõségek, de ezeket in-
kább haladóknak találták ki, és eze-
ket komoly tûzfalak védik. Elképzel-
hetõ, hogy elsõ alkalommal szoftve-
resen lefagysz, de ez természetes és
még probléma lehet a túl gyors letöl-
tés is, de majd belejössz. Ne lepõdj
meg, de nem csak pendrive-ok létez-
nek, van akinek nagyobb hard disk-je
van, de olyan is akad akinek csak SD
kártyája, esetleg mini SD kártyája,
mint apádnak. Vigyázz, a diszkóban
nehogy bele tegyenek valamit az ita-
lodba, mert akkor jön a kék halál,
megsérül a memóriád és akkor min-
denképpen újraindítást igényelsz. És
amíg újra indulsz, addig bármi meg-
történhet, ne feledd rajtad is van né-
hány usb port! Ha esetleg önszántad-
ból is használnád a port-jaidat, akkor
se aggódj, egyszerûen csak fordítva
vagy bekötve, mi akkor is fogunk sze-
retni apáddal, ráadásul akkor profin
fogod tudni kezelni a grafikai szoft-
vereket. Most pedig húzzál a szobád-
ba és tanulás helyett ne a számítás-
technikai oldalakat nézegesd!

Adótörvények 2014 – dióhéjban
Lapzártánkkor jelent meg a 2014. év-
re vonatkozó adótörvény. Ezúttal a
főbb változások között tallózunk, a
részletekre jövő évi számainkban
visszatérünk.

Meleg csók okozta a konfliktust

A taxis kidobta utasait
Meghitt csók borította ki azt a chicagói
taxisofőrt, aki a tükörben meglátva,
hogy a hátsó ülésen helyet foglaló kun-
csaftjai között intimitás alakul ki, leféke-
zett, majd magából kikelve dobta ki uta-
sait a gyorsforgalmi úton. A taxis maga-
tartásán csak a két férfi háborodott fel
jobban, akik följelentették az agresszív
sofőrt.

Az amerikai taxisofőrök is sok mindent meg- és
átéltek már, ezért volt meglepő a chicagói Jama
Anshur reakciója, amikor májusban kiakadt
azon, hogy utasai egy meghitt pillanatban meg-
csókolták egymást. A taxis hirtelen fékezett,
majd félreállt a gyorsforgalmi úton és üvöltve
követelte kuncsatjaitól, távozzanak az autójából.
Az incidens itt nem ért véget, mert Steven
White és Matthew McCrea addig nem hagyta
el a járművet, míg a rendőrök meg nem érkez-
tek. A hátrányos megkülönböztetést zokon vet-
te a meleg pár, aminek feljelentés formájában
azonnal hangot is adtak.

Több hónap telt el az incidens óta, az ügy
időközben a bíróság elé került, ahol a taxiso-
főrt elmarasztalták. A bíróság előtti meghallga-
táson a taxisofőr túlterheltségére és a számára
elfogadhatatlan magatartással magyarázta tet-
tét. A bíróság pénzbírságra ítélte a magáról
megfeledkező szolgáltatót és felszólította, a jö-
vőben tartózkodjon a hasonló diszkrimináció-
tól.

A híradások arról nem számolnak be, mekko-
ra bírságot kellett a taxisnak kifizetnie a meg-
botránkoztató viselkedése miatt.

Cash
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Megszületett a megállapodás az érintett felek
között a jövő évi minimálbér és a garantált bér-
minimum összegéről. Cikkünkben e változá-
soknak a főállású vállalkozók által fizetendő
minimum járulékra és szociális hozzájárulási
adóra gyakorolt hatását mutatjuk be.

A kormány és az érdekképviseletek megálla-
podása alapján 2014. január 1-jétől a minimál-
bér a jelenlegi havi 98 ezer forintról 101 500
forintra, a garantált bérminimum pedig a
mostani havi 114 ezer forintról 118 ezer forint-
ra emelkedik.

E változások érintik a főállású vállalkozók
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékait, vala-
mint a szociális hozzájárulási adó fizetési köte-
lezettséget.

A vonatkozó törvény szerint a főállású egyé-
ni vállalkozó a szociális hozzájárulási adót a
vállalkozói kivét alapján, de legalább a mini-

málbér/garantált bérminimum 112,5 százalé-
ka alapján kell, hogy megfizesse. A garantált
bérminimum alapján akkor, ha a vállalkozó/vál-
lalkozás által végzett főtevékenység legalább
középfokú végzettséget igényel. (A taxiszolgál-
tatás nem tartozik ez utóbbi körbe.)

Ugyancsak változik a főállású vállalkozók,
így a taxis vállalkozók egyéni járulékfizetésé-
nek minimuma is.

A törvény alapján az egészségbiztosítási
és munkaerő-piaci járulékot a vállalkozói ki-
vét, de legalább a minimálbér 150 százaléka
alapján kell megfizetni. A nyugdíjjárulék
alapja pedig legalább a minimálbér.

Ezek a százalékos arányok nem változtak.
Ami miatt 2014-ben mégis több járulékot kell
fizetni, az a minimálbér vátozása. Ezúttal ta-
lán elviselhető keretek közt marad az eme-
lés, minimálbér esetén mindössze havi 1859

forinttal  kell többet fizetnünk, így 53 922 fo-
rintra nő az együttes szocho- és járulékkötele-
zettség, az alábbiak szerint:

• Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járu-
lék: 12.941 Ft

• Nyugdíjjárulék: 10.150 Ft
• Szociális hozzájárulási adó: 30.831 Ft

Január hónapban még a decemberi járuléko-
kat fizetjük. Az új adó- és járuléktételeket a ja-
nuár 1-jétől megszerzett jövedelmek után, első
esetben február 12-én kell fizetni.
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Taxitarifa és ami mögötte van…
A vágyott fix tarifával kapcsolatosan egy bécsi példát hozott fel la-
punk. A szemléletesség kedvéért az euróban megadott árakat átszá-
mítottuk forintra, az akkori 270-es árfolyamon. 2003-ban az osztrák
fővárosban az alábbiak szerint mérték a taxi viteldíját:

• Alapdíj 2,5 euro, vagyis 675 forint
• Útdíj az első 4 kilométerre kilométerenként 1,09 euro, 294 forint
• Útdíj 4 km-en felül kilométrenként 0,87 euro, 235 forint
• Várakozási díj percenként 0,33 euro, 89 forint
• Rendelés taxiközpontból 2 euro, 540 forint

Az éjszakai, vasárnapi és ünnepnapi árak kb 20%-kal magasabbak
voltak. A táblázat máig ható tanulságai (azzal a megjegyzéssel, hogy
ebben az időszakban 240 forintért adtak egy liter 95-öst): a hosz-
szabb fuvarokat kedvezményezi a rendszer (vagy ha úgy tetszik, a rö-
videket „bünteti”). Továbbá éles különbséget tesz árban is a rendelt,
és a leintett, vagy taxiállomáson igénybe vett kocsi között. Nálunk va-
lami végzetesen félreértelmezett verseny nyomán alakult ki egy
olyan torz árszerkezet, ami szerint a rendelt kocsi olcsóbb. Bár a fix
tarifa bevezetésével ez a dolog rendeződni látszik – feltéve, ha csí-
rájában elfojtjuk a kedvezmények adására irányuló egyes kísérlete-
ket –, a kiállási díj elve még mindig nem működik. A fővárosi taxiren-
delet nyomán  nem is működhet, hiszen még a taxaméter indításá-
nak idejét és lehetőségét is szabályozzák a paragrafusok. Pedig
annyira egyszerű és annyira logikus a kiállási díj gyakorlata! Ha
ugyanis leintem a taxit, vagy a droszton beszállok, akkor csak az
alapdíjat kell fizetnem, hiszen a taxi ott van. Ha azonban rendelek,
akkor a taxinak oda kell jönnie, és ez nyilván többe kerül. Hiszen a
cím felvételének pillanatában már foglalttá válik. Ha drosztról indul,
ott már nem vehet fel utast, ha rádión (vagy ma már tableten,
okostelefonon) kap címet, akkor integethet neki akár az évszázad
utasa, akkor sem viheti el. Ezeket a dolgokat honorálni kell, erre ta-
lálták ki és erre használják a kiállási díjat. Máshol…

Január 1-jétől mindenki ÁFÁS lesz?
Tíz évvel ezelőtt röppent fel az a hír (később kiderült hogy álhír),
amely szerint 2004-től minden taxis kötelezően áfás lesz. A kollégák
„biztos forrásból” tudták, meg a „könyvelőjük mondta”, ezért aztán

készpénznek vették. Így nehéz volt adószakmai indokkal cáfolni, de
idővel kiderült az igazság: nem változott a taxisok besorolása. Ugyan
maga a taxizás áfa-köteles tevékenység, de ha egy bizonyos éves
összeghatárt nem ér el a bevétel, akkor ún. alanyi adómentes kate-
góriába tartozik, tehát nem kell foglalkozni az áfával. 2003-ban ez a
határ 2, illetve 4 millió forint volt adózási formától függően.

Ami miatt napjainkban ismét aktuális lehet ez a kérdés, az a fix ta-
rifa bevezetése és mértéke. Információink szerint a 2013-ban érvé-
nyes 6 millió forintos áfa-határ nem változik 2014-ben sem. Hát lesz-
nek jónéhányan, akiknek bevétele csak „cipőkanállal fér bele” ebbe
az összeghatárba, és minden bizonnyal lesznek olyanok, akik túl is
lépik. Ez utóbbi viszont a jelenlegi szabályzók miatt a „nagyhalállal”
egyenértékű, ennek indokairól már sokat írtunk a közelmúltban.

Tarifakérdés és ami mögötte van
Kísértetiesen hasonló címmel jelent meg húsz évvel ezelőtti decem-
beri számunkban egy elemzés, mint a tíz év előttiben. Ebből is lát-
szik, hogy a díjszabás tulajdonképpen a kezdetektől foglalkoztatta a
szakmát, jószerével nem is tudunk olyan időszakot megjelölni, ami-
kor elégedettek voltunk tarifáinkkal (hacsak a nyolcvanas évek elejé-
nek „aranykorát” nem számítjuk). Egy rövid idézet 20 évvel ezelőtti
cikkünkből: „Az 1994-es év sarkalatos kérdése szakmánkban a tari-
fa helyes kiválasztása lesz. A jelenlegi (emelt) viteldíjak ugyanis még
mindig nem teszik nyereségessé a taxizást, ugyanakkor a nyolc tari-
fa, és annak tetszés szerinti váltogatása oly mértékben riaszja majd
el az utazóközönséget, hogy az jelentős fuvarkiesését okoz majd.” 

Mit tehetünk ehhez hozzá ma, 20 év elteltével? A helyes tarifa
még mindig nem lett kiválasztva (bár haladunk felé), a vállalkozás
még mindig nem nyereséges (esetleg csak meg lehet élni belőle),
és az utazóközönség is hatékonyan el lett risztva…

Tarifakörkép
Fenti bejegyzéshez kapcsolódva lapunk körkérdést intézett a taxitár-
saságokhoz, használt tarifájukat firtatva. A csapatok által használt
legmagasabb tarifák 1994-ben: alapdíjak 20 és 30 forint között, vi-
teldíjak (itt már nagyobb volt a szórás) 42 és 65 forint között. Még
nem volt jellemző az általános üres kiállás, így a társaságok között
valós verseny alakult ki. 

Erről írt a Taxisok Világa 1993 decemberében

20 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 2003 decemberében

10 éve történt

Emelkednek a havi járulékok

Minimálbér 2014
A jövõ évtõl a mi szakmánkban is alkal-
mazott minimálbér mértéke 3,57 száza-
lékkal emelkedik, a jelenlegi 98.000 fo-
rintról 101.500 forintra nõ.
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Előre kell bocsátanunk, hogy meglepően ke-
vés módosítás történt – legalábbis, ami a mi
köreinket érinti. Az adókulcs változatlanul 16
százalék, az átalányadó kiszámítása sem vál-
tozott. Maradt a hatmilliós áfa-határ (ennek
mondjuk nem nagyon örülünk…), kicsit emel-
kedett a minimálbér, viszont nem változtak a
járulékok százalékos értékei. Összességé-
ben túl sok újdonságot nem kell megtanul-
nunk 2014-ben. Lássuk akkor címszavakban:

• Személyi jövedelemadó mértéke – 16% -
nem változott

• Családi adóalap-kedvezmény – nem vál-
tozott. Egy és két gyermekre gyermekenként
62.500 forinttal, három és több gyermek ese-
tén gyermekenként 206.250 forinttal csök-
kenthető az adóalap.

• Családi járulékkedvezmény bővítése –
abban az esetben, ha az adókedvezményt a
magánszemény nem tudja teljes egészében
érvényesíteni, egészségügyi és nyugdíjjárulé-
kából is kedvezmény jár. (Ez a kedvezmény
vállalkozók esetén csak korlátozottan érvé-
nyesíthető, lásd ezzel kapcsolatos cikkünket.)

• Az önkéntes nyugdíjpénztárba fizetett
összegek utáni adókedvezmény egységesen
maximum 150 ezer forintra változott.

• A termőföld értékesítéséből származó jö-
vedelem éves 200 ezer forint jövedelemig
adómentes.

• Nem kell ajándékozási illetéket fizetni a
házastársak közötti vagyonátruházás után
(eddig ez csak egyenesági rokonok közt volt
lehetséges).

• Egyebekben is bővült az illetékmentes el-
járások köre.

• A kisadózó vállalkozások tételes átalány-
adójának (KATA) havi összege nem változott,
az továbbra is 50 ezer forint főállású vállalko-
zás esetén.

• Új elemként jelentkezett a KATA plusz,
amely egyéni választás alapján, havi 75 ezer
forint befizetése mellett az eredetihez képest
kedvezményeket nyújt. A KATA plusz választ-
ható, ill. visszavonható év közben is.

• A KATA-s vállalkozóknak január 1-jétől
bevételi nyilvántartást sem kell vezetnie, ha a
nyugtákat és számlákat megőrzi, feltéve, ha
ezen dokumentumokból a bevétel megszer-
zésének időpontja megállapítható. (Őszintén
szólva ezt a rendelkezést nem értem, és nem
is javaslom, a nyilvántartás saját magunknak
is szükséges, hogy tudjuk, „hol tartunk”. A
szerk.)

• A végrehajtható adótartozás nettó mó-
don számítandó, tehát azt az egyes adószám-
lák pozitív és negatív egyenlege alapján, ösz-
szevontan kell megállapítani.

• Továbbra sem lehet a KATA adózónak
100 ezer forintot meghaladó összevont tarto-
zása a negyedév utolsó napján.

• A benyújtott bevallások a bevallás esedé-
kessége előtt is önellenőrizhetők (eddig erre
nem volt mód, meg kellett várni az esedékes-
ségi határidőt akkor is, ha rögtön észrevettük,
hogy hibáztunk).
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– Anya, én nem értem ezt a méhecs-
kés dolgot, meg ezt a gólyás hülyesé-
get, még mindig nem tiszta, hogy mi-
rõl beszélsz!

– Na ide figyelj, kisfiam, mivel te
egész nap csak a számítógép elõtt
ülsz, megpróbálom elmagyarázni
úgy, hogy te is megértsd:

– Mint minden fiúnak, neked is van
egy pendrive-od amivel nagyon jól el
lehet szórakozni, egyelõre tanácsol-
nám a single player módot, majd ha
18 éves leszel, akkor jöhet a multi
player, kerüld a fizetõs szolgáltatáso-
kat, nagyon jó demójuk, de soha nem
lesznek a tieid. A lányoknak van egy
usb port-juk, amibe pont beleillik a te
pendrive-od. Vigyázz, csak biztonsá-
gos port-ot használj, mert a vírusok
nagyon veszélyesek, ha meg te töl-
tesz le valamit, akkor örökre csak azt
a számítógépet használhatod, és 9
hónap múlva lesz egy ipad minid, va-
gyis nem egy sajátod, hanem egy kö-
zös, amit akkor is közösen fogtok
használni, ha már nem is egy helyen
laktok. A lányokon vannak még csat-

lakoztatási lehetõségek, de ezeket in-
kább haladóknak találták ki, és eze-
ket komoly tûzfalak védik. Elképzel-
hetõ, hogy elsõ alkalommal szoftve-
resen lefagysz, de ez természetes és
még probléma lehet a túl gyors letöl-
tés is, de majd belejössz. Ne lepõdj
meg, de nem csak pendrive-ok létez-
nek, van akinek nagyobb hard disk-je
van, de olyan is akad akinek csak SD
kártyája, esetleg mini SD kártyája,
mint apádnak. Vigyázz, a diszkóban
nehogy bele tegyenek valamit az ita-
lodba, mert akkor jön a kék halál,
megsérül a memóriád és akkor min-
denképpen újraindítást igényelsz. És
amíg újra indulsz, addig bármi meg-
történhet, ne feledd rajtad is van né-
hány usb port! Ha esetleg önszántad-
ból is használnád a port-jaidat, akkor
se aggódj, egyszerûen csak fordítva
vagy bekötve, mi akkor is fogunk sze-
retni apáddal, ráadásul akkor profin
fogod tudni kezelni a grafikai szoft-
vereket. Most pedig húzzál a szobád-
ba és tanulás helyett ne a számítás-
technikai oldalakat nézegesd!

Adótörvények 2014 – dióhéjban
Lapzártánkkor jelent meg a 2014. év-
re vonatkozó adótörvény. Ezúttal a
főbb változások között tallózunk, a
részletekre jövő évi számainkban
visszatérünk.

Meleg csók okozta a konfliktust

A taxis kidobta utasait
Meghitt csók borította ki azt a chicagói
taxisofőrt, aki a tükörben meglátva,
hogy a hátsó ülésen helyet foglaló kun-
csaftjai között intimitás alakul ki, leféke-
zett, majd magából kikelve dobta ki uta-
sait a gyorsforgalmi úton. A taxis maga-
tartásán csak a két férfi háborodott fel
jobban, akik följelentették az agresszív
sofőrt.

Az amerikai taxisofőrök is sok mindent meg- és
átéltek már, ezért volt meglepő a chicagói Jama
Anshur reakciója, amikor májusban kiakadt
azon, hogy utasai egy meghitt pillanatban meg-
csókolták egymást. A taxis hirtelen fékezett,
majd félreállt a gyorsforgalmi úton és üvöltve
követelte kuncsatjaitól, távozzanak az autójából.
Az incidens itt nem ért véget, mert Steven
White és Matthew McCrea addig nem hagyta
el a járművet, míg a rendőrök meg nem érkez-
tek. A hátrányos megkülönböztetést zokon vet-
te a meleg pár, aminek feljelentés formájában
azonnal hangot is adtak.

Több hónap telt el az incidens óta, az ügy
időközben a bíróság elé került, ahol a taxiso-
főrt elmarasztalták. A bíróság előtti meghallga-
táson a taxisofőr túlterheltségére és a számára
elfogadhatatlan magatartással magyarázta tet-
tét. A bíróság pénzbírságra ítélte a magáról
megfeledkező szolgáltatót és felszólította, a jö-
vőben tartózkodjon a hasonló diszkrimináció-
tól.

A híradások arról nem számolnak be, mekko-
ra bírságot kellett a taxisnak kifizetnie a meg-
botránkoztató viselkedése miatt.

Cash
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Ez Magyarország, 
ez Budapest!

A mi utcánkban engedik a két kerékkel, ferdén, a járdán vá-
rakozást. A napokban végre újraaszfaltozták az úttestet és
újraaszfaltozták a járdát. Most végre megcsinálhatták volna
a ferde, lejtős beállási lehetőséget, hogy könnyen felállhas-
sunk a járdára.

De nem! Ugyanolyan éles a járda széle. Sőt élesebb,
mert az előző járda széle az évtizedek alatt megkopott, most
pedig vadonatúj köveket tettek le. Természetesen senki sem
áll két kerékkel a járdára, mindenki félti az autóját, a gumi-
kat, a futóművet.

Ez Magyarország, ez Budapest!
Név és cím a szerkesztőségben

40

Ez Magyarország. Csak a jármű károsodá-
sával lehet a járdára szabályosan felállni

A legváratlanabb és leghihetetle-
nebb események történnek meg taxi-
sokkal. Ezek között a szülés talán
már nem is annyira meglepő. A 22
esztendős brit Jenny Larkin éppen
harmadik gyermekével volt várandós,
amikor érezte, eljött az idő. Taxit hí-
vott, hogy minél gyorsabban kórház-
ba jusson. Tőle talán magzatának le-
hetett sürgősebb, aki a kocsiban kí-
vánt világra jönni. Terve végül sikerrel
járt, mire a szülész megjelent, már
édesanyja kezében csodálta a vilá-
got.

Két nappal később az újdonsült
anyuka számlát kapott a taxistól,
amelytől megdöbbent. Abban az állt,
fizessen 40 fontot, ami 15 ezer forint
körüli összeg. A férfi azért követelt
ennyi pénzt, mert állítása szerint az
első ülést ki kellett tisztíttatnia, így
két napig nem tudott dolgozni,
ugyanis ennyi idő alatt száradt ki ren-
desen a kocsi.

A kismama felháborodva tett pa-
naszt, mondván a taxis műanyag fóli-
ával védte utasterét, így nem érti, mi-
ért követel rajtuk pénzt, ráadásul a
16 fontos – 5600 forintos – viteldíjat

már a helyszínen kifizették. A sofőr
szerint valóban volt fólia az autóban,
hogy védje a kocsit, viszont a kárpit
sérült, és valakinek ezt meg kell térí-
tenie.

A nő azért fordult a sajtóhoz, mert
saját bevallása szerint, nem tudja a
felmerült költséget megtéríteni a ta-
xisnak. Nem tudni miben reményke-
dett, a legtöbb olvasó szerint nincs
igaza, hiszen ő okozta a kárt, ezért fi-
zetnie kell. Többen azon véleményük-
nek is hangot adtak, akinek nincs
pénze, miért vállal három gyereket.

Tény, hogy megosztotta szűkebb
és tágabb környezetét a kismama. A
jogi állásfoglalás azonban egyértel-
mű, hiszen az utas akkor lép kapcso-
latba egy taxistársasággal, amikor le-
inti vagy telefonon megrendeli a kvá-
zi szolgáltatást. Ettől a pillanattól
kezdve elfogadja az utazási feltétele-
ket, amelyben az is szerepel, hogyha
kárt okoz a járműben, kártérítési kö-
telezettség áll fenn. A jog szerint a
számla jogos és érvényesíthető a ta-
xis részéről, szüléstől és rendkívüli
helyzettől függetlenül.

Cash

Taxis szülés, tisztító-számlával

Full service
A terhes asszony taxit hívott, ám a szülés még a fuvar ideje alatt meg-
indult, s mire kórházba értek, már az anyuka kezében tartotta újszü-
lött gyermekét. A sofőr az öröm pillanatait nem kívánta részletekbe
menő költségtérítésével zavarni, ám két nappal később, az utastér
tisztítását is magába foglaló számlát kézbesített a kuncsaftnak.

Tulajdonképpen apróságról van szó. A kerékpáros
egy oszlophoz kötözi kerékpárját. Eddig rendben
van... De miért pont a taxiállomásunkon kell tennie
mindezt? Az utas be akar szállni a taxiba, viszont
nem tudja kinyitni az ajtót a kerékpár miatt. Szóltam
neki, de még neki állt feljebb… 

Néhány méterrel odébb volt még egy jelzőtábla-
oszlop, oda is kikötözhette volna a kerékpárt. Ott
senkit sem zavarna. De nem.
Vajon miért?

Név és cím a szerkesztőségben 

Ehhez nem kell kommentár…

Miért minket dühit mindenki?
Egy szõke nõ hazaér a munkából, és megdöbbenve lát-

ja, hogy kirabolták a lakását. Azonnal hívja a rendõrsé-
get, akik megígérik, hogy hamarosan jönnek.

– Nemsokára meg is áll a ház elõtt egy rendõrautó. Kiszáll be-
lõle egy rendõr, pórázon vezetve egy nyomozókutyát. A szõ-
ke nõ áll a kapuban, s a fejét fogva, zokogni kezd.

– Kiraboltak, mindenemet elvitték, kihívom a rendõrsé-
get, és erre tessék: kit küldenek? Egy vakot!

* * *
Két szöszi beszélget:
– Te, én azt nem értem, hogy ha villámlik, elõbb látom a

fényt és csak egy idõ után hallom a hangját. Szerinted miért
van ez így?

– Te hülye! Hát nem tudod, hogy a füled hátrébb van, mint a
szemed!?
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Ez Magyarország, 
ez Budapest!

A mi utcánkban engedik a két kerékkel, ferdén, a járdán vá-
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tenie.

A nő azért fordult a sajtóhoz, mert
saját bevallása szerint, nem tudja a
felmerült költséget megtéríteni a ta-
xisnak. Nem tudni miben reményke-
dett, a legtöbb olvasó szerint nincs
igaza, hiszen ő okozta a kárt, ezért fi-
zetnie kell. Többen azon véleményük-
nek is hangot adtak, akinek nincs
pénze, miért vállal három gyereket.

Tény, hogy megosztotta szűkebb
és tágabb környezetét a kismama. A
jogi állásfoglalás azonban egyértel-
mű, hiszen az utas akkor lép kapcso-
latba egy taxistársasággal, amikor le-
inti vagy telefonon megrendeli a kvá-
zi szolgáltatást. Ettől a pillanattól
kezdve elfogadja az utazási feltétele-
ket, amelyben az is szerepel, hogyha
kárt okoz a járműben, kártérítési kö-
telezettség áll fenn. A jog szerint a
számla jogos és érvényesíthető a ta-
xis részéről, szüléstől és rendkívüli
helyzettől függetlenül.

Cash

Taxis szülés, tisztító-számlával

Full service
A terhes asszony taxit hívott, ám a szülés még a fuvar ideje alatt meg-
indult, s mire kórházba értek, már az anyuka kezében tartotta újszü-
lött gyermekét. A sofőr az öröm pillanatait nem kívánta részletekbe
menő költségtérítésével zavarni, ám két nappal később, az utastér
tisztítását is magába foglaló számlát kézbesített a kuncsaftnak.

Tulajdonképpen apróságról van szó. A kerékpáros
egy oszlophoz kötözi kerékpárját. Eddig rendben
van... De miért pont a taxiállomásunkon kell tennie
mindezt? Az utas be akar szállni a taxiba, viszont
nem tudja kinyitni az ajtót a kerékpár miatt. Szóltam
neki, de még neki állt feljebb… 

Néhány méterrel odébb volt még egy jelzőtábla-
oszlop, oda is kikötözhette volna a kerékpárt. Ott
senkit sem zavarna. De nem.
Vajon miért?

Név és cím a szerkesztőségben 

Ehhez nem kell kommentár…

Miért minket dühit mindenki?
Egy szõke nõ hazaér a munkából, és megdöbbenve lát-

ja, hogy kirabolták a lakását. Azonnal hívja a rendõrsé-
get, akik megígérik, hogy hamarosan jönnek.

– Nemsokára meg is áll a ház elõtt egy rendõrautó. Kiszáll be-
lõle egy rendõr, pórázon vezetve egy nyomozókutyát. A szõ-
ke nõ áll a kapuban, s a fejét fogva, zokogni kezd.

– Kiraboltak, mindenemet elvitték, kihívom a rendõrsé-
get, és erre tessék: kit küldenek? Egy vakot!

* * *
Két szöszi beszélget:
– Te, én azt nem értem, hogy ha villámlik, elõbb látom a

fényt és csak egy idõ után hallom a hangját. Szerinted miért
van ez így?

– Te hülye! Hát nem tudod, hogy a füled hátrébb van, mint a
szemed!?
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Szeptember van. Szeptem-
ber 8-án kellemetlen, kö-
dös eső áztatta az angol
utakat, utáltam kinézni is a
kamion ablakán, nemhogy
vezetni. Morcosan ültem a
volán mögött és szidtam a
világmindenséget, el-
sősorban magamat,
miért nem maradtam
otthon, hát kellett ez
nekem… stb. A doveri
kikötő unalmas, mint
ilyen ebben az időben
minden, különben is
elegem van, elmúlt a
nyár, szóval kegyetlen
pocsék volt a hangu-
latom…

Átevickéltünk a fran-
cia oldalra – ott sem
különb az idő, esik, hi-
deg szél cibálja a pony-
vát. Irány Németország,
Bréma magasságában
le kell rakodni, 24 ton-
na fehér, újrahasznosí-
tásra alkalmas papírt
(még szerencse, hogy
nem szemét… leg-
alább nem büdös).
Alig kanyarodik le Ist-
ván a hajóról, a
Calais-ban található
autópálya felé vezető
útra, csörög a tele-
fon, az irányítónk te-
lefonál: – Álljatok
meg Pollyban – ez a
parkoló neve – és várjátok meg az
egyik kollégát. Majd valamikor hajnali kettő-
három között érkezik, cseréljétek ki a pótko-
csikat. Ti viszitek tovább az ő áruját, ő meg a
tiéteket…

Hogy ne kapjak gutaütést. Először is utá-
lom ezeket a pótkocsi cseréket, másodszor
megint nem alszunk semmit. Harmadszor,
mi a fenére jó ez a csere? Nem értettük az
okát, de vita nincs, irány a parkoló, és pró-
báljunk aludni, mert hajnalban a kolléga úgy-
is ébresztőt fúj, akkor aztán mehetünk, ki
tudja, hova és mennyit, esetleg egyhuzam-
ban 21 órát. Volt már rá példa, nem is egy-
szer. Simán leparkoltunk, lefeküdtünk alud-
ni, és félálomban villant eszembe, hogy

megint nem tudom, mit és hova viszünk. De
tulajdonképpen mindegy.

A kolléga „tapintatosan” ököllel veri az aj-
tót hajnalban – csak négyen szidták rajtunk

kívül – majd üvöltve közli a
fekete éjszakában, hogy si-
essünk, mert messze van
még Genova… (Szerencsés
pali, gondolom magamban.)
Aztán a cserét követően a
szállítólevélen meglátom a
címet: Genova, San Gior-
gio Porto. (Az áru tovább-
megy Máltára.) Azonnal ma-
gamhoz tértem, átöleltem
az üvöltő dervist utánzó

kollégát – azt hitte meghü-
lyültem –, csókot nyomtam
az arcára és bepattantam a
csutka mögé. Gyerünk, de
azonnal!

Hajnali öt óra, a Nap is las-
san kecmereg elő a felhő-
paplan alól, oly hűvös van,
hogy szerintem ez már igazi
ősz, de most nem érdekel
semmi. Végre megyünk Itáliá-
ba, hónapok óta erre várok,
gyerünk, gyerünk…

Az út Franciaországon ke-
resztül vezet, és a 13 km hosz-
szú méregdrága (298 €) Fre-
jus-on kell keresztülhajtani,

hogy elérjük Olaszországot. A francia
utak kihaltak. A turisták már az őszi
hétköznapokat élik otthonaikban, a
francia utazó pedig nem használja az
autópályákat. Ugyanis mindegyik pá-
lya mellett vezet egy mellékútvonal,
ami majdnem olyan tökéletes és reme-
kül megépített, mint az autópálya. A
pályákon fizetni kell, az utóbbiakon pe-
dig nem. Így szinte egyedül „toljuk” a

kamiont, illetve István tolja, de nem nagyon,
85 km-es sebességgel megy, ez nála szokat-
lan lassúság. Én éppen a csokoládém után
kutatok a hűtőben. Éjjel van, azaz este 11

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 13. rész

NyárNyárvvégi ajándékégi ajándék

Enrico, a fagylaltárus

„Palazzo di Andrea Doria”

Kígyóval viaskodó férfi szobra, egyben szökőkút is

virágok,szobrok igazi
mediterrán hangulat

A GPS-en Basel felé az út
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óra. István „egyszercsakhirtelen” kapja jobb-
ra a kormányt, és olyan cifra rossebezésbe
kezd, hogy akármelyik somogyi születésű
traktoros megirigyelhetné. A kétsávos autó-
pályán(!), a felezővonalon egy kivilágítatlan
vaddisznó! Azt hittem, megbolondultam. De
nem, a vadkan ott állt, és amikor meglátta a
kamiont, visszafordult az erdő irányába, és
leszegett fejjel megtámadta a kocsi bal olda-
lát! (Nem viccelek, tényleg így volt!) Szeren-
csétlen állatot a kamion bal oldala elkapta,
és a mögöttünk közeledő kisautó elé dobta.
A kis Audi – hozzánk képes kicsi persze –
aztán megadta a kegyelemdöfést a meggon-
dolatlanul tekergő vaddisznónak. A kiskocsi
felfúvódott légzsákja és a teljes jobb oldala
bánta ezt a találkozót. (No meg persze a vad-
disznó.) Rendőrség, jegyzőkönyv, és amikor
konstatáltuk, hogy első lámpáink épek, csak
a bal oldali legalsó lépcső repedt meg és a
lökhárító sérült, mentünk tovább. A biztonsá-
gos haladást nem akadályozta ez a – vad-
disznó számára – szerencsétlen találkozó. 

Szerencsére több állattal – mármint vad-
dal – nem találkoztunk a későbbiekben, és
kora hajnalban megérkeztünk Genovába.
Vagyis a kikötőbe. Kegyetlen méretei van-
nak, és az egész város U alakban terül el a
tengerparton. Hatalmas daruk és gigászi
méretű teherhajók. Olyan emelőszerkezete-
ket láttam, amelyek a konténereket pille-
könnyedséggel emelik fel a magasba. A ha-
jókra – több is áll a kikötőben – 400–450
tréler, illetve konténer fér fel. Szóval vannak
méretek és súlyok, kellőképpen tisztelettel-
jesen kell viselkednem, nehogy belevágja-
nak a tengerbe az olaszok. Erről persze szó
sincs, amint anyanyelvükön szólalok meg,

széles a mosoly és maxi-
mális a segítőkészség.

A feladat a következő: a
magunkkal hozott pótko-
csit le kell akasztani, beál-
lítani a sorba és felvenni
egy ürest. A miénk „beha-
józik” és utazik Máltára
(45 órás hajóút), a kikötő
méretei, mint említettem,
gigásziak. Mire megtalál-
tuk a pótkocsinak a meg-
felelő helyet, fél óra is el-
telt. Egyébként három
személyautó szaladgál az
ezernyelvű kamionsofő-
rök között, és segítenek
– CB-rádió a nyakban,
összeköttetés a „torony-
nyal” – annak, aki nem
találja a megfelelő sort,
ahova le kell állítania
pótkocsiját. „Természe-
tesen” a segítő személy-
zet csak olaszul beszél,
és amikor a német, an-
gol, cseh, holland, román
kamionosokkal kommuni-
kálnak, az kész kabaré.
Látni és hallani kellene,
ahogy gesztikulálnak és
pergő olaszsággal dirigál-
nak…

Oké, a feladat megoldva,
leakasztottuk a pótkocsit és
előttünk két szabadnap. Javaslatom most
nem vált be, miszerint sétáljunk be a belvá-
rosba, mert a belváros több kilométerre van,
és különben is István aludni szeretne, de én

nem! Így magamra
maradtam, és „önerőből” besétáltam a vá-
rosba. Szeptember eleje van, és itt 26 fok.
Virágzó leanderfák között kávézók, és pizza-
teriák. Csodálatos épületek, és szerencsére
nem találkoztam a városképet elrondító mo-

Svájc

Svájci felhők között…

Autópálya Zürich balra 2 sáv
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Szeptember van. Szeptem-
ber 8-án kellemetlen, kö-
dös eső áztatta az angol
utakat, utáltam kinézni is a
kamion ablakán, nemhogy
vezetni. Morcosan ültem a
volán mögött és szidtam a
világmindenséget, el-
sősorban magamat,
miért nem maradtam
otthon, hát kellett ez
nekem… stb. A doveri
kikötő unalmas, mint
ilyen ebben az időben
minden, különben is
elegem van, elmúlt a
nyár, szóval kegyetlen
pocsék volt a hangu-
latom…

Átevickéltünk a fran-
cia oldalra – ott sem
különb az idő, esik, hi-
deg szél cibálja a pony-
vát. Irány Németország,
Bréma magasságában
le kell rakodni, 24 ton-
na fehér, újrahasznosí-
tásra alkalmas papírt
(még szerencse, hogy
nem szemét… leg-
alább nem büdös).
Alig kanyarodik le Ist-
ván a hajóról, a
Calais-ban található
autópálya felé vezető
útra, csörög a tele-
fon, az irányítónk te-
lefonál: – Álljatok
meg Pollyban – ez a
parkoló neve – és várjátok meg az
egyik kollégát. Majd valamikor hajnali kettő-
három között érkezik, cseréljétek ki a pótko-
csikat. Ti viszitek tovább az ő áruját, ő meg a
tiéteket…

Hogy ne kapjak gutaütést. Először is utá-
lom ezeket a pótkocsi cseréket, másodszor
megint nem alszunk semmit. Harmadszor,
mi a fenére jó ez a csere? Nem értettük az
okát, de vita nincs, irány a parkoló, és pró-
báljunk aludni, mert hajnalban a kolléga úgy-
is ébresztőt fúj, akkor aztán mehetünk, ki
tudja, hova és mennyit, esetleg egyhuzam-
ban 21 órát. Volt már rá példa, nem is egy-
szer. Simán leparkoltunk, lefeküdtünk alud-
ni, és félálomban villant eszembe, hogy

megint nem tudom, mit és hova viszünk. De
tulajdonképpen mindegy.

A kolléga „tapintatosan” ököllel veri az aj-
tót hajnalban – csak négyen szidták rajtunk

kívül – majd üvöltve közli a
fekete éjszakában, hogy si-
essünk, mert messze van
még Genova… (Szerencsés
pali, gondolom magamban.)
Aztán a cserét követően a
szállítólevélen meglátom a
címet: Genova, San Gior-
gio Porto. (Az áru tovább-
megy Máltára.) Azonnal ma-
gamhoz tértem, átöleltem
az üvöltő dervist utánzó

kollégát – azt hitte meghü-
lyültem –, csókot nyomtam
az arcára és bepattantam a
csutka mögé. Gyerünk, de
azonnal!

Hajnali öt óra, a Nap is las-
san kecmereg elő a felhő-
paplan alól, oly hűvös van,
hogy szerintem ez már igazi
ősz, de most nem érdekel
semmi. Végre megyünk Itáliá-
ba, hónapok óta erre várok,
gyerünk, gyerünk…

Az út Franciaországon ke-
resztül vezet, és a 13 km hosz-
szú méregdrága (298 €) Fre-
jus-on kell keresztülhajtani,

hogy elérjük Olaszországot. A francia
utak kihaltak. A turisták már az őszi
hétköznapokat élik otthonaikban, a
francia utazó pedig nem használja az
autópályákat. Ugyanis mindegyik pá-
lya mellett vezet egy mellékútvonal,
ami majdnem olyan tökéletes és reme-
kül megépített, mint az autópálya. A
pályákon fizetni kell, az utóbbiakon pe-
dig nem. Így szinte egyedül „toljuk” a

kamiont, illetve István tolja, de nem nagyon,
85 km-es sebességgel megy, ez nála szokat-
lan lassúság. Én éppen a csokoládém után
kutatok a hűtőben. Éjjel van, azaz este 11
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virágok,szobrok igazi
mediterrán hangulat
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óra. István „egyszercsakhirtelen” kapja jobb-
ra a kormányt, és olyan cifra rossebezésbe
kezd, hogy akármelyik somogyi születésű
traktoros megirigyelhetné. A kétsávos autó-
pályán(!), a felezővonalon egy kivilágítatlan
vaddisznó! Azt hittem, megbolondultam. De
nem, a vadkan ott állt, és amikor meglátta a
kamiont, visszafordult az erdő irányába, és
leszegett fejjel megtámadta a kocsi bal olda-
lát! (Nem viccelek, tényleg így volt!) Szeren-
csétlen állatot a kamion bal oldala elkapta,
és a mögöttünk közeledő kisautó elé dobta.
A kis Audi – hozzánk képes kicsi persze –
aztán megadta a kegyelemdöfést a meggon-
dolatlanul tekergő vaddisznónak. A kiskocsi
felfúvódott légzsákja és a teljes jobb oldala
bánta ezt a találkozót. (No meg persze a vad-
disznó.) Rendőrség, jegyzőkönyv, és amikor
konstatáltuk, hogy első lámpáink épek, csak
a bal oldali legalsó lépcső repedt meg és a
lökhárító sérült, mentünk tovább. A biztonsá-
gos haladást nem akadályozta ez a – vad-
disznó számára – szerencsétlen találkozó. 

Szerencsére több állattal – mármint vad-
dal – nem találkoztunk a későbbiekben, és
kora hajnalban megérkeztünk Genovába.
Vagyis a kikötőbe. Kegyetlen méretei van-
nak, és az egész város U alakban terül el a
tengerparton. Hatalmas daruk és gigászi
méretű teherhajók. Olyan emelőszerkezete-
ket láttam, amelyek a konténereket pille-
könnyedséggel emelik fel a magasba. A ha-
jókra – több is áll a kikötőben – 400–450
tréler, illetve konténer fér fel. Szóval vannak
méretek és súlyok, kellőképpen tisztelettel-
jesen kell viselkednem, nehogy belevágja-
nak a tengerbe az olaszok. Erről persze szó
sincs, amint anyanyelvükön szólalok meg,

széles a mosoly és maxi-
mális a segítőkészség.

A feladat a következő: a
magunkkal hozott pótko-
csit le kell akasztani, beál-
lítani a sorba és felvenni
egy ürest. A miénk „beha-
józik” és utazik Máltára
(45 órás hajóút), a kikötő
méretei, mint említettem,
gigásziak. Mire megtalál-
tuk a pótkocsinak a meg-
felelő helyet, fél óra is el-
telt. Egyébként három
személyautó szaladgál az
ezernyelvű kamionsofő-
rök között, és segítenek
– CB-rádió a nyakban,
összeköttetés a „torony-
nyal” – annak, aki nem
találja a megfelelő sort,
ahova le kell állítania
pótkocsiját. „Természe-
tesen” a segítő személy-
zet csak olaszul beszél,
és amikor a német, an-
gol, cseh, holland, román
kamionosokkal kommuni-
kálnak, az kész kabaré.
Látni és hallani kellene,
ahogy gesztikulálnak és
pergő olaszsággal dirigál-
nak…

Oké, a feladat megoldva,
leakasztottuk a pótkocsit és
előttünk két szabadnap. Javaslatom most
nem vált be, miszerint sétáljunk be a belvá-
rosba, mert a belváros több kilométerre van,
és különben is István aludni szeretne, de én

nem! Így magamra
maradtam, és „önerőből” besétáltam a vá-
rosba. Szeptember eleje van, és itt 26 fok.
Virágzó leanderfák között kávézók, és pizza-
teriák. Csodálatos épületek, és szerencsére
nem találkoztam a városképet elrondító mo-

Svájc

Svájci felhők között…

Autópálya Zürich balra 2 sáv
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numentális üveg-beton irodaházakkal. A bá-
mulatba ejtő látványba nem rondított bele a
mai modern építészet. Két kilométeres gya-
logolás után megkérdeztem egy járókelőt,
ugyan mennyire van már a belváros. Még
négy kilométer, volt a válasz, de ez sem han-
golta le vállalkozó kedvemet. Fényképeztem
és bámészkodtam, majd megláttam a fagy-
laltost. Kicsinyke bolt, és a választék: ha jól
számoltam 20-féle fagyi, de nem ez az érde-
kes, hanem a következő. A fiatalember meg-
kérdezte, hogy milyen fagyit kérek. Elsorol-
tam vagy öt-hatfélét, és ekkor javasolta a
„portione-grande”-t. 5 euró mindössze és ti-
zenkét hatalmas gombóc! Ezt választottam.
Kezemben a gigantikus adaggal most már
valóban a genovai látnivalókra voltam kíván-
csi. Az olaszok meg énrám lettek kíváncsiak,
mert nem megszokott látvány ekkora tölcsér-
rel sétálgatni az utcán. Okosabb ötlet lett
volna ülve a teraszon, de már mindegy volt.
Csak kétszer ettem le magam, igazán sem-
miség… 

Szűk kis sikátorok itt alig vannak, a város
egy dombra épült. Egyetlen hatalmas főut-
cája van, ez körbeöleli a tengerpartot, és a
kikötőt. Ez a főút közvetlenül a várost kísérő
híd mellett fut, és rettenetesen okosan van
megoldva a közlekedés. A hídon azok közle-
kednek, akik át akarnak hajtani a városon,
alatta a főúton a kiskocsik és a buszok, meg
természetesen a rengeteg motoros. Életve-
szélyesen száguldoznak, mint a sólymok,
oly gyorsak és rettenetesen hangosak. Ál-

landóan dudálnak. Ke-
gyetlenül élveztem ezt
a felfedező kirándu-
lást, és egyre beljebb
merészkedtem Genova
belvárosába. Sőt! Egy-
re távolabb a kamion-
tól. Megcsodáltam egy
kovácsoltvas kerítést,
lefotóztam egy gyönyö-
rű épületet, és csak
tovább, tovább.  No-
csak, egy palota!  Azaz
egy hatalmas park, a
belváros közepén, de
közben ötven lépésre a

kikötőtől. Valamikor magántulajdonban lévő
kastély volt, ma múzeum. Simán bementem.
Csak éppen nem néztem meg az órámat, és
már nem tudtam a parkból kijönni, ugyanis
bezárták a csodálatosan megmunkált ková-
csoltvas kaput. Szerencsére a hátsó udvar-
ban találtam egy építőmunkást, aki az egyik
kisebb szökőkút felújításán szorgoskodott,
és ő kivezetett az állandóan nyitva álló átriu-
mon keresztül. No de ki tudta ezt!? Amikor
ránéztem az órámra, akkor jöttem rá, hogy
több mint öt órája tekergek, és legalább 8
kilométert gyalogoltam. De vissza is kellene
menni! Na akkor, hogyan tovább? Semmi
probléma nincs, ugyanazon az úton fogok
visszamenni, ahol jöttem. Megoldom. Meg
is oldottam, a következőképpen: 

A visszafelé vezető út ugye megint csak a
fagylalt mellett vezet, tehát 1 megállás, pihe-
nő. Aztán meg kellett csodálni a legújabb
genovai divatüzletek kirakatait, ez több mint
4 megállás, pihenővel. Legvégül meg kellett
állni – feltétlenül – egy kis boltban, ahol az
olaszok nemzeti specialitását meg kellett
venni. Ez egy itó-
ka, amely nagyon
becsapós. Édes,
mint a méz, és
kegyetlenül erős.
40 fok. Sambuca
a neve, és az ola-
szok úgy iszszák,
hogy elrágcsál-

nak két szem babkávét, majd ráisznak egy
kortyot ebből az izéből. Szerintem pocsék,
de ők esküsznek rá. Nos, mindenféle megál-
lók után lassan – valóban nagyon lassan –
elértem a kamiont. Két vízhólyag és némi
sántaság volt a kirándulás ára. De megérte!

Felkászálódtam a kabinba, és beájultam
az ágyamba. Ideje is volt, mert másnap kora
reggel indultunk Svájcon keresztül vissza
Angliába (újabb 1500 km, 2 nap alatt) felpa-
kolva 23 tonna áruval.

Reggel 6 órakor ébresztett a telefon (állan-
dó rossz szokása) és  el kellett indulnunk.
Andrea (ez egy férfinév kérem, a magyar And-
rás, azt hiszem) megírta az összes papírt és
megpróbáltunk kikecmeregni a kikötőből.
(Minden olasz munkahelyen viszonylag korán,
6-7 órakor kezdenek dolgozni, egészen este
7-8 óráig. Azért, mert napközben, amikor a
legmelegebb van 2 óra ebédszünetet tar-
tanak „troppo caldo”. 12–14 óra között szü-
netel Olaszország, a boltok is zárva vannak.)

Szóval elindultunk a reggeli csúcsban,
kisautók ezrei és motorosok milliói között.
Mint említettem, a város egy dombra épült,
ennek következtében a be- és kifelé vezető
utak is a hullámvasutat idézik. Sőt, alagutak-
ból ki, aztán gyorsan be, hogy „élvezzük” is
az egészet. Az alagutacskák – mert olyan rö-
videk, hogy nem is érdemlik meg az alagút
nevet – „remek” kanyarokat foglalnak ma-
gukba, 500 méteren van vagy két S-kanyar.
Nem gond, de közben jobbról és balról is (!)
kilóval előznek a motorosok, szóval tiszta
szurkolás az egész. Na jó, akkor bevallom:
ezt a „szakaszt” nem vállaltam, nem, és nem.
István vezette végig oda-vissza ezt a részt.
Végig tudtam volna menni, de csak 50-nel,
ami nem tett volna jót cégünk hírnevének (ki
van írva a cég neve a kocsira is, meg a pót-

Az ír Malcolm O'Reilly egyik este a
kocsmában felemelte korsóját és a
következõ tósztot mondta fennhan-
gon:

– Bár lenne az életem örök és tölte-
ném azt az asszony lábai között! 

Ezzel O'Reilly megnyerte az este leg-
jobb tósztjának fõdíját. Boldogan
ment haza és otthon elmesélte a fele-
ségének, Marynek: 

– Képzeld, ma én nyertem a legjobb
pohárköszöntõért járó díjat a kocsmá-
ban!

– És mit mondtál? – kérdezte a fele-
ség kíváncsian.

– Azt, hogy: Bár lenne az életem

örök és tölteném azt az asszony mel-
lett, a templom falai között.

– Nahát, ez tényleg milyen jól hang-
zik, drágám! 

Másnap Mary összefutott az egyik
ivócimborával az utcán. A haver már
messzirõl integetett vidáman:

– Tegnap Malcolm jó kis köszöntõt
mondott a kocsmában, ami rólad
szólt!

– Tudom, mesélte. – felelte Mary. –
Csak azon csodálkozom, hogy a múlt
évben összesen kétszer járt ott, egy-
szer erõszakkal kellett odavonszol-
nom, másodjára meg elaludt közben.

* * *

Egy fiatal vállalkozó fényûzõ iro-
dát bérel, berendezi luxusbútorok-
kal, és beül a hatalmas íróasztal mö-
gé. Egyszer belép az irodába egy férfi
táskával a kezében. A vállalkozó hirte-
len felkapja a telefont és hango-
san beszélni kezd. Repkednek a szá-
mok, a milliárdok, majd kisvártatva le-
teszi a kagylót és a férfihez fordul:

– Miben segíthetek? – kérdi.
Mire a másik:
– Jöttem bekötni a telefont.

* * *
Egyik szõke nõ felhívja a másikat:
– Te, nálatok sincs meleg víz?
– De van, csak hideg.

PPii ll llaa  jjeelleennttii   aa  kkaammiioonnbbóóll címû könyvem
megrendelhetõ: 

megrendelem@undergroundkiado.hu

ÍÍrráássaaiimm,,   sszzöösssszzeenneetteeiimm megrendelhetõ: 
a united pc. kiadó honlapján

A kikötő, egy hatalmas hajó és én
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kocsira is.) A sajátomról már nem is beszé-
lek. Elhagytuk Genovát, de nem sajnáltam
hogy búcsúznom kell. Már akkor tudtuk
ugyanis, hogy egy hét, és újra itt landolunk
egy újabb rakománnyal. 

Irány Svájc, ahol vámoltatni kell az árut és
visszük Northamptonba, az angoloknak. István
előre ecsetelte nekem Svájc szépségeit. Ára-
dozva mesélt a hegyekről és a zúgókról, a kris-
tálypatakokról és a mélyzöld tavakról. Különö-
sebben nem dobott fel a beszámoló, mert ne-
kem első szerelmem a Brenner-hágó, és igen-
csak szépséges tájnak kell lennie, hogy az el-
ső helyet elvegye tőle jelen esetben Svájc.

Kíváncsian vártam a fejleményeket, a Cso-
dát, de csak nem akart jönni. Ellenben meg-
érkeztünk a vámhoz, ahol pontosan kilenc
órát kellett várakoznunk, mert a vám este 10-
kor bezár, és csak reggel kezdenek dolgozni.
Így hát az éjszakát a vámterületen töltöttük,
több kamion társaságában, egyáltalán nem
volt felemelő élmény. Állandóan jöttek-men-
tek, dübörögtek, dudálgattak és nem voltak
tekintettel az én álmaimra.

Reggel aztán visszafizettem mindenkinek.
A sok lengyel és cseh kamionsofőr – általá-
ban németül beszélnek – sehogy sem boldo-
gult a kitöltendő olasz nyelvű papírhalmazzal.
Gyorsan kitöltöttem a rubrikákat, és rakétase-
bességgel elsőnek vámoltattam le az árut

(végre valami hasznomat veszi István a kávéfő-
zésen kívül… jó, jó, viccelek). A vám Comó-
ban van, és a comói tó valóban álomszép. A
mezők oly zöldek, hogy festeni sem lehetne
szebbet, de azért vártam a tájat, amelyik majd
lesodorja a Brennert első helyéről. És megér-
kezett. Hatalmas hegyek (1300 m) között ka-
nyargott az út. A hegyóriások tenyerében szü-
letik az eső, és a felhők átölelik a lankákat. A
sziklaorom tetejéről kristályvizű vízesés, és a
lenti zöld réteken legelésző csordák látványa
tarkítja a felejthetetlen tájat. Apró falvak, piros
cseréptetős kis tanyák, mindenhol rendezett
udvarok. Valóban szép, de az első szerelmet
– a Brennert – nem vehette el! Nem, és nem.

Az úton semmi extra nem történik, mert
minden megszokott és ismert. Minden pilla-
natban csodálom Istvánt, mert előre sorolja a
különböző kanyarokat és lejtőket, megtoldva
az utak számával, sőt a ki- és lehajtókkal, szó-
val csak ámulok, aztán egyszercsak megér-
keztünk Calais-ba, a franciaországi kikötőbe.
És elő kellett venni a személyi igazolvá-
nyomat… és nem volt meg. Sehol. Mögöttünk
már nyolc-tíz kamion, már dudálás és hangos
méltatlankodás. De az a nyavalyás kis kártya-
lap csak nem akart előkerülni. A tisztviselő
(fiatal angol fiú) mosolyog, és nincs mit tenni,
félreállunk. Megoldás nincs, illetve keressek
valami igazolást – a jogosítványomon kívül –

ami igazolja, hogy én én vagyok. Szerencsére
nálam volt a bankszámlaszerződésem, amin
szerepelt az elveszett személyi igazolvány szá-
ma. Azt beütötte a számítógépbe és szabad
volt az út. De legközelebb már személyi iga-
zolvány, vagy útlevél kell, közölte. Megnyugta-
tott. És beengedett az Egyesült Királyság te-
rületére! Aztán haza kellett utaznom két hétre,
ameddig elkészült az új igazolvány. István ad-
dig egyedül „tolta” a kamiont.

És mi történt vele, ameddig én otthon vol-
tam? Arról nem számolt be. Tényleg, miért is
nem?! Nos, akkor most befejezem beszámo-
lómat, és megkérdezem Istvánt…

Legközelebb folytatom. 

„Mit kívánhatnék Nektek karácsony és
az új esztendő küszöbén? Nem akarok
elcsépelt közhelyeket írni, miszerint bol-
dog karácsonyt, sikerekben gazdag új
esztendőt stb.

Kívánok inkább egyszerűbbet, de azt
tiszta szívből. Mindannyian szerető,
összetartó családban éljetek, mosolygó
emberek vegyenek körül Benneteket.
Egészséges és hosszú, gondtalan élet-
tel áldjon meg benneteket az Isten, vagy
a Sors.

Szeretettel gondolok Rátok.
Kuthy Zsuzsa, azaz Pilla."

Novemberi lapszámunkban térképes melléklettel közöltük,
hol figyelik Budapesten térfigyelő kamerák segítségével a
közlekedési szabályok megsértését. Most kolléga jelezte,

hogy újabb helyszín iratkozott fel a listára.
A VIII. kerületben az Alföldi utca felől csak mentők és tűzoltók

mehetnek a Fiumei út felé.  A kerületi Közterület-felügyelet – ha-
sonlóan a József körút–Baross utca sarokhoz – itt is kihelyezett
egy térfigyelő kamerát, ezzel figyelik a közlekedési szabályok meg-
sértőit.

Egyértelműen látni, melyik kamera figyeli a helyszínt a közbizton-
ság szempontjából és melyik kamera tölti a kasszát…

Juhász Péter

Újabb térfigyelő kamera 
Az egyik kamera
csak ezt figyeli...

VIII. Fiumei út. A
tiltás egyértelmű

A férj és a feleség vitat-
kozik:

– Vedd tudomásul, hogy
engem annak idején egy
orvos is elvett volna!

– Persze, ha anyád idõ-
ben jelentkezik abor-
tuszra…

* * *
– Melyik a villamos

energiával legjobban ellá-
tott ország?

– Magyarország. Nagy a
feszültség, kicsi az ellen-
állás, minden csak volt, a
vezetõk érintése pedig
halálos.

* * *
A rendõr felesége elkül-

di a férjét a boltba:
– Hozzál margarint, és

ha van tojás, akkor hozz
tízet!

Hazajön a rendõr tíz
margarinnal:

– Volt tojás!
* * *

Szõke nõ telepíti a Win-
dowst. A gép kiírja:

„Kérem, tegye be a har-
madik lemezt!“

Mire a szõke nõ:
– Anyádat, már a máso-

dik is alig fért be
* * *

– Olyan randa vagyok,
hogy a pszichiáternél
mindig hason kell feküd-
nöm...

* * *
Két szõke beszélget:
– Terhességi tesztet csi-

náltam.
– Nehezek voltak a kér-

dések????
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numentális üveg-beton irodaházakkal. A bá-
mulatba ejtő látványba nem rondított bele a
mai modern építészet. Két kilométeres gya-
logolás után megkérdeztem egy járókelőt,
ugyan mennyire van már a belváros. Még
négy kilométer, volt a válasz, de ez sem han-
golta le vállalkozó kedvemet. Fényképeztem
és bámészkodtam, majd megláttam a fagy-
laltost. Kicsinyke bolt, és a választék: ha jól
számoltam 20-féle fagyi, de nem ez az érde-
kes, hanem a következő. A fiatalember meg-
kérdezte, hogy milyen fagyit kérek. Elsorol-
tam vagy öt-hatfélét, és ekkor javasolta a
„portione-grande”-t. 5 euró mindössze és ti-
zenkét hatalmas gombóc! Ezt választottam.
Kezemben a gigantikus adaggal most már
valóban a genovai látnivalókra voltam kíván-
csi. Az olaszok meg énrám lettek kíváncsiak,
mert nem megszokott látvány ekkora tölcsér-
rel sétálgatni az utcán. Okosabb ötlet lett
volna ülve a teraszon, de már mindegy volt.
Csak kétszer ettem le magam, igazán sem-
miség… 

Szűk kis sikátorok itt alig vannak, a város
egy dombra épült. Egyetlen hatalmas főut-
cája van, ez körbeöleli a tengerpartot, és a
kikötőt. Ez a főút közvetlenül a várost kísérő
híd mellett fut, és rettenetesen okosan van
megoldva a közlekedés. A hídon azok közle-
kednek, akik át akarnak hajtani a városon,
alatta a főúton a kiskocsik és a buszok, meg
természetesen a rengeteg motoros. Életve-
szélyesen száguldoznak, mint a sólymok,
oly gyorsak és rettenetesen hangosak. Ál-

landóan dudálnak. Ke-
gyetlenül élveztem ezt
a felfedező kirándu-
lást, és egyre beljebb
merészkedtem Genova
belvárosába. Sőt! Egy-
re távolabb a kamion-
tól. Megcsodáltam egy
kovácsoltvas kerítést,
lefotóztam egy gyönyö-
rű épületet, és csak
tovább, tovább.  No-
csak, egy palota!  Azaz
egy hatalmas park, a
belváros közepén, de
közben ötven lépésre a

kikötőtől. Valamikor magántulajdonban lévő
kastély volt, ma múzeum. Simán bementem.
Csak éppen nem néztem meg az órámat, és
már nem tudtam a parkból kijönni, ugyanis
bezárták a csodálatosan megmunkált ková-
csoltvas kaput. Szerencsére a hátsó udvar-
ban találtam egy építőmunkást, aki az egyik
kisebb szökőkút felújításán szorgoskodott,
és ő kivezetett az állandóan nyitva álló átriu-
mon keresztül. No de ki tudta ezt!? Amikor
ránéztem az órámra, akkor jöttem rá, hogy
több mint öt órája tekergek, és legalább 8
kilométert gyalogoltam. De vissza is kellene
menni! Na akkor, hogyan tovább? Semmi
probléma nincs, ugyanazon az úton fogok
visszamenni, ahol jöttem. Megoldom. Meg
is oldottam, a következőképpen: 

A visszafelé vezető út ugye megint csak a
fagylalt mellett vezet, tehát 1 megállás, pihe-
nő. Aztán meg kellett csodálni a legújabb
genovai divatüzletek kirakatait, ez több mint
4 megállás, pihenővel. Legvégül meg kellett
állni – feltétlenül – egy kis boltban, ahol az
olaszok nemzeti specialitását meg kellett
venni. Ez egy itó-
ka, amely nagyon
becsapós. Édes,
mint a méz, és
kegyetlenül erős.
40 fok. Sambuca
a neve, és az ola-
szok úgy iszszák,
hogy elrágcsál-

nak két szem babkávét, majd ráisznak egy
kortyot ebből az izéből. Szerintem pocsék,
de ők esküsznek rá. Nos, mindenféle megál-
lók után lassan – valóban nagyon lassan –
elértem a kamiont. Két vízhólyag és némi
sántaság volt a kirándulás ára. De megérte!

Felkászálódtam a kabinba, és beájultam
az ágyamba. Ideje is volt, mert másnap kora
reggel indultunk Svájcon keresztül vissza
Angliába (újabb 1500 km, 2 nap alatt) felpa-
kolva 23 tonna áruval.

Reggel 6 órakor ébresztett a telefon (állan-
dó rossz szokása) és  el kellett indulnunk.
Andrea (ez egy férfinév kérem, a magyar And-
rás, azt hiszem) megírta az összes papírt és
megpróbáltunk kikecmeregni a kikötőből.
(Minden olasz munkahelyen viszonylag korán,
6-7 órakor kezdenek dolgozni, egészen este
7-8 óráig. Azért, mert napközben, amikor a
legmelegebb van 2 óra ebédszünetet tar-
tanak „troppo caldo”. 12–14 óra között szü-
netel Olaszország, a boltok is zárva vannak.)

Szóval elindultunk a reggeli csúcsban,
kisautók ezrei és motorosok milliói között.
Mint említettem, a város egy dombra épült,
ennek következtében a be- és kifelé vezető
utak is a hullámvasutat idézik. Sőt, alagutak-
ból ki, aztán gyorsan be, hogy „élvezzük” is
az egészet. Az alagutacskák – mert olyan rö-
videk, hogy nem is érdemlik meg az alagút
nevet – „remek” kanyarokat foglalnak ma-
gukba, 500 méteren van vagy két S-kanyar.
Nem gond, de közben jobbról és balról is (!)
kilóval előznek a motorosok, szóval tiszta
szurkolás az egész. Na jó, akkor bevallom:
ezt a „szakaszt” nem vállaltam, nem, és nem.
István vezette végig oda-vissza ezt a részt.
Végig tudtam volna menni, de csak 50-nel,
ami nem tett volna jót cégünk hírnevének (ki
van írva a cég neve a kocsira is, meg a pót-

Az ír Malcolm O'Reilly egyik este a
kocsmában felemelte korsóját és a
következõ tósztot mondta fennhan-
gon:

– Bár lenne az életem örök és tölte-
ném azt az asszony lábai között! 

Ezzel O'Reilly megnyerte az este leg-
jobb tósztjának fõdíját. Boldogan
ment haza és otthon elmesélte a fele-
ségének, Marynek: 

– Képzeld, ma én nyertem a legjobb
pohárköszöntõért járó díjat a kocsmá-
ban!

– És mit mondtál? – kérdezte a fele-
ség kíváncsian.

– Azt, hogy: Bár lenne az életem

örök és tölteném azt az asszony mel-
lett, a templom falai között.

– Nahát, ez tényleg milyen jól hang-
zik, drágám! 

Másnap Mary összefutott az egyik
ivócimborával az utcán. A haver már
messzirõl integetett vidáman:

– Tegnap Malcolm jó kis köszöntõt
mondott a kocsmában, ami rólad
szólt!

– Tudom, mesélte. – felelte Mary. –
Csak azon csodálkozom, hogy a múlt
évben összesen kétszer járt ott, egy-
szer erõszakkal kellett odavonszol-
nom, másodjára meg elaludt közben.

* * *

Egy fiatal vállalkozó fényûzõ iro-
dát bérel, berendezi luxusbútorok-
kal, és beül a hatalmas íróasztal mö-
gé. Egyszer belép az irodába egy férfi
táskával a kezében. A vállalkozó hirte-
len felkapja a telefont és hango-
san beszélni kezd. Repkednek a szá-
mok, a milliárdok, majd kisvártatva le-
teszi a kagylót és a férfihez fordul:

– Miben segíthetek? – kérdi.
Mire a másik:
– Jöttem bekötni a telefont.

* * *
Egyik szõke nõ felhívja a másikat:
– Te, nálatok sincs meleg víz?
– De van, csak hideg.

PPii ll llaa  jjeelleennttii   aa  kkaammiioonnbbóóll címû könyvem
megrendelhetõ: 

megrendelem@undergroundkiado.hu

ÍÍrráássaaiimm,,   sszzöösssszzeenneetteeiimm megrendelhetõ: 
a united pc. kiadó honlapján

A kikötő, egy hatalmas hajó és én
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kocsira is.) A sajátomról már nem is beszé-
lek. Elhagytuk Genovát, de nem sajnáltam
hogy búcsúznom kell. Már akkor tudtuk
ugyanis, hogy egy hét, és újra itt landolunk
egy újabb rakománnyal. 

Irány Svájc, ahol vámoltatni kell az árut és
visszük Northamptonba, az angoloknak. István
előre ecsetelte nekem Svájc szépségeit. Ára-
dozva mesélt a hegyekről és a zúgókról, a kris-
tálypatakokról és a mélyzöld tavakról. Különö-
sebben nem dobott fel a beszámoló, mert ne-
kem első szerelmem a Brenner-hágó, és igen-
csak szépséges tájnak kell lennie, hogy az el-
ső helyet elvegye tőle jelen esetben Svájc.

Kíváncsian vártam a fejleményeket, a Cso-
dát, de csak nem akart jönni. Ellenben meg-
érkeztünk a vámhoz, ahol pontosan kilenc
órát kellett várakoznunk, mert a vám este 10-
kor bezár, és csak reggel kezdenek dolgozni.
Így hát az éjszakát a vámterületen töltöttük,
több kamion társaságában, egyáltalán nem
volt felemelő élmény. Állandóan jöttek-men-
tek, dübörögtek, dudálgattak és nem voltak
tekintettel az én álmaimra.

Reggel aztán visszafizettem mindenkinek.
A sok lengyel és cseh kamionsofőr – általá-
ban németül beszélnek – sehogy sem boldo-
gult a kitöltendő olasz nyelvű papírhalmazzal.
Gyorsan kitöltöttem a rubrikákat, és rakétase-
bességgel elsőnek vámoltattam le az árut

(végre valami hasznomat veszi István a kávéfő-
zésen kívül… jó, jó, viccelek). A vám Comó-
ban van, és a comói tó valóban álomszép. A
mezők oly zöldek, hogy festeni sem lehetne
szebbet, de azért vártam a tájat, amelyik majd
lesodorja a Brennert első helyéről. És megér-
kezett. Hatalmas hegyek (1300 m) között ka-
nyargott az út. A hegyóriások tenyerében szü-
letik az eső, és a felhők átölelik a lankákat. A
sziklaorom tetejéről kristályvizű vízesés, és a
lenti zöld réteken legelésző csordák látványa
tarkítja a felejthetetlen tájat. Apró falvak, piros
cseréptetős kis tanyák, mindenhol rendezett
udvarok. Valóban szép, de az első szerelmet
– a Brennert – nem vehette el! Nem, és nem.

Az úton semmi extra nem történik, mert
minden megszokott és ismert. Minden pilla-
natban csodálom Istvánt, mert előre sorolja a
különböző kanyarokat és lejtőket, megtoldva
az utak számával, sőt a ki- és lehajtókkal, szó-
val csak ámulok, aztán egyszercsak megér-
keztünk Calais-ba, a franciaországi kikötőbe.
És elő kellett venni a személyi igazolvá-
nyomat… és nem volt meg. Sehol. Mögöttünk
már nyolc-tíz kamion, már dudálás és hangos
méltatlankodás. De az a nyavalyás kis kártya-
lap csak nem akart előkerülni. A tisztviselő
(fiatal angol fiú) mosolyog, és nincs mit tenni,
félreállunk. Megoldás nincs, illetve keressek
valami igazolást – a jogosítványomon kívül –

ami igazolja, hogy én én vagyok. Szerencsére
nálam volt a bankszámlaszerződésem, amin
szerepelt az elveszett személyi igazolvány szá-
ma. Azt beütötte a számítógépbe és szabad
volt az út. De legközelebb már személyi iga-
zolvány, vagy útlevél kell, közölte. Megnyugta-
tott. És beengedett az Egyesült Királyság te-
rületére! Aztán haza kellett utaznom két hétre,
ameddig elkészült az új igazolvány. István ad-
dig egyedül „tolta” a kamiont.

És mi történt vele, ameddig én otthon vol-
tam? Arról nem számolt be. Tényleg, miért is
nem?! Nos, akkor most befejezem beszámo-
lómat, és megkérdezem Istvánt…

Legközelebb folytatom. 

„Mit kívánhatnék Nektek karácsony és
az új esztendő küszöbén? Nem akarok
elcsépelt közhelyeket írni, miszerint bol-
dog karácsonyt, sikerekben gazdag új
esztendőt stb.

Kívánok inkább egyszerűbbet, de azt
tiszta szívből. Mindannyian szerető,
összetartó családban éljetek, mosolygó
emberek vegyenek körül Benneteket.
Egészséges és hosszú, gondtalan élet-
tel áldjon meg benneteket az Isten, vagy
a Sors.

Szeretettel gondolok Rátok.
Kuthy Zsuzsa, azaz Pilla."

Novemberi lapszámunkban térképes melléklettel közöltük,
hol figyelik Budapesten térfigyelő kamerák segítségével a
közlekedési szabályok megsértését. Most kolléga jelezte,

hogy újabb helyszín iratkozott fel a listára.
A VIII. kerületben az Alföldi utca felől csak mentők és tűzoltók

mehetnek a Fiumei út felé.  A kerületi Közterület-felügyelet – ha-
sonlóan a József körút–Baross utca sarokhoz – itt is kihelyezett
egy térfigyelő kamerát, ezzel figyelik a közlekedési szabályok meg-
sértőit.

Egyértelműen látni, melyik kamera figyeli a helyszínt a közbizton-
ság szempontjából és melyik kamera tölti a kasszát…

Juhász Péter

Újabb térfigyelő kamera 
Az egyik kamera
csak ezt figyeli...

VIII. Fiumei út. A
tiltás egyértelmű

A férj és a feleség vitat-
kozik:

– Vedd tudomásul, hogy
engem annak idején egy
orvos is elvett volna!

– Persze, ha anyád idõ-
ben jelentkezik abor-
tuszra…

* * *
– Melyik a villamos

energiával legjobban ellá-
tott ország?

– Magyarország. Nagy a
feszültség, kicsi az ellen-
állás, minden csak volt, a
vezetõk érintése pedig
halálos.

* * *
A rendõr felesége elkül-

di a férjét a boltba:
– Hozzál margarint, és

ha van tojás, akkor hozz
tízet!

Hazajön a rendõr tíz
margarinnal:

– Volt tojás!
* * *

Szõke nõ telepíti a Win-
dowst. A gép kiírja:

„Kérem, tegye be a har-
madik lemezt!“

Mire a szõke nõ:
– Anyádat, már a máso-

dik is alig fért be
* * *

– Olyan randa vagyok,
hogy a pszichiáternél
mindig hason kell feküd-
nöm...

* * *
Két szõke beszélget:
– Terhességi tesztet csi-

náltam.
– Nehezek voltak a kér-

dések????
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1. Kérdés: Maga szexuáli-
san aktív?

Válasz: Nem, én csak ott
fekszem.

••
2. K: Mikor van a születés-

napja?
V: Július tizenöt.
K: Melyik évben?
V: Minden évben.

••
3. K: Ez a myasthenia

gravis befolyásolja a memó-
riáját?

V: Igen.
K: És milyen módon be-

folyásolja a memóriáját?
V: Nem emlékszem.
K: Szóval elfelejtette. Még-

is, tudna egy példát monda-
ni valamirõl, amit elfelej-
tett?

••
4. K: Hány éves a fia, aki

magával lakik?
V: Harmincöt vagy har-

mincnyolc, nem tudom pon-
tosan..

K: Hány éve lakik magá-
val?

V: Negyvenöt.
••

5. K: Maga a helyszínen
volt, amikor ezt a képet csi-
nálták magáról?

••
6. K: Szóval a teherbe esé-

se napja augusztus 8?
V: Igen.
K: És maga mit csinált ez

alatt?

••
7. K: Szóval van három

gyermeke, igaz?
V: Igaz.
K: Hány fiú?
V: Egy sem.
K: Hány lány?

••
8. K: Hogy végzõdött az

elsõ házassága? 
V: Halállal.
K: Kinek a halálával?

••
9. K: Tudna egy személyle-

írást adni az alanyról?
V: Közepes magasságú,

szakállas.
K: Nõ vagy férfi?

••
10. K: Tehát azt mondja

hogy a lépcsõ lefelé veze-
tett a pincébe?

V: Igen.
K: Lehetséges hogy ugyan-

ez a lépcsõ felfelé is veze-
tett?

••
11. K: Doktor úr, hány

boncolást végzett hullákon?
V: Minden boncolást hul-

lákon végzek.
••

12. K: Kérem, hogy min-
den válasza legyen orális,
rendben? Milyen iskolába
járt?

V: Orális.
••

13. K: Emlékszik hogy mi-
kor vizsgálta meg a holttes-
tet?

V: A boncolás kb. este
8:30-kor kezdõdött.

K: És Kovács úr halott volt
ebben az idõpontban?

V: Nem, ott ült az asztalon
és csodálkozott, hogy miért
boncolom.

••
14. K: Doktor úr, mielõtt

elkezdte a boncolást, ellen-
õrizte az egyén pulzusát?

V: Nem.
K: Ellenõrizte a vérnyo-

mását?
V: Nem.
K: Ellenõrizte a légzését?
V: Nem.
K: Tehát lehetséges hogy

az egyén életben volt, ami-
kor elkezdte a boncolást?

V: Nem. Mert az egyén
agya az asztalomon volt
egy üvegtartályban.

K: Mindennek ellenére,
mégis lehetséges az, hogy
az egyén életben volt?

V: Igen, lehetséges, hogy
az egyén életben volt és ügy-
védként praktizált valahol.

••
legtutibb:-)
15. Egy ügyvédnek sosem

szabad megkérdeznie a ta-
nút, ha nincs felkészülve a
válaszra. Egy kisvárosban
zajló perben az ügyész be-
hívta elsõ tanúját, egy idõs
nagymamát. Odalépett a ta-
núhoz és megkérdezte tõle:

– Takács néni, ismer en-
gem?

Mire a hölgy:
– Persze hogy ismerlek.

Gyerekkorod óta ismerlek,
és mondhatom, kiábrándul-
tam belõled. Hazudsz, csa-
lod a feleségedet, befolyá-
solod az embereket, rágal-
mazod õket a hátuk mö-
gött. Nagy embernek hiszed
magad, miközben annyi
eszed sincs, mint egy utca-
seprõnek. Igen, persze hogy
ismerlek.

Az ügyésznek tátva ma-
radt a szája, azt sem tudta,
köpjön vagy nyeljen. Némi
gondolkodás után a terem
másik végébe mutatott és
megkérdezte:

– Takács néni, ismeri a vé-
dõügyvédet?

– Hát persze. A védõügy-
védet is gyerekkora óta is-
merem. Gyenge jellem, ita-
los természetû, senkivel
sem tud normális kapcsola-
tot teremteni, és mint ügy-
véd, egyike a legrosszab-
baknak az országban. Hogy
el ne felejtsem, õ is csalja a
feleségét méghozzá három
nõvel, az egyik a maga fele-
sége, ügyész úr... Igen, is-
merem.

A védõügyvéd sokkot ka-
pott. Erre a bíró magához
kérte az ügyészt és az ügy-
védet, és nagyon halkan így
szólt hozzájuk:

– Ha bármelyikük megkér-
dezi a hölgytõl, hogy ismer-e
engem, esküszöm, hogy a
börtönben fog megrohadni.

1. Helyes a „C” válasz. A tábla
jelentése „Torlódás”. Az ilyen he-
lyen, az úton forgalmi akadályt ké-
pezhetnek a feltorlódott járművek.
2. Helyes a „C” válasz. Az autó-
pályán kialakult forgalmi torlódás-
hoz érkező gépkocsit úgy kell
megállni, hogy a KRESZ adott be-
kezdésében meghatározott jármű-
vek részére szabad folyosó nyitá-
sával bármikor akadálytalan legyen
a továbbhaladás.
3. Helyes a „B” válasz. Az azo-
nos irányú forgalom számára két
vagy ennél több forgalmi sávval
rendelkező autópályán kialakult
forgalmi torlódás esetében a
KRESZ-ben meghatározott jármű-
vek akadálytalan továbbhaladásá-
nak biztosítása érdekében a bal

szélső sávban közlekedőnek szo-
rosan a forgalmi sáv szélére kell
húzódnia, az egyéb forgalmi sávok-
ban közlekedőnek a lehetséges
mértékben jobbra kell húzódni, és
ha az így kialakuló „folyosóban”
történő biztonságos elhaladás azt
szükségessé teszi – a sávokat kije-
lölő terelővonalak átlépésével kell
haladni és megállni.
4. Helyes az „A” válasz. A tábla-
kombináció a „Főútvonal vége” jel-
zőtábla előjelzésére szolgál. Azt
jelzi, hogy az út főútvonal jellege
300 méter után véget ér. 
5. Helyes a „C” válasz. A taxi
fékútja sebességének növekedé-
sével négyzetes arányban nő.  
6. Helyes a „B” válasz. A képen
látható autóbusz, mint villamospót-

ló jármű közlekedik, így az adott
esetben a villamosforgalom irányí-
tására szolgáló fényjelző készülék
külön jelzésére szabályosan fordul
vissza a számára – különösen ve-
szélyes helyre figyelmeztető – út-
burkolati jellel kijelölt területen. Ta-
xival is megfordulhatnánk, de csak
a zöld jelzés megjelenését követő-
en. A manőver végrehajtásának to-
vábbi feltétele pedig az, hogy e
manőverrel ne akadályozzuk más
járművek forgalmát.
7. Helyes a „B” válasz. Az osz-
tott pályás útat – a vonatkozó foga-
lom-meghatározást figyelembe vé-
ve – egy útként kell értelmeznünk,
ezért a „Kötelező haladási irány”
tábla utasítása az egymástól nö-
vényzettel elválasztott két forgalmi
irányra egyaránt érvényes.
8. Helyes a „B” válasz. A tábla
jelentése „Lakó-pihenő övezet”. Az
ilyen övezeten megállás nélkül a

taxi akkor hajthat át, ha a taxis vagy
a szállított utasa mozgáskorláto-
zott. 
9. Helyes a „C” válasz. Kerékpá-
ron utast csak az erre szolgáló pót-
ülésen szabad szállítani.
10. Helyes az „A” válasz. A ha-
tályos KRESZ nem tiltja, az ún.
passzív, elektromágneses jelet
nem kibocsátó jelzőberendezések
használatát.
11. Helyes a „C” válasz. A köz-
úti forgalomban közlekedő vezető-
nek a gépkocsi vezetésére képes
állapotban kell lennie, járművének
irányítása idején nem végezhet
olyan tevékenységet, ami leköti a
figyelmét, vagy korlátozhatja a ve-
zetéshez szükséges képességeit. 
12. Helyes a „C” válasz. Az első-
segély-csomag megléte már nem
feltétele a közlekedésben való
részvételnek.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Szó szerinti idézetek bírósági jegyzõkönyvekbõl
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1. Kérdés: Maga szexuáli-
san aktív?

Válasz: Nem, én csak ott
fekszem.

••
2. K: Mikor van a születés-

napja?
V: Július tizenöt.
K: Melyik évben?
V: Minden évben.

••
3. K: Ez a myasthenia

gravis befolyásolja a memó-
riáját?

V: Igen.
K: És milyen módon be-

folyásolja a memóriáját?
V: Nem emlékszem.
K: Szóval elfelejtette. Még-

is, tudna egy példát monda-
ni valamirõl, amit elfelej-
tett?

••
4. K: Hány éves a fia, aki

magával lakik?
V: Harmincöt vagy har-

mincnyolc, nem tudom pon-
tosan..

K: Hány éve lakik magá-
val?

V: Negyvenöt.
••

5. K: Maga a helyszínen
volt, amikor ezt a képet csi-
nálták magáról?

••
6. K: Szóval a teherbe esé-

se napja augusztus 8?
V: Igen.
K: És maga mit csinált ez

alatt?

••
7. K: Szóval van három

gyermeke, igaz?
V: Igaz.
K: Hány fiú?
V: Egy sem.
K: Hány lány?

••
8. K: Hogy végzõdött az

elsõ házassága? 
V: Halállal.
K: Kinek a halálával?

••
9. K: Tudna egy személyle-

írást adni az alanyról?
V: Közepes magasságú,

szakállas.
K: Nõ vagy férfi?

••
10. K: Tehát azt mondja

hogy a lépcsõ lefelé veze-
tett a pincébe?

V: Igen.
K: Lehetséges hogy ugyan-

ez a lépcsõ felfelé is veze-
tett?

••
11. K: Doktor úr, hány

boncolást végzett hullákon?
V: Minden boncolást hul-

lákon végzek.
••

12. K: Kérem, hogy min-
den válasza legyen orális,
rendben? Milyen iskolába
járt?

V: Orális.
••

13. K: Emlékszik hogy mi-
kor vizsgálta meg a holttes-
tet?

V: A boncolás kb. este
8:30-kor kezdõdött.

K: És Kovács úr halott volt
ebben az idõpontban?

V: Nem, ott ült az asztalon
és csodálkozott, hogy miért
boncolom.

••
14. K: Doktor úr, mielõtt

elkezdte a boncolást, ellen-
õrizte az egyén pulzusát?

V: Nem.
K: Ellenõrizte a vérnyo-

mását?
V: Nem.
K: Ellenõrizte a légzését?
V: Nem.
K: Tehát lehetséges hogy

az egyén életben volt, ami-
kor elkezdte a boncolást?

V: Nem. Mert az egyén
agya az asztalomon volt
egy üvegtartályban.

K: Mindennek ellenére,
mégis lehetséges az, hogy
az egyén életben volt?

V: Igen, lehetséges, hogy
az egyén életben volt és ügy-
védként praktizált valahol.

••
legtutibb:-)
15. Egy ügyvédnek sosem

szabad megkérdeznie a ta-
nút, ha nincs felkészülve a
válaszra. Egy kisvárosban
zajló perben az ügyész be-
hívta elsõ tanúját, egy idõs
nagymamát. Odalépett a ta-
núhoz és megkérdezte tõle:

– Takács néni, ismer en-
gem?

Mire a hölgy:
– Persze hogy ismerlek.

Gyerekkorod óta ismerlek,
és mondhatom, kiábrándul-
tam belõled. Hazudsz, csa-
lod a feleségedet, befolyá-
solod az embereket, rágal-
mazod õket a hátuk mö-
gött. Nagy embernek hiszed
magad, miközben annyi
eszed sincs, mint egy utca-
seprõnek. Igen, persze hogy
ismerlek.

Az ügyésznek tátva ma-
radt a szája, azt sem tudta,
köpjön vagy nyeljen. Némi
gondolkodás után a terem
másik végébe mutatott és
megkérdezte:

– Takács néni, ismeri a vé-
dõügyvédet?

– Hát persze. A védõügy-
védet is gyerekkora óta is-
merem. Gyenge jellem, ita-
los természetû, senkivel
sem tud normális kapcsola-
tot teremteni, és mint ügy-
véd, egyike a legrosszab-
baknak az országban. Hogy
el ne felejtsem, õ is csalja a
feleségét méghozzá három
nõvel, az egyik a maga fele-
sége, ügyész úr... Igen, is-
merem.

A védõügyvéd sokkot ka-
pott. Erre a bíró magához
kérte az ügyészt és az ügy-
védet, és nagyon halkan így
szólt hozzájuk:

– Ha bármelyikük megkér-
dezi a hölgytõl, hogy ismer-e
engem, esküszöm, hogy a
börtönben fog megrohadni.

1. Helyes a „C” válasz. A tábla
jelentése „Torlódás”. Az ilyen he-
lyen, az úton forgalmi akadályt ké-
pezhetnek a feltorlódott járművek.
2. Helyes a „C” válasz. Az autó-
pályán kialakult forgalmi torlódás-
hoz érkező gépkocsit úgy kell
megállni, hogy a KRESZ adott be-
kezdésében meghatározott jármű-
vek részére szabad folyosó nyitá-
sával bármikor akadálytalan legyen
a továbbhaladás.
3. Helyes a „B” válasz. Az azo-
nos irányú forgalom számára két
vagy ennél több forgalmi sávval
rendelkező autópályán kialakult
forgalmi torlódás esetében a
KRESZ-ben meghatározott jármű-
vek akadálytalan továbbhaladásá-
nak biztosítása érdekében a bal

szélső sávban közlekedőnek szo-
rosan a forgalmi sáv szélére kell
húzódnia, az egyéb forgalmi sávok-
ban közlekedőnek a lehetséges
mértékben jobbra kell húzódni, és
ha az így kialakuló „folyosóban”
történő biztonságos elhaladás azt
szükségessé teszi – a sávokat kije-
lölő terelővonalak átlépésével kell
haladni és megállni.
4. Helyes az „A” válasz. A tábla-
kombináció a „Főútvonal vége” jel-
zőtábla előjelzésére szolgál. Azt
jelzi, hogy az út főútvonal jellege
300 méter után véget ér. 
5. Helyes a „C” válasz. A taxi
fékútja sebességének növekedé-
sével négyzetes arányban nő.  
6. Helyes a „B” válasz. A képen
látható autóbusz, mint villamospót-

ló jármű közlekedik, így az adott
esetben a villamosforgalom irányí-
tására szolgáló fényjelző készülék
külön jelzésére szabályosan fordul
vissza a számára – különösen ve-
szélyes helyre figyelmeztető – út-
burkolati jellel kijelölt területen. Ta-
xival is megfordulhatnánk, de csak
a zöld jelzés megjelenését követő-
en. A manőver végrehajtásának to-
vábbi feltétele pedig az, hogy e
manőverrel ne akadályozzuk más
járművek forgalmát.
7. Helyes a „B” válasz. Az osz-
tott pályás útat – a vonatkozó foga-
lom-meghatározást figyelembe vé-
ve – egy útként kell értelmeznünk,
ezért a „Kötelező haladási irány”
tábla utasítása az egymástól nö-
vényzettel elválasztott két forgalmi
irányra egyaránt érvényes.
8. Helyes a „B” válasz. A tábla
jelentése „Lakó-pihenő övezet”. Az
ilyen övezeten megállás nélkül a

taxi akkor hajthat át, ha a taxis vagy
a szállított utasa mozgáskorláto-
zott. 
9. Helyes a „C” válasz. Kerékpá-
ron utast csak az erre szolgáló pót-
ülésen szabad szállítani.
10. Helyes az „A” válasz. A ha-
tályos KRESZ nem tiltja, az ún.
passzív, elektromágneses jelet
nem kibocsátó jelzőberendezések
használatát.
11. Helyes a „C” válasz. A köz-
úti forgalomban közlekedő vezető-
nek a gépkocsi vezetésére képes
állapotban kell lennie, járművének
irányítása idején nem végezhet
olyan tevékenységet, ami leköti a
figyelmét, vagy korlátozhatja a ve-
zetéshez szükséges képességeit. 
12. Helyes a „C” válasz. Az első-
segély-csomag megléte már nem
feltétele a közlekedésben való
részvételnek.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Szó szerinti idézetek bírósági jegyzõkönyvekbõl
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MINDENT VIVŐ AJÁNLAT
A PEUGEOT-TÓL

ÚJ PEUGEOT 301 

MÁR 49 553 FT
HAVI TÖRLESZTŐRÉSZLETTEL ELÉRHETŐ!1

MOST PEUGEOT TAXI CASCO+ CSOMAGGAL IS!

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 literről2 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 törlesztőrészlet 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. 
Igényeljen Peugeot Taxi Casco+ csomagot3, amely egyedülálló módon tartalmazza a kötelezően előírt sárga színű járműborító 
fólia biztosítási eseménnyel összefüggésben felmerülő indokolt cseréjének költségét is! 
1A 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.
2 Víztérfogat (VDA-szabvány szerint 506 liter) 
3 A Peugeot Taxi Casco+ csomag részletes feltételeiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben.
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