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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?
•  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?
•  Hogy hogyan kerülheted el mindezeket a helyzeteket?
•  Hogy irodánk minden munkanapon rendelkezésedre áll?
•  Hogy immár 25 éves tapasztalattal rendelkezünk taxis szak-

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

vagy néhány baráti szóra van szükséged…

Budapest XIV. kerület Örs vezér téri HÉV-
megálló közelében várakozott a Taxi 2000
társaság gépkocsija, a Kerepesi úton. Egy
férfi szállt be az autóba, aki azonnal fel-
szólította a sofőrt értékeinek átadására.
Nyomatékul egy kést tartott a kezében,
ám mindez nem ijesztette meg a taxist, aki
ellenállt. A támadó erre nem számíthatott,
s hogy menekülését biztosítsa, combon
szúrta a volánnál ülő férfit, majd
kiugorva az autóból, sietősen tá-
vozott a helyszínről.

A sérült fuvarozó lábából
spriccelni kezdett a vér. Az inci-
denst követően egy 6x6 taxis kol-
léga sietett a bajba jutott segítsé-
gére. Látva az intenzív vérzést, a
csomagtartójából a vonókötelét
felhasználva, elszorította a sebe-
sült testrészt, s mint később ki-
derült, ennek köszönhette a megtámadott
az életét. A verőeret ért szúrás hatására
ugyanis kollégája két-három perc alatt el-
vérezhetett volna, ha nem szorítják el a sé-
rült eret.

Mint az utólagos rekonstrukcióból kide-
rült, a támadást követően a központi se-
gélyhívószámot tárcsázták a helyszínről –
112 –, ahonnan a diszpécser azt tanácsol-
ta a telefonálónak, tárcsázza a 104-et,
mert ha ő kapcsolja, neki sem veszik fel
hamarabb, majd a beszélgetés itt véget
ért. Újabb hívás ezúttal a 104-re 19:04
perckor. Az orvosi segítség – többszöri
sürgetés hatására – 19:26 perckor érke-
zett a helyszínre. A taxitársaságnál rögzí-
tett hangfelvételek alapján az nyilvánvaló-
vá vált, hogy hosszú percekig autót sem
indított a diszpécser a bajbajutotthoz, s
csak az ismételt riasztás és sürgetés hatá-
sára érkeztek ki 22 perc múlva a mentők.
A mentőknek európai norma szerint 15
percen belül, az ország bármely területén
meg kell kezdeniük az ellátást. Itt több
mint félóra elteltével szállították a súlyos
sérüléstől szenvedő taxist a kórházba.

A rendőrség sem állt a helyzet magasla-
tán. A diszpécser elirányította a segélyhí-
vót, amiért fegyelmi eljárást indítottak elle-
ne, de az egyenruhások is csak a mentők
után érkeztek a helyszínre, ami ugyancsak
elgondolkodtató. Végül azt is felrótták a
segítséget kérő taxisnak, miért nem hívták
korábban őket. A 112-es központi segélyhí-
vónak pont az a lényege, hogy egyetlen hí-
vással, minden szükséges erőt indítani le-
hessen a helyszínre, ezzel időt nyerhetnek,
és nem utolsósorban akár életet menthet-
nek. Itt ez most nem sikerült, s ez a kettős
hiba tragédiát is előidézhetett volna.

A támadóról egyelőre annyit tudni, hogy
25-30 év körüli, 185-190 centiméter ma-
gas, vékony testalkatú férfi, aki a bűncse-
lekmény elkövetésének idején sötét nad-
rágot és sötét kapucnis pulóvert viselt. A
rendőrség kéri, aki a támadással kapcso-
latban bármilyen információval rendelke-
zik, az hívja a közismert –

ám
nem mindig helyesen funkcioná-

ló – rendőrségi hívószámokat.
E támadás kapcsán annyi mindenkép-

pen tapasztalatként levonható: aki bajba
jut, egyelőre tárcsázza a korábban már be-
vált 104-es illetve 107-es mentő, illetve
rendőrségi segélyhívószámokat, ugyanis
ezzel időt nyerhet. Az egységes európai
112-es segélyhívó központok kialakítását
2013 végéig kell befejeznie a kormányzat-
nak, s úgy tűnik, ez a rendszer jelenleg
még – finoman szólva – sem működik tö-
kéletesen. k.z.t.  
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Taxistámadás az Örs vezér téren

Hibáztak a mentők és a rendőrök is
Combon szúrtak egy taxist február 5-én a kora esti órákban a fővárosi Örs
vezér térnél. A férfi ütőerét érte a kés pengéje, aki kollégája leleményessé-
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akkor, amikor a sérültet kórházba szállították. Ami tény, hibáztak a mentők
és a rendőrök is.

Havi aforizma

Az ember jórészt azzal teszi tönkre az életét,

hogy – rettegve vagy reménykedve – folyton azt

várja, mi lesz holnap. Nincs egy pillanatnyi nyug-

ta, mindig a következő pillanatra gondol, aztán az

utána következőre, s így nem tudja élvezni a

jelent.  
Robert Merle
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A tavasz folyamán valószínűleg újra előke-
rülnek a taxizási tevékenységet szabályozni
hivatott rendeletek, tervezetek. Úgy az or-
szágos, mint fővárosi szinten. Mi pedig új-
fent elkezdhetünk aggódni, hogy milyen kö-
vetelményeket akarnak a nyakunkba sózni.
Autószín, méretbeli korlátozások, oktatás,
egységes dizájn. Ezektől tartunk ma legin-
kább, holott véleményem szerint jelenleg is
van egy sokkal nagyobb probléma, aminek
nem szentelünk elegendő figyelmet. Még-
pedig az, hogy félelemben dolgozunk. 

Félünk attól, hogy bármikor büntetést
szedhetünk össze közlekedésünk során.
Szaporodnak a kamerák, lesből támadnak a
közterület-felügyelők, és ma már a
drosztkezelő munkatársaitól is tartanunk
kell. Pedig tőlük talán elvárható lenne, hogy
legalább egy picit, egy nagyon picit a mi ér-
dekünkben végezzék a munkájukat. Elvár-
juk, hogy rendet tartsanak a drosztokon, de
nem várjuk el, hogy a más helyen parkoló
taxikat vegzálják. Igen, tudom, a hatályos fő-
városi rendelet szerint utasfelvételi célból a
taxi csak taxiállomáson tartózkodhat. Ezzel
kapcsolatban két, nagyon is ismert tényre
hívnám fel a figyelmet. Egyrészt a fővárosi
taxik 85-90%-a valamely társaság színeiben
rádióról dolgozik. Nekik nem csak az a lé-
nyeg, hogy a droszt forgalmas helyen le-
gyen, hanem rádióvétel szempontjából is
ideális helyen kell állniuk. Ennek a kívána-
lomnak nem sok taxiállomás felel meg.
Másrészt ugyanakkor közel hatezer taxit kel-
lene „bepréselni” 1500 drosztférőhelyre.
Hát a fizika szabályainak ilyetén meghágása
még hatósági erővel sem igen fog menni…

Persze akkor még nem beszéltünk a
„foglalt” drosztokról, meg a magánautók ál-
tal elfoglalt férőhelyekről. Igenis elvárnánk
a drosztkezelő munkatársaitól, hogy ezeket

a problémákat is hasonló vehemenciával
kezeljék, mint a taxiállomás-használati enge-
dély kérdését…

Kezdtünk megnyugodni az utóbbi idő-
ben, mert elterjedt a hír, hogy a közterületi
kamerák által készített felvételek alapján
már nem lehet büntetni. Hát ez az informá-
ció sajnos két okból is téves. Egyrészt csak
a megállás és várakozás szabálysértéseire
vonatkozik, tehát a kötelező haladási irányra
és a behajtási tilalomra vonatkozó előírások
továbbra is szankcionálhatók közerületi ka-
mera felvétele alapján az objektív felelős-
ség elvén. Másrészt a megállás és várako-
zás ilyetén büntetése csak a közigazgatási
bírság köréből került ki, vagyis nem büntet-
hető automatikusan az üzembentartó. Ka-
punk helyette egy ügyes kis kérdőívet,
amelyben arról érdeklődik udvariasan a ha-
tóság, hogy ki vezette az autót az ominózus
esetben. Ekkor két lehetőség áll előttünk:
„bevalljuk”, hogy mi voltunk a bűnösök. Rö-
videsen megkapjuk a saját nevünkre szóló
határozatot, a pénzbírságot, és egyes ese-
tekben még büntetőpontot is. A másik lehe-
tőség, hogy élünk törvényadta jogunkkal,
amely szerint nem vagyunk kötelesek terhe-
lő vallomást tenni sem sajátmagunkra, sem
közeli hozzátartózóinkra. Ilyenkor a hatóság
nem büntethet, mert a „tettes ismeretlen”.
Igen ám, de nem magánautóról, hanem taxi-
ról van szó! Azt nem vezetheti más – han-
gozhat az ellenérv. Hát, nem tudom. Ha
nem nyilatkozom, ki vezette a taxit, akkor
meg meggyanúsíthatnak egy másik szabály-
sértéssel: hogy átadtam jogosulatlannak a
vezetést. És az ki volt? – érdeklődhet a
szerv. Legfeljebb majd arról sem nyilatko-
zom… Azért ne feledjük, hogy e fenti esz-
mefuttatás csak elvi; a gyakorlatban még
senki sem próbálta ki…  

A közterület-felügyelet ál-
dásos ténykedése egy má-
sik téma. Legújbban már ki
sem szállnak a kocsiból, az
ablakon keresztül készíte-
nek fényképfelvételt a sza-
bálytalanul megálló taxisról,
aztán érkezik a büntetés a
„vezető távollétében intéz-
kedtünk” megjelöléssel. Pe-
dig a vezető nem volt távol!
Ott ült a nyüves kocsijában,
és várta az utast! Végezte a
munkáját legjobb tudása
szerint!

Ha egy fővárosi taxis vál-
lalkozó felvesz tíz címet rá-
dióról, akkor pontosan húsz
esetben fogja megszegni a
hatályos KRESZ előírásait
(az egyperces címkiadás
miatti gyorshajtást és sár-
gán vagy „rózsaszínen” való

áthajtást nem számítom bele). Egyszer
ugye amikor a rendelt címen felveszi az
utast, és egyszer, amikor a célállomáson
kiteszi. Mutasson bárki olyan megrende-
lést Budapest belső területén, ahol a

rendelés helyéhez közel szabályosan meg
lehet állni (legalább olyan közel, hogy az
utas megtalálja a taxit), továbbá ott nincs
megállási vagy várakozási tilalom, és nem fi-
zető parkolóról van szó. Szerintem egy-két
extrém helyszín kivételével nincs ilyen (azok
is inkább a külvárosban). A megrendelő
nyilván a kapu elé kéri a kocsit, és kiszállni
is majd közel szeretne úti céljához. Nyugod-
tan kijelenthetjük, mindenfajta kertelés nél-
kül, hogy ma Budapesten szabályosan
közlekedve nem lehet taxizni! Nemcsak
hogy nehéz, hanem egyáltalán nem lehet!
Az, hogy valaki a napi munkavégzése során
nem kap egy rakás büntetést, az nem a sza-
bályok betartásának, hanem pusztán a
szerencsének köszönhető! Vegyük ész-
re, hogy sokkal, de sokkal nagyobb problé-
ma ez napjainkban, mint hogy milyen színű
legyen a taxi, vagy hány centi a tengelytáv…

Na jó, mondom itt az okosságokat, de
joggal teszed fel a kérdést: Mi a Megol-
dás? Van egyáltalán? Hogyne lenne! Példá-
ul rendeletileg be kell tiltani az összes tax-
itársaságot, továbbá a telefonos taxiren-
delést, építeni még két-háromezer drosztot,
aztán az utas cipelje le a csomagjait a leg-
közelebbi taxiállomásra. Ha nehezen jár,
használjon botot! Ha még nehezebben jár,
inkább hívjon mentőt! Tényleg, erről jut
eszembe: a mentőautó is csak akkor mente-
sül bizonyos KRESZ-szabályok alól, ha
használja megkülönböztető jelzéseit. A be-
tegszállító ugyanúgy nem állhat meg sza-
bálytalanul… na várjál, azért ez ügyben fella-
pozom a KRESZ megfelelő paragrafusát…
igen, jól tudtam. A betegszállítónak sincse-
nek a taxinál bővebb jogosítványai. 

Vagy lehetne úgy, hogy aki taxit rendel,
az köteles kitenni a ház elé az úttestre két
széket vagy kukát, közé kifeszítve egy ma-
dzagot, amin egy „Hamarosan ide taxi érke-
zik, kérjük a parkolóhelyet szabadon hagy-
ni!” felirat libeg. Napestig tudnám sorolni
még a hülyébbnél hülyébb ötleteket, csak
az a baj, hogy a helyzet cseppet sem vic-
ces. Ugyanis megélhetésünk kerül súlyos
veszélybe, ha ezeket az – egyre sűrübben
előforduló – problémákat az asztal alá sö-
pörjük. 

–oli–
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Budapesten taxizni? Lehetetlen!
Félelemben dolgozunk…Félelemben dolgozunk…

A minőség garantálhatja a sikert

5 év garancia az új autókra
Január 18-án jelentette be a hazai Renault importőr, hogy ezt
követően minden új Renault-ra 5 év, vagy kishaszonjárművek esetén
200 ezer, illetve személyautók esetén 100 ezer kilométer garanciát
ad. 

A lépéssel tanúbizonyságot tesznek arról a bizalomról, amit a
márka autóiba és azok minőségébe helyeztek.

A garancia komplex assistance szolgáltatást is tartalmaz (helyszíni
hibaelhárítás, szállítás a legközelebbi szervizig, szállás, hazautazás,
taxi, csereautó stb.).

Jó és a hazai viszonyok között szokatlan hír, hogy az 5 év, vagy
100 ezer kilométer garanciát a taxis vásárlók is igénybe vehetik.
Továbbá az is meglepően kedvező döntés az importőr részéről, hogy
a fuvarozók is vásárolhatnak további kilométerekre kiterjesztett
garanciát új Renault-jukhoz. Így akár a 4-5 éves futamidő végéig
járhatnak garanciális autóval.

A feltételekkel kapcsolatos pontos információkért a márka-
kereskedéseket kell megkeresni, de felvilágosítást adnak a
06/80/101-211-es „zöldszámon” is.  
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Az elmúlt években havi rendszerességgel írnak kollégáink a taxiállo-
mások használhatóságának aktuális problémáiról. Alábbi soraimmal
az üzemeltetők, rendelet-előkészítők és döntéshozók figyelmét sze-
retném felhívni pár „apróságra”. Talán e sorok elolvasása után szá-
mukra is más dimenzióba kerül a rendeletalkotás, a taxiállomás kiala-
kítás és üzemeltetés jelenlegi gyakorlata. Ha az
észrevé-

teleimmel csak újabb ellenszenvet váltok ki az illetékesekből, akkor
kérem, ne is olvassák tovább a cikket.

A taxiállomás elmélete:
Talán elsőre furcsán hangzik az alcímben szereplő, „elmélete“ szó.

Mi ez? Már megint iskolapadba akarnak ültetni, gondolhatnák töb-
ben. Nem, nem erről van szó! Szimplán arra gondoltam, hogy még mi-

előtt oszlopokat állítanánk az utcákon, tereken, érde-
mes lenne végig gondolni néhány
dolgot. Például: hogy miért is van
minden tisztességes közösségi köz-
lekedéssel rendelkező városnak
használható taxiállomás-hálózata.
Feltételezem, azért, mert a város ve-
zetői tisztában vannak vele, hogy a
taxiszolgáltatás a közösségi közleke-
dés speciális, egyénileg igénybe
vehető része (lásd a sokszor emlege-
tett alkotmánybírósági határozat ide-
vonatkozó sorait). A lakosság, vagy ha
úgy jobban tetszik, a választók számá-
ra az igénybevétel feltételeinek megte-
remtése ugyanúgy a város feladata,
mint bármely más közösségi közleke-
dést kiegészítő infrastruktúráé (busz-,
trolibusz-, villamosmegálló, mozgólép-
cső, járdasziget stb). A kialakítás mel-
lett természetes feladata az adott város-
nak az üzemeltetés is. Minden ilyen fel-
adatot alapos tervezés és kereslet-fel-
mérés előz meg. Mit jelent ez a mi ese-
tünkben? Felmérik, hol van igény taxiál-
lomásra? Igen ám, de nálunk mondhat-
nák akár azt is, hogy nincs is igény a taxi-
állomásra! Szerencsére ez még ezen vál-

ságos időszakokban sem igaz, tehát
határozottan kijelenthetjük, szük-
ségesek a taxiállomások! Buda-

8

Egy megállni tilossal jelzett, kb. 7 méter széles zsákutcában, ahol az
ideiglenes buszmegállóba hajtó autóbusznak meg kéne fordulnia!

Alkotmány u. – Bajcsy-Zs. út saroktól 20 méterre, irányban az Országház felé.
6 férőhelyes taxiállomás, melyre maximum 5 autó férne be, ha nem állnák el a civil au-
tók. Felfestés nincs. Megállni tilos tábla nincs. A taxiállomás elején elhelyezett tábla jelzi
a parkolási övezet kezdetét

Mario nõsülni akar, és
megkérdezi orvos barátját,
hogyan gyõzõdhetne meg
arról, hogy a menyasszo-
nya még ártatlan, mint
ahogy állítja A doki kapás-
ból válaszol: – Mario, min-
den olasz férfi ugyanazt a
tesztet használja: a nászéj-
szakára készíts be az ágy
mellé egy csésze piros fes-
téket, egy csésze kék festé-
ket és egy lapátot.

– Minek?
– Mielõtt ágyba bújsz,

fesd be az egyik golyódat
pirosra, a másikat kékre.

– Nem értem...
– Hát ha az arád meglátja

és nem csodálkozik, akkor
minden OK. De ha azt
mondja, hogy „Jé, életem-
ben nem láttam még ilyen
fura golyókat!“, na akkor
jól pofán csapod a lapát-
tal...

Adózunk, vagy fizetünk egy szolgáltatásért?
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pesten is. Ha már szükségesek, akkor folytassuk az elméleti
megközelítést. Mely taxiállomás-kialakítás alkalmas a szolgáltatás
nyújtására, és mely nem? A „kedvenceim” azok, melyek párhuza-
mos „halszálka” várakozásra ítélik a taxisokat. Gondolom, aki már
állt ilyen taxiállomáson, alá tudja támasztani, hogy az így kialakított
droszt alkalmatlan a normális taxiállomás-funkció ellátására. Nem
kívánom, hogy ezen állítás elismeréséhez az illetékesek kitegyék a
lábukat az irodáikból, ezért itt leírok két okot: 

Az egyik, ha a rendeletben leírtaknak megfelelően a taxiállo-
másra érkezők a sorrendiséget tartani akarják, akkor minden fogyás
alkalmával az összes autónak ki kell hajtania az úttestre, hogy felve-
gye következő pozícióját. Miután kevés alkalommal várakoznak egy-
más mellett, egy időben, szinkronúszó előélettel rendelkező kollé-
gák, ezért a folyamat 5-6 autó egymás utáni és nem egy időben tör-
ténő kihajtásával zajlik le. Ezen alkalmakkor természetesen akadá-
lyozzák a forgalom többi résztvevőjét, akik kiket szidnak? A taxiso-
kat! Eszükbe sem jut, hogy ez számunkra egy forgalomszervezési
kényszer. 

A másik lehetőség, hogy taxisként kényszerből megszegjük a ren-
delet által előírt sorrendiség fenntartásának kötelezettségét, majd
amikor egy utas a drosztra érkezik, akkor közösen próbáljuk kitalál-
ni, hogy ki is éppen a sorelső. Ezen idő alatt kedves utasunk – nem
értve az egész helyzetet – már a harmadik autó ajtaját tépi fel, mire
kiderül, hogy végül is melyik taxival utazhat. Kit fog szidni? Természe-
tesen minket taxisokat, akik csak áldozatai vagyunk egy helyzetnek.

Továbbá ha a fentebb vázolt helyzetet a „Kedves utas” meg szeret-
né még fejelni a szabad autóválasztás lehetőségével, az újabb konf-
liktushelyzetet teremt. Ugyanis a ki nem választott, de sorelső kollé-
ga jelezni fogja egyet nem értését! Kiket fognak szidni egy ilyen hely-
zetben? Minket, taxisokat.

Az elméleti ismereteinket felhasználhatjuk a taxiállomás helyének
kiválasztása során is!  Amennyiben találtunk egy – feltételezetten
– jelentős taxi igénnyel rendelkező közlekedési csomópontot, vagy
nagyobb számú közönséget befogadó helyet, akkor ki kell jelölni
hogy pontosan hol helyezzék el a taxiállomást. Ez egy viszonylag egy-
szerű kérdésnek hangzik, pedig nagyon nem az! Biztosan mindan-
nyian voltatok már olyan helyzetben, amikor az utasotok a taxiállomá-
son beült egy autóba, megjelölt egy címet, ám ti, a szabályokat be-
tartva éppen az általa megjelölt irányba nem tudtatok elindulni. A

kényszerű,
olykor való-
ban nagy ke-
rülőt sok
esetben ször-
nyű nehéz
megmagya-
rázni! Kit fog
ekkor szidni

az utas? Természetesen minket!
Mi az oka az ilyen helyzetnek, és miként lehetne orvosolni?

Rém egyszerű! A taxiállomást – a lehetőségekhez mérten – a közle-
kedési csomópont elé kéne elhelyezni. Olyan helyre, ahonnan a ke-
reszteződést több irányba is el lehet hagyni. Ugyanis az utas ez eset-
ben legalább kettő, de inkább 3-4 irányba is utazhat a taxival anélkül,
hogy felesleges kerülőútra vinnénk. 

E helyett mi történik városunkban? Azokat a buszmegállókat he-
lyezik a kereszteződés elé, ahonnan a busz kizárólag az előre előírt
útvonalának megfelelően halad tovább. Több esetben a taxiállomás
a kereszteződést, csomópontot követő helyen kerül kialakításra,
ahonnan csak „előre” lehet elindulni, hiába menne az utas másfelé.
Szerintem cserélni kellene. 

E pár mondatból reményeim szerint kiderült az is, hogy a taxiállo-
másra elsősorban a fővárosnak, az utasnak, a választópolgárnak van
szüksége! Ez egy olyan szolgáltatás, mely a föld szinte minden váro-
sában hozzáférhető bárki számára.

E sorok után nézzük meg a napi gyakorlatot. 
Jelenleg mi a döntő szempont a taxiállomások kialakításánál? Er-

re a kérdésre nem tudok biztosat válaszolni. Ha tudnám, azért leír-
nám, de csak sejtéseim vannak. Állítólag a Főváros nem tud, vagy
nem akar megállapodni a kerületekkel a taxiállomások kialakításáról.
Ezért jelenleg csak a Főváros által kezelt főútvonalakon lehetséges
taxiállomás-kialakítás. 

A korábban már említett párhuzamos parkolási anomáliákkal küz-
dő taxiállomások mellett a kedvenceim a „statisztikát” növelő taxiál-
lomások. 

Erre is van pár példám. 
Nagyon tetszenek a Káposztásmegyeren, a Külső Szilágyi úton ta-

lálható, minden villamosmegállóban kialakított állomások. Ezek már
évek óta megvannak, tehát nem az aktuális illetékesek munkájának
eredményei. (Gondolom, fontos szempont, hogy jó messze vannak a
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Alkotmány utca, Vadász utca sarok. 6 férőhelyes taxiállomás. Felfestés
nincs. Megállni tilos tábla nincs. Forgalmas csomópont nincs, mely indo-
kolná a taxiállomás kialakítását. A táblát egyszerűen leszúrták egy
„Demszky-karó” helyére. Kit fognak szidni a lakók, ha esetleg felfestik a
megállást jelző csíkokat, és kihelyezik a megállni tilos táblát? Természete-
sen a taxisokat fogják szidni
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Az elmúlt években havi rendszerességgel írnak kollégáink a taxiállo-
mások használhatóságának aktuális problémáiról. Alábbi soraimmal
az üzemeltetők, rendelet-előkészítők és döntéshozók figyelmét sze-
retném felhívni pár „apróságra”. Talán e sorok elolvasása után szá-
mukra is más dimenzióba kerül a rendeletalkotás, a taxiállomás kiala-
kítás és üzemeltetés jelenlegi gyakorlata. Ha az
észrevé-

teleimmel csak újabb ellenszenvet váltok ki az illetékesekből, akkor
kérem, ne is olvassák tovább a cikket.

A taxiállomás elmélete:
Talán elsőre furcsán hangzik az alcímben szereplő, „elmélete“ szó.

Mi ez? Már megint iskolapadba akarnak ültetni, gondolhatnák töb-
ben. Nem, nem erről van szó! Szimplán arra gondoltam, hogy még mi-

előtt oszlopokat állítanánk az utcákon, tereken, érde-
mes lenne végig gondolni néhány
dolgot. Például: hogy miért is van
minden tisztességes közösségi köz-
lekedéssel rendelkező városnak
használható taxiállomás-hálózata.
Feltételezem, azért, mert a város ve-
zetői tisztában vannak vele, hogy a
taxiszolgáltatás a közösségi közleke-
dés speciális, egyénileg igénybe
vehető része (lásd a sokszor emlege-
tett alkotmánybírósági határozat ide-
vonatkozó sorait). A lakosság, vagy ha
úgy jobban tetszik, a választók számá-
ra az igénybevétel feltételeinek megte-
remtése ugyanúgy a város feladata,
mint bármely más közösségi közleke-
dést kiegészítő infrastruktúráé (busz-,
trolibusz-, villamosmegálló, mozgólép-
cső, járdasziget stb). A kialakítás mel-
lett természetes feladata az adott város-
nak az üzemeltetés is. Minden ilyen fel-
adatot alapos tervezés és kereslet-fel-
mérés előz meg. Mit jelent ez a mi ese-
tünkben? Felmérik, hol van igény taxiál-
lomásra? Igen ám, de nálunk mondhat-
nák akár azt is, hogy nincs is igény a taxi-
állomásra! Szerencsére ez még ezen vál-

ságos időszakokban sem igaz, tehát
határozottan kijelenthetjük, szük-
ségesek a taxiállomások! Buda-
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Egy megállni tilossal jelzett, kb. 7 méter széles zsákutcában, ahol az
ideiglenes buszmegállóba hajtó autóbusznak meg kéne fordulnia!

Alkotmány u. – Bajcsy-Zs. út saroktól 20 méterre, irányban az Országház felé.
6 férőhelyes taxiállomás, melyre maximum 5 autó férne be, ha nem állnák el a civil au-
tók. Felfestés nincs. Megállni tilos tábla nincs. A taxiállomás elején elhelyezett tábla jelzi
a parkolási övezet kezdetét

Mario nõsülni akar, és
megkérdezi orvos barátját,
hogyan gyõzõdhetne meg
arról, hogy a menyasszo-
nya még ártatlan, mint
ahogy állítja A doki kapás-
ból válaszol: – Mario, min-
den olasz férfi ugyanazt a
tesztet használja: a nászéj-
szakára készíts be az ágy
mellé egy csésze piros fes-
téket, egy csésze kék festé-
ket és egy lapátot.

– Minek?
– Mielõtt ágyba bújsz,

fesd be az egyik golyódat
pirosra, a másikat kékre.

– Nem értem...
– Hát ha az arád meglátja

és nem csodálkozik, akkor
minden OK. De ha azt
mondja, hogy „Jé, életem-
ben nem láttam még ilyen
fura golyókat!“, na akkor
jól pofán csapod a lapát-
tal...

Adózunk, vagy fizetünk egy szolgáltatásért?
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pesten is. Ha már szükségesek, akkor folytassuk az elméleti
megközelítést. Mely taxiállomás-kialakítás alkalmas a szolgáltatás
nyújtására, és mely nem? A „kedvenceim” azok, melyek párhuza-
mos „halszálka” várakozásra ítélik a taxisokat. Gondolom, aki már
állt ilyen taxiállomáson, alá tudja támasztani, hogy az így kialakított
droszt alkalmatlan a normális taxiállomás-funkció ellátására. Nem
kívánom, hogy ezen állítás elismeréséhez az illetékesek kitegyék a
lábukat az irodáikból, ezért itt leírok két okot: 

Az egyik, ha a rendeletben leírtaknak megfelelően a taxiállo-
másra érkezők a sorrendiséget tartani akarják, akkor minden fogyás
alkalmával az összes autónak ki kell hajtania az úttestre, hogy felve-
gye következő pozícióját. Miután kevés alkalommal várakoznak egy-
más mellett, egy időben, szinkronúszó előélettel rendelkező kollé-
gák, ezért a folyamat 5-6 autó egymás utáni és nem egy időben tör-
ténő kihajtásával zajlik le. Ezen alkalmakkor természetesen akadá-
lyozzák a forgalom többi résztvevőjét, akik kiket szidnak? A taxiso-
kat! Eszükbe sem jut, hogy ez számunkra egy forgalomszervezési
kényszer. 

A másik lehetőség, hogy taxisként kényszerből megszegjük a ren-
delet által előírt sorrendiség fenntartásának kötelezettségét, majd
amikor egy utas a drosztra érkezik, akkor közösen próbáljuk kitalál-
ni, hogy ki is éppen a sorelső. Ezen idő alatt kedves utasunk – nem
értve az egész helyzetet – már a harmadik autó ajtaját tépi fel, mire
kiderül, hogy végül is melyik taxival utazhat. Kit fog szidni? Természe-
tesen minket taxisokat, akik csak áldozatai vagyunk egy helyzetnek.

Továbbá ha a fentebb vázolt helyzetet a „Kedves utas” meg szeret-
né még fejelni a szabad autóválasztás lehetőségével, az újabb konf-
liktushelyzetet teremt. Ugyanis a ki nem választott, de sorelső kollé-
ga jelezni fogja egyet nem értését! Kiket fognak szidni egy ilyen hely-
zetben? Minket, taxisokat.

Az elméleti ismereteinket felhasználhatjuk a taxiállomás helyének
kiválasztása során is!  Amennyiben találtunk egy – feltételezetten
– jelentős taxi igénnyel rendelkező közlekedési csomópontot, vagy
nagyobb számú közönséget befogadó helyet, akkor ki kell jelölni
hogy pontosan hol helyezzék el a taxiállomást. Ez egy viszonylag egy-
szerű kérdésnek hangzik, pedig nagyon nem az! Biztosan mindan-
nyian voltatok már olyan helyzetben, amikor az utasotok a taxiállomá-
son beült egy autóba, megjelölt egy címet, ám ti, a szabályokat be-
tartva éppen az általa megjelölt irányba nem tudtatok elindulni. A

kényszerű,
olykor való-
ban nagy ke-
rülőt sok
esetben ször-
nyű nehéz
megmagya-
rázni! Kit fog
ekkor szidni

az utas? Természetesen minket!
Mi az oka az ilyen helyzetnek, és miként lehetne orvosolni?

Rém egyszerű! A taxiállomást – a lehetőségekhez mérten – a közle-
kedési csomópont elé kéne elhelyezni. Olyan helyre, ahonnan a ke-
reszteződést több irányba is el lehet hagyni. Ugyanis az utas ez eset-
ben legalább kettő, de inkább 3-4 irányba is utazhat a taxival anélkül,
hogy felesleges kerülőútra vinnénk. 

E helyett mi történik városunkban? Azokat a buszmegállókat he-
lyezik a kereszteződés elé, ahonnan a busz kizárólag az előre előírt
útvonalának megfelelően halad tovább. Több esetben a taxiállomás
a kereszteződést, csomópontot követő helyen kerül kialakításra,
ahonnan csak „előre” lehet elindulni, hiába menne az utas másfelé.
Szerintem cserélni kellene. 

E pár mondatból reményeim szerint kiderült az is, hogy a taxiállo-
másra elsősorban a fővárosnak, az utasnak, a választópolgárnak van
szüksége! Ez egy olyan szolgáltatás, mely a föld szinte minden váro-
sában hozzáférhető bárki számára.

E sorok után nézzük meg a napi gyakorlatot. 
Jelenleg mi a döntő szempont a taxiállomások kialakításánál? Er-

re a kérdésre nem tudok biztosat válaszolni. Ha tudnám, azért leír-
nám, de csak sejtéseim vannak. Állítólag a Főváros nem tud, vagy
nem akar megállapodni a kerületekkel a taxiállomások kialakításáról.
Ezért jelenleg csak a Főváros által kezelt főútvonalakon lehetséges
taxiállomás-kialakítás. 

A korábban már említett párhuzamos parkolási anomáliákkal küz-
dő taxiállomások mellett a kedvenceim a „statisztikát” növelő taxiál-
lomások. 

Erre is van pár példám. 
Nagyon tetszenek a Káposztásmegyeren, a Külső Szilágyi úton ta-

lálható, minden villamosmegállóban kialakított állomások. Ezek már
évek óta megvannak, tehát nem az aktuális illetékesek munkájának
eredményei. (Gondolom, fontos szempont, hogy jó messze vannak a
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Alkotmány utca, Vadász utca sarok. 6 férőhelyes taxiállomás. Felfestés
nincs. Megállni tilos tábla nincs. Forgalmas csomópont nincs, mely indo-
kolná a taxiállomás kialakítását. A táblát egyszerűen leszúrták egy
„Demszky-karó” helyére. Kit fognak szidni a lakók, ha esetleg felfestik a
megállást jelző csíkokat, és kihelyezik a megállni tilos táblát? Természete-
sen a taxisokat fogják szidni
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központtól, ezért jelentős kilométerdíjat lehet elszámolni rájuk a taxi-
állomás-ellenőrzések során.) Üde színfolt a város életében a Sorok-
sári út elején, a Duna-ház hátsó bejáratánál található állomás adott-
sága is. Kapaszkodjatok meg! Kössétek be magatokat! Sárga keret-
ben, párhuzamos vonalakkal hangsúlyosan kijelölt, megállási tilalmat
jelentő „Forgalom elől elzárt területen” kialakított taxiállomás! Mellé-
kelem a fényképeket is.(L.8.old.) Nem akartam elhinni, hogy ilyen is
létezik. Gondolom, ez is növeli a statisztikai számokat. 

Mint ahogy a két, az V. ker. Alkotmány utcában a napokban kialakí-
tásra került állomás is. Vizsgáljuk meg mindkettőt az előbbi elmélet fi-
gyelembevételével. Az egyik a Bajcsy-saroktól található kb. 30 méter-
re, irányban a Parlament felé. Ez 6 állásos állomás. Felfestve nincs,
megállni tilos tábla nincs a végén, illetve a jelölt 6 férőhelyre maxi-
mum 5 autó fér be, mert az állomást követően ott van a rakodási terü-
let végét jelző vonal. A hiányzó felfestés és a ki nem tett megállni tilos
tábla miatt a civilek folyamatosan elállják. Természetesen, ha a droszt
a sarkon található szórakozóhely előtt lenne, akkor legalább estén-
ként használnánk. Így viszont a taxik a sarkon állnak éjszakánként a
rakodási területen, a civilek pedig egész nap a taxiállomáson. Pedig
a két kijelölt terület cserével javítható lenne a helyzet. Egy sarokkal fel-
jebb, a túloldalon is „elhelyeztek” egy taxiállomás táblát. Az elhelyez-
tek kifejezés szó szerint értendő. Nem kialakítottak egy taxiállomást,
hanem az útkereszteződésben a járda szélét határoló egyik „Demsz-
ky-karót” kiszedték, és a helyére beállították a taxiállomás-táblát. Fel-
festés nincs, megállni tilos nincs, közlekedési csomópont nincs, mely
miatt utasok sincsenek. Civilek parkolnak itt is folyamatosan. Gondo-
lom, ez is jól mutat a nyilvántartásban. Azt már nem is feltételezem,
hogy egy mérnökkel megterveztették, mert szerintem diplomás em-
ber ilyen kivitelezés tervéhez nem adja a nevét. 

Szintén a gyakorlat kérdésköréhez tartozik, hogy milyen mennyisé-
gű taxiállomás-férőhely alkalmas a városban felmerülő szolgáltatási
igény ellátására? Még mielőtt a számokkal dobálóznánk, érdemes
felfedni azt a tényt, hogy a taxiállomásokat jelentős számban akkor
használják majd az utasok, amennyiben az ott igénybe vett szolgálta-
tás kiszámíthatóvá válik. Ez természetesen igaz a leintéses fuvarokra
is. Ha kiszámíthatatlan a szolgáltatás, akkor csökken a leintéses fu-
varok, illetve az utcai beülések száma is. Ennek a helyzetnek az ala-
kulását megélhettük az elmúlt 20 évben. Ha engem kérdeznek, a kö-
vetkező mondattal szoktam jellemezni a szolgáltatásunk problémá-
ját: „Az utas kiszolgáltatottsága határozza meg az alkalmazott tarifa
mértékét, melyre tekintettel a fizetendő összeg sincs összefüggés-
ben a szolgáltatás minőségével!” Magyarán mondva, ha manapság
az utas a Rákóczi úton leint egy taxit, akkor jó eséllyel becsapják, de
minimum a ma érvényes maximális tarifával fogják szállítani. Sok
esetben ez az éjszakai maximumot jelenti, nappal is. Ezzel csak azért
van probléma, mert a kuncsaft csalódottan, elégedetlenül fog kiszáll-
ni az autóból, és 5 évig újra nem ül taxiba. Ha a rendszer engedi a
kiszámíthatatlan szolgáltatási környezet kialakulását, azaz úgy műkö-
dik, mint jelenleg Budapesten, akkor akár kevesebb droszt is ele-

gendő a városban. Sem az utas, sem a taxis nem fogja látogatni eze-
ket a helyeket, más módon találnak egymásra. Ha egy városban arra
törekszenek, hogy kiszámítható legyen a taxiszolgáltatás, akkor egy
erre ösztönző rendeletet alkotnak, és a kiszámítható taxiszolgáltatást
jól kiszolgáló taxiállomás-hálózatot hoznak létre. 

Visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy milyen mennyiségű taxiál-
lomás alkalmas egy város ellátására? Attól függ, hogy mit szeretnénk
elérni? Kiszámíthatóságot, átláthatóságot a rendeletmódosításon
keresztül? Ha igen, akkor kimondhatjuk, hogy a jelenleg az utasok
számára is alkalmas helyen található taxiállomások száma meg sem
közelíti az ideális számot. Mire alapozom ezen kijelentésemet? 

Kérjünk segítséget a BKK által üzemeltetett www.taxiallomas.hu ol-
dalról. Hoppá! Sajnos az oldal 2013. február 4-én nem elérhető. Na,
nem gond, próbáljuk meg emlékezetből! Létezik kb. 1400 kialakított
férőhely a fővárosban. Feltételezzük, hogy taxisok 2/3-a nappal, míg
1/3-a éjszaka taxizik. Ha a közel 5700 taxi 80%-a hadra fogható, két-
harmada nappal dolgozik, és ezen autók fele szabad, és fele foglalt,
akkor egy „pangósabb” napközbeni időszak minden pillanatában leg-
alább 1500 taxi szeretne ideális helyre beállni. A kb. 1400 hely isme-
retében beláthatjuk, hogy ez lehetetlen, főleg ha tudjuk, hogy a drosz-
tok – még ha kisebb, de – jelentős hányada abszolút használaton kí-
vül van. Ez alapvetően még nem jelentene gondot, ha nem szembesü-
lünk a mostanában elharapózó gyakorlattal. A Főváros egymástól füg-
getlen ellenőri egységei ellenőrzik a taxikat. Ez helyes, ez a dolguk.
Kérdés viszont, hogy többek között mikor, és mit ellenőriznek? A köz-
alkalmazotti munkaidő derekán, a taxiállomások használatának szabá-
lyosságát. A gyakorlatban ez mit jelent? 11 órakor a belvárosi drosz-
tokon ellenőrzik, hogy a taxik kilógnak-e a kijelölt taxiállomások terüle-
téről! Mikor ellenőrzik? Természetesen nem reggel nyolckor, kilenckor,
mikor üresek az állomások, hanem 11-kor, mikor a napszaknak megfe-
lelően jelentősen kisebb az igény a taxikra. Na, ekkor jut eszembe a
címben feltett kérdés! Adózunk, vagy fizetünk egy szolgáltatá-
sért? Ha fizetünk egy szolgáltatásért, akkor teremtsék meg a feltéte-
leket! Mi már az elmúlt jó pár évben megfizettük a taxiállomások kiala-
kításának, fenntartásának folyamatosan emelkedő díját. Ha kizárólag a
pénz beszedése, azaz az adózás a cél, akkor viszont semmi szükség
az irodára, ellenőrökre, taxiállomás fenntartására! Küldjenek ki minden
taxisnak egy csekket! Fizessük be, és hagyjanak minket békében dol-
gozni. Jelentős változást úgysem érzékeltünk az elmúlt években. Feles-
leges a drosztengedély, az igazolások kiadásának érdekében adóiga-
zolást hozatni a taxisokkal. Felesleges a taxi-gépkocsivezetők nyilván-
tartása nélküli adminisztrációt fenntartani. A gépkocsivezetőket nem
tartja nyilván a főváros, melyre tekintettel a szabályokat megszegő sze-
mélyeket sem tudja kizárni a szolgáltatók közül. Az autó kizárható,
majd a „delikvens” másnap egy másik autón folytatja áldásos tevékeny-
ségét, és szaporítja az elégedetlen utasok számát, akik miután rájön-
nek, hogy átverték őket, újabb jelentős ideig nem veszik igénybe a
taxiszolgáltatást.  Ehhez kapcsolódóan engedjétek meg, hogy egy ná-
lam bölcsebb ember mondatát idézzem, a szerénységére tekintettel a
neve említése nélkül: „A budapesti taxis genetikailag egyáltalán nem
különbözik más városok taxisaitól! Kizárólag az érvényben lévő szabá-
lyok korlátai különböztetik meg tevékenységeiket, megítélésüket.” A
lényeg! A helyzet, amibe kerültünk, az átláthatatlanságot, és kiszámít-
hatatlanságot megalapozó rendelet egyenes következménye. 

Őszintém írom! Én a bújtatott adófizetés helyett egy, a város lakos-
ságának, vendégeinek érdekeit szem előtt tartó szolgáltatásért haj-
landó lennék reális árat fizetni! Gondolom, sokan vagyunk még ezzel
így. Remélni merem, hogy néhányan a város illetékesei közül is vé-
gigolvasták soraimat, és elgondolkoznak azon, hogy mit tehetnének
saját hatáskörükben a jelenlegi anomáliák megváltoztatásához. 

Bősz Péter
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Autó, Motor és Tuning Show 2013 
Évek óta, mióta a Budapesti Autószalon megszűnt és az új gépjárműke-
reskedelem eddig soha nem látott visszaeséssel szembesült, téma a
szakmában, hogyan lehetne költségtakarékos módon a nagyközönség
felé megjelenni, a szakma életképességét és aktív jelenlétét bemutatni.

Az Autó, Motor és Tuning Show 2013. március 22-e és 24-e
között a hagyományos motorkiállítás és tuning show mellett lehetősé-
get kínál a márkaképviseleteknek arra, hogy termékeiket, szolgáltatása-
ikat elfogadható költségszinten bemutathassák.

A kiállításon, annak hagyományai és jellege miatt olyan – főleg fiatal
– érdeklődő, látogató közönség jelenik majd meg, amelyet az autózás
különösen érdekel, és amely az új gépjárművek potenciális vevőkörét
jól képviseli.

A többes tematikájú kiállítástól azt várják a rendezők, hogy szélesebb
látogatói kör tekinti meg azokat.

Autós Nagykoalíció

A Taxisok Világa januári számának 40. oldalán megjelent
„Taxitársaságok Budapesten” című anyagunkban tévesen
jelent meg a Rádió Taxihoz tartozó telefonszám és cím. A
helyes telefonszám: 06/1/777-7777. A helyes cím: Buda-
pest, VIII. ker. Könyves Kálmán krt. 12–14.

A hibáért elnézést kérünk. A szerk.
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V. Irányi utca
Most már az apró „Taxiállomás” jelzőtábla is el-
tűnt, kérjük pótolni.

VI. Bajcsy - Zsilinszky út 7. 
Jó, hogy 6 helyett 8 autónak alakítottak ki taxi-
állomást, azonban az erre utaló jelzőtábla az
első nap eltűnt, állítólag a helyi boltosok miatt.
Kérjük ezt a jelzőtáblát is pótolni. 

II. Törökvész út 95. 
Hónapokon keresztül kértük, hogy pótolják az
eltűnt jelzőtáblát, most megtették, köszönet
érte.

X. Albertirsai út
Új taxiállomást alakítottak ki a BNV kettes ka-
pujánál, köszönet érte. Reméljük, mindenki
használhatja majd… 

XII. Jagelló út
Évek óta jelezzük, hogy szombati napokon a
„Szombati Hegyvidéki Vásár” idején nem tud-
juk használni a taxiállomást, a civil autók miatt.
Kérjük, hogy ellenőrizzék szombaton is a
drosztot, mert mi a szombatért is fizetünk. 

V. Alkotmány utca 16.
Új taxiállomás született a Belvárosban, de az
örömben üröm, hogy nem lehet használni ide-
gen autók miatt, ugyanis nincsenek felfestve
az útburkolati jelek. Kérjük a felfestést pótolni.
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Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

V. Irányi utca: Megint eltűnt a „Taxiállo-
más” jelzőtábla

XII. Jagelló út: Szombatonként továbbra is
foglalt a taxiállomás a civil autósok miatt 

II. Törökvész út: Eddig ilyen
tábla volt a droszton

VI. Bajcsy- Zsilinszky út: Egy napig volt kint
a „Taxiállomás” jelzőtábla

X. Albertirsai út: Jó lenne, ha mindenki be-
állhatna majd a vásárok idején is… 

V. Alkotmány utca: Új droszt, csak éppen
nem lehet használni, mert nincsenek út-
burkolati jelek, csak civil autók…

Drosztengedély
Miért kell hozzá adóigazolás?

Mint már nyilván mindenki által ismeretes, a
Budapest területére érvényes drosztenge-
dély kiváltásakor, meghosszabbításakor iga-
zolnunk kell, hogy a fővárosi iparűzési adón-
kat rendben fizetjük, nincs elmaradásunk.
Azt kell hogy mondjam, a főváros részéről
jogos igény, hogy adózzon az, aki területén
dolgozik. Az is elvárható, hogy a vállalkozó
vegye ki a részét a közteherviselésből, meg-
állapított adóját vallja be, és fizesse is meg. 

Azt viszont, hogy ezt igazolnia kelljen egy
másik fővárosi intézménynél, és ezért még
neki kelljen fizetnie, már nem tartom etikus-
nak. A BKK keretein belül működő droszt-
kezelőnek ugyanis szerintem két lehetősége
is van, hogy ellenőrizze, nincs adótartozá-
sunk. Egyrészt lekérheti a főváros adó ügy-
osztályától. Igen, tudom, ez bizalmas adat,
ezért aztán a vállalkozó hozzájárulása kell
hozzá. Aki pedig minden bizonnyal boldo-
gan megadná, ha nem kellene két fővárosi

iroda között nyomtatott papírokkal rohangál-
nia (az elektronika korában!), és ezért még
3000 forintot fizetnie is.

Másrészt viszont a főváros adóügyosztálya
minden év nyarán folyószámla-egyenleget
küld ki a vállalkozóknak. Benne befizető
csekkekkel. (Amelyek akkor is ott vannak, ha
a kivonat szerint a fizetendő adó nulla. Sok-
sok ezer ilyen feleslegesen kiküldött csekk-
ről van ám szó! – de ez már egy másik felhá-
borító történet…) Szóval megkapjuk a főváro-
si adófolyószámla-kivonatunkat, amelynek a
végegyenlege nulla. Tehát vagy nem kell  fi-
zetnünk, mert az adómentes kategóriába
esik a korrigált nettó árbevételünk, vagy kell
fizetnünk, de azt rendben teljesítettük is. Ez
a kivonat teljes mértékben és hitelesen
igazolja, hogy nincs adótartozásunk! Egé-
szen a következő évi adóbevallás benyújtá-
sáig. Az iparűzési adót ugyanis évente egy-
szer valljuk be – és két bevallás között egy-
szerűen nem keletkezhet adófizetési kö-
telezettségünk! Miért kell ezt külön igazol-
nunk? Háromezerért?

Két pedagógus beszélget:
– Ti idén hol nyaraltok?
– Mi krétára gyûjtünk.

* * *
Egy fiatalember lázasan tanulja a

szóbeli érettségi tételeket. Egy nappal
az érettségi vizsga elõtt riadtan kons-
tatálja, hogy a történelem tételekre
nem maradt ideje. „Mentsük, ami
menthetõ!“– alapon EGY tételt azért
megtanul, mégpedig a 13-as számút,
ettõl rögtön elmúlik a félelme.

Másnap, amikor a 8-as számú törté-
nelem tételt húzza, egy hirtelen moz-
dulattal visszadugja a többi közé.

– Na de fiatalember, mit mûvel? Há-
nyas tételt húzta?

– A 13-ast, de szörnyen babonás
vagyok, ezért ijedtemben visszadob-
tam.

– Ilyen nincs!!! Tessék, mondja csak
el a 13-as tételt!

A fiatalember persze jelesre vizsgá-
zott...
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központtól, ezért jelentős kilométerdíjat lehet elszámolni rájuk a taxi-
állomás-ellenőrzések során.) Üde színfolt a város életében a Sorok-
sári út elején, a Duna-ház hátsó bejáratánál található állomás adott-
sága is. Kapaszkodjatok meg! Kössétek be magatokat! Sárga keret-
ben, párhuzamos vonalakkal hangsúlyosan kijelölt, megállási tilalmat
jelentő „Forgalom elől elzárt területen” kialakított taxiállomás! Mellé-
kelem a fényképeket is.(L.8.old.) Nem akartam elhinni, hogy ilyen is
létezik. Gondolom, ez is növeli a statisztikai számokat. 

Mint ahogy a két, az V. ker. Alkotmány utcában a napokban kialakí-
tásra került állomás is. Vizsgáljuk meg mindkettőt az előbbi elmélet fi-
gyelembevételével. Az egyik a Bajcsy-saroktól található kb. 30 méter-
re, irányban a Parlament felé. Ez 6 állásos állomás. Felfestve nincs,
megállni tilos tábla nincs a végén, illetve a jelölt 6 férőhelyre maxi-
mum 5 autó fér be, mert az állomást követően ott van a rakodási terü-
let végét jelző vonal. A hiányzó felfestés és a ki nem tett megállni tilos
tábla miatt a civilek folyamatosan elállják. Természetesen, ha a droszt
a sarkon található szórakozóhely előtt lenne, akkor legalább estén-
ként használnánk. Így viszont a taxik a sarkon állnak éjszakánként a
rakodási területen, a civilek pedig egész nap a taxiállomáson. Pedig
a két kijelölt terület cserével javítható lenne a helyzet. Egy sarokkal fel-
jebb, a túloldalon is „elhelyeztek” egy taxiállomás táblát. Az elhelyez-
tek kifejezés szó szerint értendő. Nem kialakítottak egy taxiállomást,
hanem az útkereszteződésben a járda szélét határoló egyik „Demsz-
ky-karót” kiszedték, és a helyére beállították a taxiállomás-táblát. Fel-
festés nincs, megállni tilos nincs, közlekedési csomópont nincs, mely
miatt utasok sincsenek. Civilek parkolnak itt is folyamatosan. Gondo-
lom, ez is jól mutat a nyilvántartásban. Azt már nem is feltételezem,
hogy egy mérnökkel megterveztették, mert szerintem diplomás em-
ber ilyen kivitelezés tervéhez nem adja a nevét. 

Szintén a gyakorlat kérdésköréhez tartozik, hogy milyen mennyisé-
gű taxiállomás-férőhely alkalmas a városban felmerülő szolgáltatási
igény ellátására? Még mielőtt a számokkal dobálóznánk, érdemes
felfedni azt a tényt, hogy a taxiállomásokat jelentős számban akkor
használják majd az utasok, amennyiben az ott igénybe vett szolgálta-
tás kiszámíthatóvá válik. Ez természetesen igaz a leintéses fuvarokra
is. Ha kiszámíthatatlan a szolgáltatás, akkor csökken a leintéses fu-
varok, illetve az utcai beülések száma is. Ennek a helyzetnek az ala-
kulását megélhettük az elmúlt 20 évben. Ha engem kérdeznek, a kö-
vetkező mondattal szoktam jellemezni a szolgáltatásunk problémá-
ját: „Az utas kiszolgáltatottsága határozza meg az alkalmazott tarifa
mértékét, melyre tekintettel a fizetendő összeg sincs összefüggés-
ben a szolgáltatás minőségével!” Magyarán mondva, ha manapság
az utas a Rákóczi úton leint egy taxit, akkor jó eséllyel becsapják, de
minimum a ma érvényes maximális tarifával fogják szállítani. Sok
esetben ez az éjszakai maximumot jelenti, nappal is. Ezzel csak azért
van probléma, mert a kuncsaft csalódottan, elégedetlenül fog kiszáll-
ni az autóból, és 5 évig újra nem ül taxiba. Ha a rendszer engedi a
kiszámíthatatlan szolgáltatási környezet kialakulását, azaz úgy műkö-
dik, mint jelenleg Budapesten, akkor akár kevesebb droszt is ele-

gendő a városban. Sem az utas, sem a taxis nem fogja látogatni eze-
ket a helyeket, más módon találnak egymásra. Ha egy városban arra
törekszenek, hogy kiszámítható legyen a taxiszolgáltatás, akkor egy
erre ösztönző rendeletet alkotnak, és a kiszámítható taxiszolgáltatást
jól kiszolgáló taxiállomás-hálózatot hoznak létre. 

Visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy milyen mennyiségű taxiál-
lomás alkalmas egy város ellátására? Attól függ, hogy mit szeretnénk
elérni? Kiszámíthatóságot, átláthatóságot a rendeletmódosításon
keresztül? Ha igen, akkor kimondhatjuk, hogy a jelenleg az utasok
számára is alkalmas helyen található taxiállomások száma meg sem
közelíti az ideális számot. Mire alapozom ezen kijelentésemet? 

Kérjünk segítséget a BKK által üzemeltetett www.taxiallomas.hu ol-
dalról. Hoppá! Sajnos az oldal 2013. február 4-én nem elérhető. Na,
nem gond, próbáljuk meg emlékezetből! Létezik kb. 1400 kialakított
férőhely a fővárosban. Feltételezzük, hogy taxisok 2/3-a nappal, míg
1/3-a éjszaka taxizik. Ha a közel 5700 taxi 80%-a hadra fogható, két-
harmada nappal dolgozik, és ezen autók fele szabad, és fele foglalt,
akkor egy „pangósabb” napközbeni időszak minden pillanatában leg-
alább 1500 taxi szeretne ideális helyre beállni. A kb. 1400 hely isme-
retében beláthatjuk, hogy ez lehetetlen, főleg ha tudjuk, hogy a drosz-
tok – még ha kisebb, de – jelentős hányada abszolút használaton kí-
vül van. Ez alapvetően még nem jelentene gondot, ha nem szembesü-
lünk a mostanában elharapózó gyakorlattal. A Főváros egymástól füg-
getlen ellenőri egységei ellenőrzik a taxikat. Ez helyes, ez a dolguk.
Kérdés viszont, hogy többek között mikor, és mit ellenőriznek? A köz-
alkalmazotti munkaidő derekán, a taxiállomások használatának szabá-
lyosságát. A gyakorlatban ez mit jelent? 11 órakor a belvárosi drosz-
tokon ellenőrzik, hogy a taxik kilógnak-e a kijelölt taxiállomások terüle-
téről! Mikor ellenőrzik? Természetesen nem reggel nyolckor, kilenckor,
mikor üresek az állomások, hanem 11-kor, mikor a napszaknak megfe-
lelően jelentősen kisebb az igény a taxikra. Na, ekkor jut eszembe a
címben feltett kérdés! Adózunk, vagy fizetünk egy szolgáltatá-
sért? Ha fizetünk egy szolgáltatásért, akkor teremtsék meg a feltéte-
leket! Mi már az elmúlt jó pár évben megfizettük a taxiállomások kiala-
kításának, fenntartásának folyamatosan emelkedő díját. Ha kizárólag a
pénz beszedése, azaz az adózás a cél, akkor viszont semmi szükség
az irodára, ellenőrökre, taxiállomás fenntartására! Küldjenek ki minden
taxisnak egy csekket! Fizessük be, és hagyjanak minket békében dol-
gozni. Jelentős változást úgysem érzékeltünk az elmúlt években. Feles-
leges a drosztengedély, az igazolások kiadásának érdekében adóiga-
zolást hozatni a taxisokkal. Felesleges a taxi-gépkocsivezetők nyilván-
tartása nélküli adminisztrációt fenntartani. A gépkocsivezetőket nem
tartja nyilván a főváros, melyre tekintettel a szabályokat megszegő sze-
mélyeket sem tudja kizárni a szolgáltatók közül. Az autó kizárható,
majd a „delikvens” másnap egy másik autón folytatja áldásos tevékeny-
ségét, és szaporítja az elégedetlen utasok számát, akik miután rájön-
nek, hogy átverték őket, újabb jelentős ideig nem veszik igénybe a
taxiszolgáltatást.  Ehhez kapcsolódóan engedjétek meg, hogy egy ná-
lam bölcsebb ember mondatát idézzem, a szerénységére tekintettel a
neve említése nélkül: „A budapesti taxis genetikailag egyáltalán nem
különbözik más városok taxisaitól! Kizárólag az érvényben lévő szabá-
lyok korlátai különböztetik meg tevékenységeiket, megítélésüket.” A
lényeg! A helyzet, amibe kerültünk, az átláthatatlanságot, és kiszámít-
hatatlanságot megalapozó rendelet egyenes következménye. 

Őszintém írom! Én a bújtatott adófizetés helyett egy, a város lakos-
ságának, vendégeinek érdekeit szem előtt tartó szolgáltatásért haj-
landó lennék reális árat fizetni! Gondolom, sokan vagyunk még ezzel
így. Remélni merem, hogy néhányan a város illetékesei közül is vé-
gigolvasták soraimat, és elgondolkoznak azon, hogy mit tehetnének
saját hatáskörükben a jelenlegi anomáliák megváltoztatásához. 
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get kínál a márkaképviseleteknek arra, hogy termékeiket, szolgáltatása-
ikat elfogadható költségszinten bemutathassák.

A kiállításon, annak hagyományai és jellege miatt olyan – főleg fiatal
– érdeklődő, látogató közönség jelenik majd meg, amelyet az autózás
különösen érdekel, és amely az új gépjárművek potenciális vevőkörét
jól képviseli.

A többes tematikájú kiállítástól azt várják a rendezők, hogy szélesebb
látogatói kör tekinti meg azokat.

Autós Nagykoalíció

A Taxisok Világa januári számának 40. oldalán megjelent
„Taxitársaságok Budapesten” című anyagunkban tévesen
jelent meg a Rádió Taxihoz tartozó telefonszám és cím. A
helyes telefonszám: 06/1/777-7777. A helyes cím: Buda-
pest, VIII. ker. Könyves Kálmán krt. 12–14.

A hibáért elnézést kérünk. A szerk.
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V. Irányi utca
Most már az apró „Taxiállomás” jelzőtábla is el-
tűnt, kérjük pótolni.

VI. Bajcsy - Zsilinszky út 7. 
Jó, hogy 6 helyett 8 autónak alakítottak ki taxi-
állomást, azonban az erre utaló jelzőtábla az
első nap eltűnt, állítólag a helyi boltosok miatt.
Kérjük ezt a jelzőtáblát is pótolni. 

II. Törökvész út 95. 
Hónapokon keresztül kértük, hogy pótolják az
eltűnt jelzőtáblát, most megtették, köszönet
érte.

X. Albertirsai út
Új taxiállomást alakítottak ki a BNV kettes ka-
pujánál, köszönet érte. Reméljük, mindenki
használhatja majd… 

XII. Jagelló út
Évek óta jelezzük, hogy szombati napokon a
„Szombati Hegyvidéki Vásár” idején nem tud-
juk használni a taxiállomást, a civil autók miatt.
Kérjük, hogy ellenőrizzék szombaton is a
drosztot, mert mi a szombatért is fizetünk. 

V. Alkotmány utca 16.
Új taxiállomás született a Belvárosban, de az
örömben üröm, hogy nem lehet használni ide-
gen autók miatt, ugyanis nincsenek felfestve
az útburkolati jelek. Kérjük a felfestést pótolni.
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Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

V. Irányi utca: Megint eltűnt a „Taxiállo-
más” jelzőtábla

XII. Jagelló út: Szombatonként továbbra is
foglalt a taxiállomás a civil autósok miatt 

II. Törökvész út: Eddig ilyen
tábla volt a droszton

VI. Bajcsy- Zsilinszky út: Egy napig volt kint
a „Taxiállomás” jelzőtábla

X. Albertirsai út: Jó lenne, ha mindenki be-
állhatna majd a vásárok idején is… 

V. Alkotmány utca: Új droszt, csak éppen
nem lehet használni, mert nincsenek út-
burkolati jelek, csak civil autók…

Drosztengedély
Miért kell hozzá adóigazolás?

Mint már nyilván mindenki által ismeretes, a
Budapest területére érvényes drosztenge-
dély kiváltásakor, meghosszabbításakor iga-
zolnunk kell, hogy a fővárosi iparűzési adón-
kat rendben fizetjük, nincs elmaradásunk.
Azt kell hogy mondjam, a főváros részéről
jogos igény, hogy adózzon az, aki területén
dolgozik. Az is elvárható, hogy a vállalkozó
vegye ki a részét a közteherviselésből, meg-
állapított adóját vallja be, és fizesse is meg. 

Azt viszont, hogy ezt igazolnia kelljen egy
másik fővárosi intézménynél, és ezért még
neki kelljen fizetnie, már nem tartom etikus-
nak. A BKK keretein belül működő droszt-
kezelőnek ugyanis szerintem két lehetősége
is van, hogy ellenőrizze, nincs adótartozá-
sunk. Egyrészt lekérheti a főváros adó ügy-
osztályától. Igen, tudom, ez bizalmas adat,
ezért aztán a vállalkozó hozzájárulása kell
hozzá. Aki pedig minden bizonnyal boldo-
gan megadná, ha nem kellene két fővárosi

iroda között nyomtatott papírokkal rohangál-
nia (az elektronika korában!), és ezért még
3000 forintot fizetnie is.

Másrészt viszont a főváros adóügyosztálya
minden év nyarán folyószámla-egyenleget
küld ki a vállalkozóknak. Benne befizető
csekkekkel. (Amelyek akkor is ott vannak, ha
a kivonat szerint a fizetendő adó nulla. Sok-
sok ezer ilyen feleslegesen kiküldött csekk-
ről van ám szó! – de ez már egy másik felhá-
borító történet…) Szóval megkapjuk a főváro-
si adófolyószámla-kivonatunkat, amelynek a
végegyenlege nulla. Tehát vagy nem kell  fi-
zetnünk, mert az adómentes kategóriába
esik a korrigált nettó árbevételünk, vagy kell
fizetnünk, de azt rendben teljesítettük is. Ez
a kivonat teljes mértékben és hitelesen
igazolja, hogy nincs adótartozásunk! Egé-
szen a következő évi adóbevallás benyújtá-
sáig. Az iparűzési adót ugyanis évente egy-
szer valljuk be – és két bevallás között egy-
szerűen nem keletkezhet adófizetési kö-
telezettségünk! Miért kell ezt külön igazol-
nunk? Háromezerért?

Két pedagógus beszélget:
– Ti idén hol nyaraltok?
– Mi krétára gyûjtünk.

* * *
Egy fiatalember lázasan tanulja a

szóbeli érettségi tételeket. Egy nappal
az érettségi vizsga elõtt riadtan kons-
tatálja, hogy a történelem tételekre
nem maradt ideje. „Mentsük, ami
menthetõ!“– alapon EGY tételt azért
megtanul, mégpedig a 13-as számút,
ettõl rögtön elmúlik a félelme.

Másnap, amikor a 8-as számú törté-
nelem tételt húzza, egy hirtelen moz-
dulattal visszadugja a többi közé.

– Na de fiatalember, mit mûvel? Há-
nyas tételt húzta?

– A 13-ast, de szörnyen babonás
vagyok, ezért ijedtemben visszadob-
tam.

– Ilyen nincs!!! Tessék, mondja csak
el a 13-as tételt!

A fiatalember persze jelesre vizsgá-
zott...
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A taxis kollégák felháborodottan tapasztal-
ják, hogy senki sem takarítja a taxiállomáso-
kat télen. Van olyan taxis, aki még a Face-

bookra is feltette

a képeit, hogy ország-világ lássa
a budapesti taxiállomásokat, té-
len. Feltettem három kérdést az il-
letékesnek e témában. 

• Kinek kell (kelle-
ne) takarítani a taxiál-
lomásoknál az úttestet
és a mellette lévő jár-
daszakaszt? 

• Elengednek-e a ta-
xiállomásbérleti-díjból,
akkor, amikor nem lehet
használni a taxiállomáso-
kat? 

• Büntetik-e a taxiállo-
más-ellenőrök (közterü-
let-felügyelők) azokat a
taxisokat, akik szabályta-
lanul a taxiállomások
előtt vagy mögött állnak
meg, miután a taxiállo-
másra fizikailag (!) nem
tudnak beállni?

Megérkezett az illetékes
válasza kérdéseinkre.
Valamennyi nyilvántartott
fővárosi taxiállomás a köz-
út része, vagy közforgalom
elől el nem zárt magán-
úton található, tehát a ta-
xiállomások hóeltakarítá-
sát és fagymentesítését
is a fővárosban arra lét-
rehozott szervezetnek
feladata alapvetően taka-
rítani.  A Fővárosi Közte-
rület-fenntartó Zrt. nem
minden esetben képes az
állomások takarítására, te-
kintettel arra, hogy azok
részben jellegükből kifolyó-
lag, részben a foglaltságuk
miatt gépi takarításban aka-
dályozottak. Ezeknek a prob-
lémáknak az enyhítése céljá-
ból az idei évben is a frekven-
tált taxiállomások kézi erővel történő
takarítására intézkedtünk, amelyről né-
hány képet mellékelek levelemhez.

A takarítások során annak végrehaj-
tását végző személyektől jelzést kap-
tunk arra vonatkozóan, hogy egyes ál-
lomásokon többszöri felszólításra sem
sikerül meggyőzni az ott álló taxikat ar-
ról, hogy a hozzáférést részükre takarí-
tás céljából biztosítsák. 

Bármely okból a taxiállomás-haszná-
lati megállapodás díjából kedvez-
ményt biztosítani nem lehet.

A rendkívüli hóhelyzet idején aka-
dályozott taxiállomások előtt, illetve
mögött megálló taxisokat az ellen-
őrök nem szankcionálják, amennyi-
ben például egy négy férőhelyes taxi-
állomás körül nem négynél több jár-
mű várakozik.

A mellékelt képek közül egy tartal-
mazza annak a személytaxinak a

fényké-
pét, amely a kézi erős munka-

végzés során mintegy negyedórás győzkö-
dés után volt csak hajlandó biztosítani a hó
eltakarítását. 

Dr. Komáromi Endre
divízióvezető  

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
Forgalombiztonság, 

Taxi, Parkolás-gazdálkodási
és Teherforgalom Divízió 

Köszönjük a választ és a mellékelt 27 képet,
amelyeken jól látszik, hogy nagyon sok taxi-
állomást letakarítottak. De mi azt szeret-
nénk, ha az összes taxiállomás le lenne taka-
rítva, mert az összes taxiállomásért fizetünk
bérleti díjat.

Juhász Péter

Székely Ferenc Taxi 4 (TFGSZ) képei a
Facebookon. Ezt kapjuk a pénzünkért,
38 500 forintért. Egyik képen látni, még be
is dobálták a havat a drosztra. Mi nem várha-
tunk senkitől semmit!  
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Kép a Facebookról 1

Kép a Facebookról 2

Kép a Facebookról 3

VIII. Múze-
um körút 2.

Szégyen a
város köze-

pén!

VIII. Orczy út 2. A taxiállomás, akárcsak
tavaly, idén is megközelíthetetlen

XIV. Róna utca 152. Az utasok a hó miatt, a taxisok a
civil autók miatt nem tudják használni a drosztot

VII. Erzsébet krt.
43. Példa a

mintaszerűségre,
tiszta taxiál-

lomás. A szál-
lodás taxisok

állítják: ezt ők
tisztították meg,

a szálloda dolgo-
zóival közösen...

ujtaxi.qxd  2/13/13 08:45  Page 12



taxisokvilaga_2013_01.indd   1 2013.01.14.   14:22:43

A taxis kollégák felháborodottan tapasztal-
ják, hogy senki sem takarítja a taxiállomáso-
kat télen. Van olyan taxis, aki még a Face-

bookra is feltette

a képeit, hogy ország-világ lássa
a budapesti taxiállomásokat, té-
len. Feltettem három kérdést az il-
letékesnek e témában. 

• Kinek kell (kelle-
ne) takarítani a taxiál-
lomásoknál az úttestet
és a mellette lévő jár-
daszakaszt? 

• Elengednek-e a ta-
xiállomásbérleti-díjból,
akkor, amikor nem lehet
használni a taxiállomáso-
kat? 

• Büntetik-e a taxiállo-
más-ellenőrök (közterü-
let-felügyelők) azokat a
taxisokat, akik szabályta-
lanul a taxiállomások
előtt vagy mögött állnak
meg, miután a taxiállo-
másra fizikailag (!) nem
tudnak beállni?

Megérkezett az illetékes
válasza kérdéseinkre.
Valamennyi nyilvántartott
fővárosi taxiállomás a köz-
út része, vagy közforgalom
elől el nem zárt magán-
úton található, tehát a ta-
xiállomások hóeltakarítá-
sát és fagymentesítését
is a fővárosban arra lét-
rehozott szervezetnek
feladata alapvetően taka-
rítani.  A Fővárosi Közte-
rület-fenntartó Zrt. nem
minden esetben képes az
állomások takarítására, te-
kintettel arra, hogy azok
részben jellegükből kifolyó-
lag, részben a foglaltságuk
miatt gépi takarításban aka-
dályozottak. Ezeknek a prob-
lémáknak az enyhítése céljá-
ból az idei évben is a frekven-
tált taxiállomások kézi erővel történő
takarítására intézkedtünk, amelyről né-
hány képet mellékelek levelemhez.

A takarítások során annak végrehaj-
tását végző személyektől jelzést kap-
tunk arra vonatkozóan, hogy egyes ál-
lomásokon többszöri felszólításra sem
sikerül meggyőzni az ott álló taxikat ar-
ról, hogy a hozzáférést részükre takarí-
tás céljából biztosítsák. 

Bármely okból a taxiállomás-haszná-
lati megállapodás díjából kedvez-
ményt biztosítani nem lehet.

A rendkívüli hóhelyzet idején aka-
dályozott taxiállomások előtt, illetve
mögött megálló taxisokat az ellen-
őrök nem szankcionálják, amennyi-
ben például egy négy férőhelyes taxi-
állomás körül nem négynél több jár-
mű várakozik.

A mellékelt képek közül egy tartal-
mazza annak a személytaxinak a

fényké-
pét, amely a kézi erős munka-

végzés során mintegy negyedórás győzkö-
dés után volt csak hajlandó biztosítani a hó
eltakarítását. 

Dr. Komáromi Endre
divízióvezető  

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
Forgalombiztonság, 

Taxi, Parkolás-gazdálkodási
és Teherforgalom Divízió 

Köszönjük a választ és a mellékelt 27 képet,
amelyeken jól látszik, hogy nagyon sok taxi-
állomást letakarítottak. De mi azt szeret-
nénk, ha az összes taxiállomás le lenne taka-
rítva, mert az összes taxiállomásért fizetünk
bérleti díjat.

Juhász Péter

Székely Ferenc Taxi 4 (TFGSZ) képei a
Facebookon. Ezt kapjuk a pénzünkért,
38 500 forintért. Egyik képen látni, még be
is dobálták a havat a drosztra. Mi nem várha-
tunk senkitől semmit!  

12

MMii éé rr tt   nneemm  tt aa kkaa rr íí tt jj áákk   tt éé ll eenn   aa   tt aa xx ii áá ll ll oommáássookkaa tt ??

Kép a Facebookról 1

Kép a Facebookról 2

Kép a Facebookról 3

VIII. Múze-
um körút 2.

Szégyen a
város köze-

pén!

VIII. Orczy út 2. A taxiállomás, akárcsak
tavaly, idén is megközelíthetetlen

XIV. Róna utca 152. Az utasok a hó miatt, a taxisok a
civil autók miatt nem tudják használni a drosztot

VII. Erzsébet krt.
43. Példa a

mintaszerűségre,
tiszta taxiál-

lomás. A szál-
lodás taxisok

állítják: ezt ők
tisztították meg,

a szálloda dolgo-
zóival közösen...

ujtaxi.qxd  2/13/13 08:45  Page 12



A belügyminiszter nevében 

VVálaszálaszolt az államtitkár olt az államtitkár 
A taxisok kérésére a Jobbik egyik országgyűlési képvise-
lője kereste meg a belügyi tárca vezetőjét.

Az elmúlt időszakban minden követ megmozgattam – akár-
csak az Országos Taxis Szövetség –, hogy véget érjen az a rém-
álom, amit a térfigyelő kamerák generálnak hónapok óta. Meg-
kerestem – többek között – az Állampolgári Jogok Biztosát
(Alapvető Jogok Biztosát), a Legfőbb Ügyészt, a rendőrség kü-
lönböző illetékeseit, mindeddig siker nélkül. 

Legutóbb megkerestem a Jobbik egyik országgyűlési képvi-
selőjét.  Mint tudjátok, a Jobbik már többször fellépett a taxisok
érdekében. A képviselő úr kérdést intézett a – taxisok kérésére
– a belügyminiszter úrhoz. Itt a kérdés rövidítve, szerkesztve, és
a válasz.

„Kezdeményezhető-e közigazgatási hatósági eljárás 
térfigyelő kamerák felvételei alapján?”

Tisztelt Miniszter Úr!
Egy budapesti taxisofőr keresett meg az alábbi, a taxistársadal-
mat igen komolyan érintő problémával. Az elmúlt hónapokban
számtalan esetben kezdeményeztek eljárást autósokkal szem-
ben megállási tilalom megsértése ügyében. Különös mértékben
sújtja ez a taxisokat, akik sok esetben néhány másodpercre,
vagy legfeljebb egy percre álltak meg, hogy az utas kiszálljon az
autóból, ám mégis több tízezer forintos csekket kaptak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőr alezredese egy
ügyben egyértelműen leszögezi, hogy közigazgatási hatósági el-
járás térfigyelő kamera által rögzített felvétel alapján nem kezde-
ményezhető, ez az eszköz nem felel meg a rendelet előírásai-
nak.

A taxisofőr tájékoztatása szerint azonban az utóbbi időben
több ezer eljárást kezdeményeztek taxisokkal szemben, általá-
ban megállási tilalom megsértése miatt, térfigyelő kamerák fel-
vétele alapján. A fentiek alapján kérdezem tehát a Miniszter
urat:

– Ki a felelős a nyilvánvaló ellent-
mondásért, amely a rendőrségi le-
vél és a számtalan megindított eljá-
rás között feszül?
– Jogszerűek voltak-e a térfigyelő
kamerák felvételei alapján kezde-
ményezett eljárások? Amennyiben
igen, úgy ezen eljárások hogyan
egyeztethetőek össze a csatolt le-
vélben foglaltakkal?
– Amennyiben nem, akkor milyen
formában számíthatnak a károsul-
tak kártérítésre, valamint várható-e
a folyamatban lévő eljárások meg-
szüntetése?
– Meddig indítanak még közigazga-
tási hatósági eljárást a térfigyelő
kamerák felvételei alapján?

A taxis és a teljes autóstársadalom érde-
kében várom megnyugtató, a helyzetet vi-
lágosan tisztázó válaszát.

Szávay István
Országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom

És a válasz: 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Ön ál-
tal is hivatkozott válaszlevele tárgyi téve-
dést tartalmazott, amikor úgy foglalt állást,

hogy a térfigyelő kamera által rögzített felvétel alapján jogszerű-
en nem lehet eljárást indítani. A BRFK a tévedést észlelve, hala-
déktalanul intézkedett a helyes tartalmú tájékoztatás
megadására. Ennek értelmében A gépjárműről és annak ha-
tósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó
követelményekről szóló 18/2008. (IV.30.) GKM rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 6.§ (3) bekezdése alapján, a Rendőr-
ség által, ezen rendelet hatályba lépése előtt – 2008. május 1.
– használatba vett berendezéseket, valamint adattovábbítási
rendszereket 2014. december 31-ig a Rendeletben foglalt kö-
vetelményeknek megfelelően kell tekinteni, így azok felvételei
alapján eljárás kezdeményezhető. Ennek megfelelően, a kér-
déshez csatolt iratazonosítóval ellátott ügyekben is törvényesen
került sor a közigazgatási hatósági eljárások lefolytatására.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján folytatott ható-
sági eljárások jogszerűségét egy helytelen tartalmú tájékoztató
levél nem érinti. Tekintettel arra, hogy az eljárások jogszerűen
indultak, a jelzett szabályszegések ténylegesen megvalósultak,
így kártérítési igényre nincs lehetőség. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továb-
biakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdésének d) pontját a 2012. évi
CXIX. Törvény 2012. szeptember 1-vel hatályon kívül helyezte.
Ennek következtében a KRESZ-ben meghatározott bármilyen
megállási és várakozási tilalom megsértése – 2012. szeptem-
ber 1-jét követően – A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 224. §-ban
meghatározott közúti közlekedési szabályok kisebb fokú meg-
sértése szabálysértésének minősül, így a térfigyelő kamerák ál-
tal rögzített képfelvételek alapján ezen időponttól kezdődően
szabálysértési – és nem közigazgatási– eljárás indítható.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter helyett
Dr. Kontrát Károly államtitkár

Köszönjük a képviselő úr segítségét, kérdését és az államtitkár
úr válaszát. Csak remélni tudjuk, ezentúl a taxiállomásokon
megálló civil autókat és rendőrautókat is figyelik a térfigyelő ka-
merákkal. 

Juhász Péter

15

Ez a kocsi nem parkol, hanem a piros lámpánál várakozik a VIII. kerületi Rákóczi út – Gyu-
lai Pál utca sarkon. A Lipótmezőt bezárták, egy pár delikvens itt szaladgál közöttünk.

Van, amelyik az autó volánja mögött ücsörög… Tóth Tibor

Tél, 2013 január
A jármű vezetője

egyetlen négyzetcen-
timétert sem takarí-
tott le sem a hátsó,
sem az oldalsó ab-

lakról. Remélhetőleg
legalább elöl csinált
egy kis kukucskáló

nyílást
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A belügyminiszter nevében 
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Szávay István
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Jobbik Magyarországért Mozgalom
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Az amatőr gépkocsi-
vezetők felhajtják a
motorháztetőt, ha til-
tott helyen parkolnak
le. Ez a profi jármű-
vezető egyszerűbb
megoldást választott.
Kölcsönkérte az
asszonytól a felmosó-
rongyot és bátran le-
parkolt a VII. kerületi
Dob utca – Csányi
utca sarkon, a sarok-
tól öt méteren belül,
a térfigyelő kamerá-
val szemben. 

Ilyen egyszerű
megoldást választott!

Hogy ez nekem
nem jutott eszembe?

Nekünk ez miért
nem jut eszünkbe?

Horváth András
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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

Itt a megoldás a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban! Vicces, 
de igaz történet!
Egy éjszaka egy részeg, tök
meztelen csaj beugrott egy
taxiba Brisbane (Ausztrália)
belvárosában. Az indiai szár-
mazású taxisofõr csak ingatta
a fejét, és tágra nyílt szemmel
bámulta a nõt.

– Hát te meg mit nézel? –
kérdezte a csaj – nem láttál
még meztelen nõt?

– Én nem magát bámulom –
válaszolta a sofõr – az ugyan-
is nagyon illetlen lenne ab-
ban az országban, ahonnan
én jövök.

– Ha nem engem bámulsz,
akkor mi a fenét csinálsz?

– Nos, csak nézdegélek, és
közben folyton azon töröm a
fejem, vajon hol tartja a pén-
zét, amibõl majd kifizeti a
fuvart…
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Újabb álhír a Facebookon

Állítás – megdöntve
Újabb hír látott napvilágot a Facebookon, miszerint a
rendőri vezetés elrendelte a gépjárművek irányjelzé-
seinek külön ellenőrzését. Napokon belül több ezer
személyhez jutott el ez az információ, így annak jár-
tunk utána, valóban kaptak-e utasítást erre az egyen-
ruhások. Úgy tűnik, időről időre felröppennek olyan
híresztelések, amelyeket érdemes kontrollálni. Így
lassan sorozattá válhat, az Állítás – megdöntve rova-
tunk.

Januári lapszámunkban jó ötletnek tűnt, hogy egy hír valódiság-
tartalmát külön ellenőrizzük és megerősítsük, vagy cáfoljuk azt.
A Discovery Chanel csatornán létezik egy műsor, ahol különbö-
ző feltételezéseket tesztelnek a szerkesztők rendszeresen. Így
igazolják az állítást, vagy elvetik. Úgy tűnik, magazinunkhoz is
eljutnak olyan féligazságok, amelyeket érdemes górcső alá vet-
ni. Most a Facebookon jelent meg a következő hír:

„Az Országos Rendőr-főkapitányság utasítást adott ki a me-
gyei, városi alosztályok részére az irányjelzők használatának fo-
kozott ellenőrzésére. Általában „civil” autóból, esetenként
messzebbről, videokamerával történik a szabálysértés rögzíté-
se. A bírság 10 000 Ft, 10–60 napon belül postázásra kerül,
az autó tulajdonosának címére. Különösen figyelik a körforgal-
makból való kihajtásnál az irányjelző használatát. De mozgó au-
tóból, és telepített kamerák felvételeit is elemzik. A KRESZ-ben
az irányjelző használatának 2 másodperccel meg kell előzni az
irányváltás, kanyarodás, sávváltás megkezdését.”

A hír végén még annyi volt olvasható, mindenki ossza meg,
hogy senki ne fizessen fölöslegesen bírságot. A kommentek
között már akadtak olyan történetek is, amelyek észlelték a
rendőrség erre irányuló akcióját fővárosi bevásárlóközpontok
közelében. A hír megjelenését követően az Országos Rendőr-
főkapitányság Kommunikációs Szolgálatához fordultunk, tájé-
koztatást kérve a közösségi portálon megjelent információval
kapcsolatosan. Rendkívül rövid időn belül választ kaptunk,
amely egy linket tartalmazott és a www.police.hu weboldalra
navigált. A rendőrség honlapján a következő jelent meg:

Nem szállt rá a rendőrség az indexre! (ORFK)
Kategorikusan cáfolja a rendőrség azt a több internetes por-

tálon megjelent hírt, miszerint „az ORFK közlekedésrendésze-
te országos utasítást adott ki a megyei, városi alosztályok ré-
szére, az irányjelzők használatának fokozott ellenőrzésére”. Az
internetes hírportálok mellett a közösségi oldalakon is terjedő
felhívás úgy az ellenőrzés módját, mint pedig az abban szerep-
lő KRESZ-hivatkozást illetően minden alapot nélkülöz, valótlan.

A válasz egyértelmű: Állítás – megdöntve! Anélkül, hogy ma-
gazinunk szerepét túlértékelnénk, vitathatatlan, hogy e rendőr-
ségi közlemény kiadását generáltuk megkeresésünkkel. Tehát
ismét egy hírlapi kacsa hozta lázba a közösségi oldal olvasóit,
amelyet sikerült tisztáznunk.

Rendőrségi forrásból tudjuk, a különböző jogkövető maga-
tartásra inspiráló híresztelésekkel nem szoktak foglalkozni a
rend őrei, még akkor sem, ha maguk is olvassák olykor e blőd-
ségeket a világhálón. Számukra az a fontos, minél többen tart-
sák be az előírásokat. Így történt ez most is, ám, ha ez közbe-
széd témájává válik, amely valótlanul állít a testületről vagy an-
nak gyakorlatáról információkat, azt végül cáfolják. Ez történt
most is.

Kérjük olvasóinkat, amennyiben olyan információról szerez-
nek tudomást, amely a taxisokat érinti, osszák meg szerkesztő-
ségünkkel, mi pedig továbbítjuk azokat az illetékes hatóság-
hoz, ahol megerősítik vagy cáfolják azt.

k.z.t.

17

Ma egy szeretett barátunk elvesztését
siratjuk: meghalt a Józan Ész, aki sok
éven át volt közöttünk. Senki sem tud-
ja biztosan, hány éves volt, mivel szü-
letési adatai már régen elvesztek a
bürokrácia útvesztőiben.

Emlékezni fogunk rá, mert olyan ér-
tékes leckéket adott nekünk, mint
„dolgozni kell, hogy tető legyen a fe-
jünk felett” és „mindennap kell olvas-
ni egy keveset”; hogy tudjuk, miért lel
aranyat, aki korán kel, és hogy felis-
merjük olyan mondatok érvényessé-
gét, mint „az élet nem mindig igazsá-
gos” és „lehet, hogy én vagyok a
hibás”.

A Józan Ész egyszerű és hatásos
parancsok „addig nyújtózkodj, amed-
dig a takaród ér” és megbízható szü-
lői stratégiák „nem a gyerek, hanem a
felnőtt dirigál” szerint élt.

Egészsége akkor kezdett gyorsan
romlani, amikor fura szabályokat
kezdtek alkalmazni: jelentéseket egy
hatéves kisfiúról, akit szexuális zakla-
tással vádoltak, mert megpuszilta egy
osztálytársát; kamaszokról, akiknek is-
kolát kellett változtatniuk, mert felje-
lentették drogot áruló társukat, és a
fegyelmezetlen diákját megdorgáló
tanítónő elbocsátása csak rontott az
állapotán.

A Józan Ész akkor kezdett háttér-
be szorulni, amikor szülők csak
azért támadtak a tanárokra, mert
azok végezték el azt a munkát,
amelyben a szülők csődöt mondtak:

fegyelmezetlen gyermekeik fegyel-
mezését.

Még tovább hanyatlott, amikor az
iskoláknak szülői engedélyt kellett be-
szerezniük ahhoz, hogy beadjanak
egy aszpirint, bekenjenek egy gyere-
ket naptejjel, de tilos volt tájékoztatni-
uk a szülőket, ha egy diák drogozott,
egy diáklány teherbe esett (pláne ha
abortuszt akart csináltatni).

A Józan Észnek elment a kedve az
élettől, amikor a tízparancsolat nevet-
ség tárgyává vált, némely „egyház” üz-
letté aljasult, és amikor a bűnözők
kezdtek különb elbánásban részesül-
ni, mint áldozataik.

A Józan Ész számára kemény csa-
pás volt arról értesülni, hogy az em-
ber már nem védheti meg magát egy
tolvajtól a saját házában, ellenben a
tolvaj beperelheti őt, ha kezet emel
rá, és ha egy rendőr megöl egy bűnö-
zőt (még akkor is, ha ez utóbbinál
fegyver volt), azonnal eljárás indul el-
lene aránytalan védekezés miatt.

A Józan Ész halálát megelőzte szü-
leié: az Igazságé és a Bizalomé, a fe-
leségéé: a Bölcsességé, a lányaiké: a
Felelősségé és a Törvényességé, a fi-
uké: az Ésszerűségé.

De élnek szörnyű mostohatestvé-
rei: Hívják az ügyvédemet, Nem én
voltam, Ne szólj bele, és Én a társa-
dalom áldozata vagyok.

Nem voltunk sokan a temetésén,
mivel nagyon kevesen fogták fel,
hogy elment.

Nyugodjék békében!

A Józan Ész halálárA Józan Ész halálár aa

Egy kicsi öregember délutáni
sétája során meglát egy csodá-
latos keblû fiatal hölgyet.

– Hölgyem, megharaphatom
a keblét 100 dollárért?

– Hová gondol?! – válaszolja
sértõdötten a hölgy gyorsan
továbblépve.

– Talán 1000-ért? – kiáltja utá-
na az öreg.

– Én nem olyan lány vagyok,
nem érti?

A kicsi öreg azonban nem
nyughat és utána siet:

– Engedje meg, hogy csak
egyszer és nagyon finoman ha-
rapjam meg a mellét, mit szól
10 000 dollárhoz? 

A hölgy gondolkodóba esik.
Hmm, 10 000 dolcsi, az már
nagy pénz...

– OK, de csak egyszer és nem
itt, lépjünk arrébb, arra a sötét
sétányra.

Ahogy odaérnek, a hölgy ki-
gombolja a blúzát és a világ
legcsodálatosabb keblei tárul-
nak fel. Az öreg megpaskolja
õket, simogatja, dédelgeti, jó
darabig puszilgatja, de nem ha-
rapja meg.

– Na, mi lesz, harapja meg
már végre! –  mondja a hölgy.

– Ááá, neeeem.... – szabadko-
zik az öreg – Túl sokba kerül…!

* * *
Tengerész tanácsa:
– A legfontosabb, hogy min-

dig legyetek tekintettel a fele-
ségetek érzelmeire: soha, de
soha ne fütyörésszetek, mi-
közben az útra csomagoltok!

* * *
Facebook chat:
– Milyenek lettek a feltöltött

képeim?
– Szarok.
– Jó, de ha végeztél írd meg.
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a térfigyelő kamerá-
val szemben. 

Ilyen egyszerű
megoldást választott!

Hogy ez nekem
nem jutott eszembe?

Nekünk ez miért
nem jut eszünkbe?

Horváth András
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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

Itt a megoldás a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban! Vicces, 
de igaz történet!
Egy éjszaka egy részeg, tök
meztelen csaj beugrott egy
taxiba Brisbane (Ausztrália)
belvárosában. Az indiai szár-
mazású taxisofõr csak ingatta
a fejét, és tágra nyílt szemmel
bámulta a nõt.

– Hát te meg mit nézel? –
kérdezte a csaj – nem láttál
még meztelen nõt?

– Én nem magát bámulom –
válaszolta a sofõr – az ugyan-
is nagyon illetlen lenne ab-
ban az országban, ahonnan
én jövök.

– Ha nem engem bámulsz,
akkor mi a fenét csinálsz?

– Nos, csak nézdegélek, és
közben folyton azon töröm a
fejem, vajon hol tartja a pén-
zét, amibõl majd kifizeti a
fuvart…
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Újabb álhír a Facebookon

Állítás – megdöntve
Újabb hír látott napvilágot a Facebookon, miszerint a
rendőri vezetés elrendelte a gépjárművek irányjelzé-
seinek külön ellenőrzését. Napokon belül több ezer
személyhez jutott el ez az információ, így annak jár-
tunk utána, valóban kaptak-e utasítást erre az egyen-
ruhások. Úgy tűnik, időről időre felröppennek olyan
híresztelések, amelyeket érdemes kontrollálni. Így
lassan sorozattá válhat, az Állítás – megdöntve rova-
tunk.

Januári lapszámunkban jó ötletnek tűnt, hogy egy hír valódiság-
tartalmát külön ellenőrizzük és megerősítsük, vagy cáfoljuk azt.
A Discovery Chanel csatornán létezik egy műsor, ahol különbö-
ző feltételezéseket tesztelnek a szerkesztők rendszeresen. Így
igazolják az állítást, vagy elvetik. Úgy tűnik, magazinunkhoz is
eljutnak olyan féligazságok, amelyeket érdemes górcső alá vet-
ni. Most a Facebookon jelent meg a következő hír:

„Az Országos Rendőr-főkapitányság utasítást adott ki a me-
gyei, városi alosztályok részére az irányjelzők használatának fo-
kozott ellenőrzésére. Általában „civil” autóból, esetenként
messzebbről, videokamerával történik a szabálysértés rögzíté-
se. A bírság 10 000 Ft, 10–60 napon belül postázásra kerül,
az autó tulajdonosának címére. Különösen figyelik a körforgal-
makból való kihajtásnál az irányjelző használatát. De mozgó au-
tóból, és telepített kamerák felvételeit is elemzik. A KRESZ-ben
az irányjelző használatának 2 másodperccel meg kell előzni az
irányváltás, kanyarodás, sávváltás megkezdését.”

A hír végén még annyi volt olvasható, mindenki ossza meg,
hogy senki ne fizessen fölöslegesen bírságot. A kommentek
között már akadtak olyan történetek is, amelyek észlelték a
rendőrség erre irányuló akcióját fővárosi bevásárlóközpontok
közelében. A hír megjelenését követően az Országos Rendőr-
főkapitányság Kommunikációs Szolgálatához fordultunk, tájé-
koztatást kérve a közösségi portálon megjelent információval
kapcsolatosan. Rendkívül rövid időn belül választ kaptunk,
amely egy linket tartalmazott és a www.police.hu weboldalra
navigált. A rendőrség honlapján a következő jelent meg:

Nem szállt rá a rendőrség az indexre! (ORFK)
Kategorikusan cáfolja a rendőrség azt a több internetes por-

tálon megjelent hírt, miszerint „az ORFK közlekedésrendésze-
te országos utasítást adott ki a megyei, városi alosztályok ré-
szére, az irányjelzők használatának fokozott ellenőrzésére”. Az
internetes hírportálok mellett a közösségi oldalakon is terjedő
felhívás úgy az ellenőrzés módját, mint pedig az abban szerep-
lő KRESZ-hivatkozást illetően minden alapot nélkülöz, valótlan.

A válasz egyértelmű: Állítás – megdöntve! Anélkül, hogy ma-
gazinunk szerepét túlértékelnénk, vitathatatlan, hogy e rendőr-
ségi közlemény kiadását generáltuk megkeresésünkkel. Tehát
ismét egy hírlapi kacsa hozta lázba a közösségi oldal olvasóit,
amelyet sikerült tisztáznunk.

Rendőrségi forrásból tudjuk, a különböző jogkövető maga-
tartásra inspiráló híresztelésekkel nem szoktak foglalkozni a
rend őrei, még akkor sem, ha maguk is olvassák olykor e blőd-
ségeket a világhálón. Számukra az a fontos, minél többen tart-
sák be az előírásokat. Így történt ez most is, ám, ha ez közbe-
széd témájává válik, amely valótlanul állít a testületről vagy an-
nak gyakorlatáról információkat, azt végül cáfolják. Ez történt
most is.

Kérjük olvasóinkat, amennyiben olyan információról szerez-
nek tudomást, amely a taxisokat érinti, osszák meg szerkesztő-
ségünkkel, mi pedig továbbítjuk azokat az illetékes hatóság-
hoz, ahol megerősítik vagy cáfolják azt.

k.z.t.
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Ma egy szeretett barátunk elvesztését
siratjuk: meghalt a Józan Ész, aki sok
éven át volt közöttünk. Senki sem tud-
ja biztosan, hány éves volt, mivel szü-
letési adatai már régen elvesztek a
bürokrácia útvesztőiben.

Emlékezni fogunk rá, mert olyan ér-
tékes leckéket adott nekünk, mint
„dolgozni kell, hogy tető legyen a fe-
jünk felett” és „mindennap kell olvas-
ni egy keveset”; hogy tudjuk, miért lel
aranyat, aki korán kel, és hogy felis-
merjük olyan mondatok érvényessé-
gét, mint „az élet nem mindig igazsá-
gos” és „lehet, hogy én vagyok a
hibás”.

A Józan Ész egyszerű és hatásos
parancsok „addig nyújtózkodj, amed-
dig a takaród ér” és megbízható szü-
lői stratégiák „nem a gyerek, hanem a
felnőtt dirigál” szerint élt.

Egészsége akkor kezdett gyorsan
romlani, amikor fura szabályokat
kezdtek alkalmazni: jelentéseket egy
hatéves kisfiúról, akit szexuális zakla-
tással vádoltak, mert megpuszilta egy
osztálytársát; kamaszokról, akiknek is-
kolát kellett változtatniuk, mert felje-
lentették drogot áruló társukat, és a
fegyelmezetlen diákját megdorgáló
tanítónő elbocsátása csak rontott az
állapotán.

A Józan Ész akkor kezdett háttér-
be szorulni, amikor szülők csak
azért támadtak a tanárokra, mert
azok végezték el azt a munkát,
amelyben a szülők csődöt mondtak:

fegyelmezetlen gyermekeik fegyel-
mezését.

Még tovább hanyatlott, amikor az
iskoláknak szülői engedélyt kellett be-
szerezniük ahhoz, hogy beadjanak
egy aszpirint, bekenjenek egy gyere-
ket naptejjel, de tilos volt tájékoztatni-
uk a szülőket, ha egy diák drogozott,
egy diáklány teherbe esett (pláne ha
abortuszt akart csináltatni).

A Józan Észnek elment a kedve az
élettől, amikor a tízparancsolat nevet-
ség tárgyává vált, némely „egyház” üz-
letté aljasult, és amikor a bűnözők
kezdtek különb elbánásban részesül-
ni, mint áldozataik.

A Józan Ész számára kemény csa-
pás volt arról értesülni, hogy az em-
ber már nem védheti meg magát egy
tolvajtól a saját házában, ellenben a
tolvaj beperelheti őt, ha kezet emel
rá, és ha egy rendőr megöl egy bűnö-
zőt (még akkor is, ha ez utóbbinál
fegyver volt), azonnal eljárás indul el-
lene aránytalan védekezés miatt.

A Józan Ész halálát megelőzte szü-
leié: az Igazságé és a Bizalomé, a fe-
leségéé: a Bölcsességé, a lányaiké: a
Felelősségé és a Törvényességé, a fi-
uké: az Ésszerűségé.

De élnek szörnyű mostohatestvé-
rei: Hívják az ügyvédemet, Nem én
voltam, Ne szólj bele, és Én a társa-
dalom áldozata vagyok.

Nem voltunk sokan a temetésén,
mivel nagyon kevesen fogták fel,
hogy elment.

Nyugodjék békében!

A Józan Ész halálárA Józan Ész halálár aa

Egy kicsi öregember délutáni
sétája során meglát egy csodá-
latos keblû fiatal hölgyet.

– Hölgyem, megharaphatom
a keblét 100 dollárért?

– Hová gondol?! – válaszolja
sértõdötten a hölgy gyorsan
továbblépve.

– Talán 1000-ért? – kiáltja utá-
na az öreg.

– Én nem olyan lány vagyok,
nem érti?

A kicsi öreg azonban nem
nyughat és utána siet:

– Engedje meg, hogy csak
egyszer és nagyon finoman ha-
rapjam meg a mellét, mit szól
10 000 dollárhoz? 

A hölgy gondolkodóba esik.
Hmm, 10 000 dolcsi, az már
nagy pénz...

– OK, de csak egyszer és nem
itt, lépjünk arrébb, arra a sötét
sétányra.

Ahogy odaérnek, a hölgy ki-
gombolja a blúzát és a világ
legcsodálatosabb keblei tárul-
nak fel. Az öreg megpaskolja
õket, simogatja, dédelgeti, jó
darabig puszilgatja, de nem ha-
rapja meg.

– Na, mi lesz, harapja meg
már végre! –  mondja a hölgy.

– Ááá, neeeem.... – szabadko-
zik az öreg – Túl sokba kerül…!

* * *
Tengerész tanácsa:
– A legfontosabb, hogy min-

dig legyetek tekintettel a fele-
ségetek érzelmeire: soha, de
soha ne fütyörésszetek, mi-
közben az útra csomagoltok!

* * *
Facebook chat:
– Milyenek lettek a feltöltött

képeim?
– Szarok.
– Jó, de ha végeztél írd meg.
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Többet – kevesebbért
A veszteségért hajtunk…?

Talán kicsit jobban is ment a bolt, talán több energiánk és kedvünk
volt, vagy egyszerűen csak valamivel több pénzre volt szükségünk –
megtoldottuk egy-két órával a napi munkaidőt. Nyolc óra helyett tíz, tíz
helyett tizenkettő. Láttuk az eredményt és éreztük hatását – úgy vél-
tük, megérte. 

E fenti eszmefuttatásban nem véletlen a múltidő használata,  ma
ugyanis már nincs így… Jelenleg használt tarifáinkkal dolgozni – hát
még többet dolgozni – egyszerűen nem rentábilis. Nem éri meg!

Veszteséget termelünk. Minden egyes fuvarral, amit elvégzünk, to-
vább csökkentjük a jövedelmünket. Nehéz ezt elfogadni, mert nem
derül ki azonnal, de hosszú távon mindenképpen észlelni fogjuk. 

Nézzük, mi szükséges egyhavi munkánkhoz. Ha csapattagok va-
gyunk, akkor kb. 75 000 Ft a tagdíj. Ha főállásúak vagyunk, legalább
havi 52 000 Ft járulékkal számolnunk kell. A fővárosban drosztdíjat fi-
zetünk, ennek egy hónapra eső része több mint 3000 Ft. Az autónak
súlyadója van, meg kötelező biztosítása, esetleg cascója is – túlzok,
ha havi 5-10 ezret számolok ezekre? Még fiatalok vagyunk, hosszú
távon ebből a szakmából szeretnénk megélni, így hát óhatatlanul be
kell terveznünk munkaeszközünk cseréjét. A várható szigorításokat is
figyelembe véve az új autót nemigen ússzuk meg 3 millió forint vétel-
ár alatt. Ha öt évre tervezünk, havi 50 ezer forinttal kell számolnunk.
Mellbevágó az összeg, de nem kicsinyeskedhetünk. Amit esetleg egy
olcsóbb használt autó beszerzésével megtakarítunk, azt egészen biz-
tosan ott fogjuk hagyni a szerelőnél és a benzinkútnál. Ha az eddig
felsoroltakat összeadjuk, máris havi 190 ezer forint kiadásnál tartunk.
Az autó pedig még meg sem moccant!

Sem üzemanyag, sem karbantartás nélkül nem működik a gépjár-
mű. Kilométerenként 50-60 forintot minimum rá kell szánni az üze-
meltetésre. Ha kályházunk, és ész nélkül rohanunk vissza minden-
honnan a tuti helyünkre, akkor minden utaskilométerre jut egy üres
is. Valójában persze több, hiszen autóval intézzük ügyes-bajos dolga-
inkat, bankba megyünk meg postára, tagdíjat fizetni, meg javíttatni, a
kihasználatlan kilométerek meg csak szaporodnak. Eljutunk addig a
felismerésig, hogy ezeket az üresjáratokat is az utasunknak kell kifi-
zetnie. Meg a fentebb említett fix költségeket is. Meg azt is, amiért tu-
lajdonképpen az egészet csináljuk: hogy magunknak és családunk-
nak tisztes megélhetést biztosítsunk. 

Na most mindez egészen biztos, hogy nem jön ki kilométerenként
kétszáz forintból. Megkockáztatom, még 240-ből sem. Elemi érdek a
tarifa azonnali emelése, bármennyire is azt sulykolják a fejünkbe,
hogy majd nem lesz utas. Jelzem, az az utas, aki mondjuk 160 forin-
tért még utazik, de 240 forintért már nem, az számunkra nem is utas.
Most, hogy a BKV emelte a jegyárakat, tán kevesebben vannak a bu-
szon? Lézengenek a metrón? Üres villamosok botorkálnak a síne-
ken? Korántsem. Ugyanis utazni muszáj. Buszon vagy villamoson,
esetleg saját kocsival – megjegyzem, az üzemanyagárak drasztikus
emelkedése csak 10 százalékkal vetette vissza a forgalmat az utóbbi
néhány évben. Igen, utazni muszáj, és aki valamely okból a taxit ré-
szesíti előnyben, az ezután is azt fogja. 

Időnként benézek könyvesboltokba, igen, én már ilyen maradi va-
gyok. Hát 3-4 ezer forint alatt már nem lehet egy normális könyvet
kapni, a komolyabbak ára pedig a 8-10 ezer forintot is meghaladja.
De hát miért nem adják ezerért? Vagy ötszázért? Vinnék, mint a cuk-
rot! Persze nem így van. Aki könyvet akar venni, mert igénye van rá,
az megveszi többezerért is. Akinek meg nem kell, annak ötszázért
sem kell…

Aki taxival akar utazni, az kifizeti az árát. Aki meg nem teheti, az
óccsóért sem fogja igénybevenni. Igen, biztosan van egy olyan köz-
bülső réteg, amely most még velünk utazik, de ha árat emelünk akkor
majd meggondolja. Nos ez a réteg viszi a zsebünkből a pénzt ma is.
Úgy tűnik, mintha fizetne a fuvarért, pedig dehogy. Csak a vesztesé-
get termelteti velünk. Ha pedig veszteséget termelünk, akkor nem ér-
demes többet és többet dolgozni.  Mert nem a hasznot növeljük, ha-
nem a teljes tönkremenetelünket készítjük elő. Egyre keményebben
dolgozva, szívós kitartással….

-oli-

Magyarok a világ járműgyártásában
Az Autós Nagykoalíció és az autopro.hu jár-
műipari szakportál új sorozatot indít Magya-
rok a világ járműgyártásában címmel. Az
összegyűlt anyag ősszel könyvben is megje-
lenik, külön fejezetet alkot majd a Magyar
járműgyártás nagykönyvének második,
átdolgozott kiadásában.

Knezsik István, az Autós Nagykoalíció el-
nöke volt az ötletgazda, a kivitelezést pedig
az autopro.hu főszerkesztője, Koloszár Ta-
más vállalta magára.

A sorozat mottóját Európa legnagyobb
autógyárának, a Volkswagennek a vezetője
adja, aki maga is magyar származású. Dr.

Martin Winterkorn három éve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen jelentette ki: magyarok nélkül a világ járműgyártása nem
tartana ott, ahol tart!

A sorozat száz évet fog át a történelemből. Többek között olyan nevek
köszönnek vissza, mint Csonka János, a az első magyar motor készítője,
Bánki Donát, a karburátor feltalálója, Ga-
lamb József, a Ford T-modell megalkotó-
ja és Barényi Béla, a Mercedes kutatás-
fejlesztési központjának megalapítója.

A jelent  egyebek mellett Anisits Fe-
renc, a BMW dízelmotorjának atyja, Tár-
nok Zsolt, olasz luxusautók tervezője,
Kovács Miklós, a Kia egyik vezető forma-
tervezője  vagy éppen Leslie Mandoki,
azaz Mándoki László, az Audi és a VW
zenei igazgatója képviselik.

Csonka János személygépkocsija
8-10 LE

Csonka János

Bánki Donát

Bánki-féle karburátor
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1. Változik-e – ha igen, ak-
kor hogyan – a taxi tengely-
terhelése a táblával jelzett
helyen?
a) Igen, az első tengely terhelé-
se csökken, a hátsó tengely ter-

helése pedig nő.
b) Igen, az első tengely terhelése nő, a hátsó
tengely terhelése pedig csökken. 
c) Nem. 

2. Általában mivel kell számolnia kanyaro-
dás közben, ha a taxija farnehéz?

a) A hátsó kerekek nagyobb mérvű kúszása mi-
att a taxi a kanyar belső oldala felé kormányzó-
dik. 
b) A hátsó kerekek nagyobb mérvű kúszása mi-
att a taxi a kanyar külső oldala felé kormányzódik.
c)  Az első kerekek nagyobb mérvű kúszása mi-
att a taxi a kanyar belső oldala felé kormányzódik

3. Köteles-e minden közlekedő megtartani
a közúti forgalomra vonatkozó jogszabá-
lyi rendelkezéseket?

a)   Csak az, aki az úttesten vezeti a járművét. 
b) Csak az, aki járművel közlekedik, amelynek
vezetéséhez engedély, vagy vezetői igazolvány
szükséges.
c) Igen, vezető, utas, gyalogos egyaránt, ha köz-
úton vagy közforgalom elől el nem zárt magán-
úton közlekedik.

4. Tiltja-e a KRESZ az újfajta elektronikus
szórakoztató eszközök vezetés közbeni
használatát, pl. GPS vagy fedélzeti számí-
tógép kezelését, televíziózást, illetve vide-
ózást?
a) Igen, a jogalkotók módosítások, kiegészíté-
sek útján haladéktalanul megjelenítik a tilalmas
új tevékenységeket a szabályrendeletben. 

b) Általánosan érvényes az a szabály, hogy a ve-
zetőnek vezetésére képes állapotban kell len-
nie, ezért tilos minden olyan magatartás, amely
elvonhatja a figyelmet, vagy korlátozhatja a ve-
zetéshez szükséges teendőket (pl. a szabad
kézhasználatot).
c) Nem, a jogszabály mindig a sofőr személyes
megítélésére, felelősségérzetére bízza, hogy
milyen tevékenységeket végezhet járművezetés
közben.

5. Mennyi időt kell taxijával
egyhelyben tartózkodnia az
útkereszteződés előtt, ha
egy ilyen tábla megállásra
kötelezi?
a) Legalább 5 másodpercet. 
b) Keresztező forgalom hiányá-

ban elegendő, ha egyhelyben tartózkodás he-
lyett – még gördülő kerekekkel – csak színleli a
megállást.  
c) Legalább annyi időt, amely elegendő a forga-
lom felmérésére és a keresztező forgalom el-
sőbbségének biztosítására. 

6. Szabályos-e a kerékpárnak képen látha-
tó módon történő szállítása?

a) Igen, ha a biciklit az elmozdulás ellen bizton-
ságosan rögzítette. 
b) Csak akkor, ha a biciklit az erre szolgáló ke-
rékpártartón rögzítette.
c) Nem. 

7. Kell-e számítania taxija út-
ját keresztező gyalogosokra
a táblával jelzett helyen?
a) Igen.
b) Csak lakott területen. 
c) Nem.

8. Hányszoros lesz a taxi fékútja jeges
úton – a száraz úthoz hasonlítva azonos
feltételek mellett?

a) Kb. kétszeres. 
b) Kb. háromszoros. 
c) Kb. hatszoros.

9. Hol érvényes a tábla ha-
tálya?
a) A megjelölt övezetben.
b) Csak a megjelölt útszaka-
szon. 
c) A táblával jelzett ponton.

10. Hogyan kell közlekedni gépkocsival az
úttest menetirány szerinti jobb oldalán?

a) Az út- és forgalmi viszonyok által indokolt
mértékben jobbra tartva. 
b) Az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetsé-
ges mértékben jobbra tartva. 
c) Szorosan az úttest szélén.

11. Ki köteles a kátyú miatti kárt megtérí-
teni, ha az Budapest egyik fő- és tömeg-
közlekedési útvonalán keletkezett?
a) A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
b) Az adott kerület önkormányzata.
c) A Fővárosi Önkormányzat.

12. Megközelítheti-e taxijával a képen lát-
ható vasúti átjárót az úton egyébként
megengedett sebesség felső határát meg-
közelítő tempóban?

a) Igen, ha a fénysorompó villogó fehér jelzést
ad, a félsorompó rúdja teljesen nyitott helyzet-
ben áll, az átjáróhoz vonat nem közeledik, és a
síneken való folyamatos áthaladást semmi nem
gátolja. 
b) Legfeljebb akkor, ha a vasúti átjáró biztosítá-
sára szolgáló fénysorompó mellett jelzőőr is tar-
tózkodik, és karjelzéssel vagy jelzőtárcsával
szabad utat ad. 
c) Nem, a taxi sebességét a vasúti átjáró előtt a
biztonságos áthaladás érdekében legalább 30
km/h-ra mérsékelni kell.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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Többet – kevesebbért
A veszteségért hajtunk…?

Talán kicsit jobban is ment a bolt, talán több energiánk és kedvünk
volt, vagy egyszerűen csak valamivel több pénzre volt szükségünk –
megtoldottuk egy-két órával a napi munkaidőt. Nyolc óra helyett tíz, tíz
helyett tizenkettő. Láttuk az eredményt és éreztük hatását – úgy vél-
tük, megérte. 

E fenti eszmefuttatásban nem véletlen a múltidő használata,  ma
ugyanis már nincs így… Jelenleg használt tarifáinkkal dolgozni – hát
még többet dolgozni – egyszerűen nem rentábilis. Nem éri meg!

Veszteséget termelünk. Minden egyes fuvarral, amit elvégzünk, to-
vább csökkentjük a jövedelmünket. Nehéz ezt elfogadni, mert nem
derül ki azonnal, de hosszú távon mindenképpen észlelni fogjuk. 

Nézzük, mi szükséges egyhavi munkánkhoz. Ha csapattagok va-
gyunk, akkor kb. 75 000 Ft a tagdíj. Ha főállásúak vagyunk, legalább
havi 52 000 Ft járulékkal számolnunk kell. A fővárosban drosztdíjat fi-
zetünk, ennek egy hónapra eső része több mint 3000 Ft. Az autónak
súlyadója van, meg kötelező biztosítása, esetleg cascója is – túlzok,
ha havi 5-10 ezret számolok ezekre? Még fiatalok vagyunk, hosszú
távon ebből a szakmából szeretnénk megélni, így hát óhatatlanul be
kell terveznünk munkaeszközünk cseréjét. A várható szigorításokat is
figyelembe véve az új autót nemigen ússzuk meg 3 millió forint vétel-
ár alatt. Ha öt évre tervezünk, havi 50 ezer forinttal kell számolnunk.
Mellbevágó az összeg, de nem kicsinyeskedhetünk. Amit esetleg egy
olcsóbb használt autó beszerzésével megtakarítunk, azt egészen biz-
tosan ott fogjuk hagyni a szerelőnél és a benzinkútnál. Ha az eddig
felsoroltakat összeadjuk, máris havi 190 ezer forint kiadásnál tartunk.
Az autó pedig még meg sem moccant!

Sem üzemanyag, sem karbantartás nélkül nem működik a gépjár-
mű. Kilométerenként 50-60 forintot minimum rá kell szánni az üze-
meltetésre. Ha kályházunk, és ész nélkül rohanunk vissza minden-
honnan a tuti helyünkre, akkor minden utaskilométerre jut egy üres
is. Valójában persze több, hiszen autóval intézzük ügyes-bajos dolga-
inkat, bankba megyünk meg postára, tagdíjat fizetni, meg javíttatni, a
kihasználatlan kilométerek meg csak szaporodnak. Eljutunk addig a
felismerésig, hogy ezeket az üresjáratokat is az utasunknak kell kifi-
zetnie. Meg a fentebb említett fix költségeket is. Meg azt is, amiért tu-
lajdonképpen az egészet csináljuk: hogy magunknak és családunk-
nak tisztes megélhetést biztosítsunk. 

Na most mindez egészen biztos, hogy nem jön ki kilométerenként
kétszáz forintból. Megkockáztatom, még 240-ből sem. Elemi érdek a
tarifa azonnali emelése, bármennyire is azt sulykolják a fejünkbe,
hogy majd nem lesz utas. Jelzem, az az utas, aki mondjuk 160 forin-
tért még utazik, de 240 forintért már nem, az számunkra nem is utas.
Most, hogy a BKV emelte a jegyárakat, tán kevesebben vannak a bu-
szon? Lézengenek a metrón? Üres villamosok botorkálnak a síne-
ken? Korántsem. Ugyanis utazni muszáj. Buszon vagy villamoson,
esetleg saját kocsival – megjegyzem, az üzemanyagárak drasztikus
emelkedése csak 10 százalékkal vetette vissza a forgalmat az utóbbi
néhány évben. Igen, utazni muszáj, és aki valamely okból a taxit ré-
szesíti előnyben, az ezután is azt fogja. 

Időnként benézek könyvesboltokba, igen, én már ilyen maradi va-
gyok. Hát 3-4 ezer forint alatt már nem lehet egy normális könyvet
kapni, a komolyabbak ára pedig a 8-10 ezer forintot is meghaladja.
De hát miért nem adják ezerért? Vagy ötszázért? Vinnék, mint a cuk-
rot! Persze nem így van. Aki könyvet akar venni, mert igénye van rá,
az megveszi többezerért is. Akinek meg nem kell, annak ötszázért
sem kell…

Aki taxival akar utazni, az kifizeti az árát. Aki meg nem teheti, az
óccsóért sem fogja igénybevenni. Igen, biztosan van egy olyan köz-
bülső réteg, amely most még velünk utazik, de ha árat emelünk akkor
majd meggondolja. Nos ez a réteg viszi a zsebünkből a pénzt ma is.
Úgy tűnik, mintha fizetne a fuvarért, pedig dehogy. Csak a vesztesé-
get termelteti velünk. Ha pedig veszteséget termelünk, akkor nem ér-
demes többet és többet dolgozni.  Mert nem a hasznot növeljük, ha-
nem a teljes tönkremenetelünket készítjük elő. Egyre keményebben
dolgozva, szívós kitartással….

-oli-

Magyarok a világ járműgyártásában
Az Autós Nagykoalíció és az autopro.hu jár-
műipari szakportál új sorozatot indít Magya-
rok a világ járműgyártásában címmel. Az
összegyűlt anyag ősszel könyvben is megje-
lenik, külön fejezetet alkot majd a Magyar
járműgyártás nagykönyvének második,
átdolgozott kiadásában.

Knezsik István, az Autós Nagykoalíció el-
nöke volt az ötletgazda, a kivitelezést pedig
az autopro.hu főszerkesztője, Koloszár Ta-
más vállalta magára.

A sorozat mottóját Európa legnagyobb
autógyárának, a Volkswagennek a vezetője
adja, aki maga is magyar származású. Dr.

Martin Winterkorn három éve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen jelentette ki: magyarok nélkül a világ járműgyártása nem
tartana ott, ahol tart!

A sorozat száz évet fog át a történelemből. Többek között olyan nevek
köszönnek vissza, mint Csonka János, a az első magyar motor készítője,
Bánki Donát, a karburátor feltalálója, Ga-
lamb József, a Ford T-modell megalkotó-
ja és Barényi Béla, a Mercedes kutatás-
fejlesztési központjának megalapítója.

A jelent  egyebek mellett Anisits Fe-
renc, a BMW dízelmotorjának atyja, Tár-
nok Zsolt, olasz luxusautók tervezője,
Kovács Miklós, a Kia egyik vezető forma-
tervezője  vagy éppen Leslie Mandoki,
azaz Mándoki László, az Audi és a VW
zenei igazgatója képviselik.

Csonka János személygépkocsija
8-10 LE

Csonka János

Bánki Donát

Bánki-féle karburátor
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1. Változik-e – ha igen, ak-
kor hogyan – a taxi tengely-
terhelése a táblával jelzett
helyen?
a) Igen, az első tengely terhelé-
se csökken, a hátsó tengely ter-

helése pedig nő.
b) Igen, az első tengely terhelése nő, a hátsó
tengely terhelése pedig csökken. 
c) Nem. 

2. Általában mivel kell számolnia kanyaro-
dás közben, ha a taxija farnehéz?

a) A hátsó kerekek nagyobb mérvű kúszása mi-
att a taxi a kanyar belső oldala felé kormányzó-
dik. 
b) A hátsó kerekek nagyobb mérvű kúszása mi-
att a taxi a kanyar külső oldala felé kormányzódik.
c)  Az első kerekek nagyobb mérvű kúszása mi-
att a taxi a kanyar belső oldala felé kormányzódik

3. Köteles-e minden közlekedő megtartani
a közúti forgalomra vonatkozó jogszabá-
lyi rendelkezéseket?

a)   Csak az, aki az úttesten vezeti a járművét. 
b) Csak az, aki járművel közlekedik, amelynek
vezetéséhez engedély, vagy vezetői igazolvány
szükséges.
c) Igen, vezető, utas, gyalogos egyaránt, ha köz-
úton vagy közforgalom elől el nem zárt magán-
úton közlekedik.

4. Tiltja-e a KRESZ az újfajta elektronikus
szórakoztató eszközök vezetés közbeni
használatát, pl. GPS vagy fedélzeti számí-
tógép kezelését, televíziózást, illetve vide-
ózást?
a) Igen, a jogalkotók módosítások, kiegészíté-
sek útján haladéktalanul megjelenítik a tilalmas
új tevékenységeket a szabályrendeletben. 

b) Általánosan érvényes az a szabály, hogy a ve-
zetőnek vezetésére képes állapotban kell len-
nie, ezért tilos minden olyan magatartás, amely
elvonhatja a figyelmet, vagy korlátozhatja a ve-
zetéshez szükséges teendőket (pl. a szabad
kézhasználatot).
c) Nem, a jogszabály mindig a sofőr személyes
megítélésére, felelősségérzetére bízza, hogy
milyen tevékenységeket végezhet járművezetés
közben.

5. Mennyi időt kell taxijával
egyhelyben tartózkodnia az
útkereszteződés előtt, ha
egy ilyen tábla megállásra
kötelezi?
a) Legalább 5 másodpercet. 
b) Keresztező forgalom hiányá-

ban elegendő, ha egyhelyben tartózkodás he-
lyett – még gördülő kerekekkel – csak színleli a
megállást.  
c) Legalább annyi időt, amely elegendő a forga-
lom felmérésére és a keresztező forgalom el-
sőbbségének biztosítására. 

6. Szabályos-e a kerékpárnak képen látha-
tó módon történő szállítása?

a) Igen, ha a biciklit az elmozdulás ellen bizton-
ságosan rögzítette. 
b) Csak akkor, ha a biciklit az erre szolgáló ke-
rékpártartón rögzítette.
c) Nem. 

7. Kell-e számítania taxija út-
ját keresztező gyalogosokra
a táblával jelzett helyen?
a) Igen.
b) Csak lakott területen. 
c) Nem.

8. Hányszoros lesz a taxi fékútja jeges
úton – a száraz úthoz hasonlítva azonos
feltételek mellett?

a) Kb. kétszeres. 
b) Kb. háromszoros. 
c) Kb. hatszoros.

9. Hol érvényes a tábla ha-
tálya?
a) A megjelölt övezetben.
b) Csak a megjelölt útszaka-
szon. 
c) A táblával jelzett ponton.

10. Hogyan kell közlekedni gépkocsival az
úttest menetirány szerinti jobb oldalán?

a) Az út- és forgalmi viszonyok által indokolt
mértékben jobbra tartva. 
b) Az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetsé-
ges mértékben jobbra tartva. 
c) Szorosan az úttest szélén.

11. Ki köteles a kátyú miatti kárt megtérí-
teni, ha az Budapest egyik fő- és tömeg-
közlekedési útvonalán keletkezett?
a) A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
b) Az adott kerület önkormányzata.
c) A Fővárosi Önkormányzat.

12. Megközelítheti-e taxijával a képen lát-
ható vasúti átjárót az úton egyébként
megengedett sebesség felső határát meg-
közelítő tempóban?

a) Igen, ha a fénysorompó villogó fehér jelzést
ad, a félsorompó rúdja teljesen nyitott helyzet-
ben áll, az átjáróhoz vonat nem közeledik, és a
síneken való folyamatos áthaladást semmi nem
gátolja. 
b) Legfeljebb akkor, ha a vasúti átjáró biztosítá-
sára szolgáló fénysorompó mellett jelzőőr is tar-
tózkodik, és karjelzéssel vagy jelzőtárcsával
szabad utat ad. 
c) Nem, a taxi sebességét a vasúti átjáró előtt a
biztonságos áthaladás érdekében legalább 30
km/h-ra mérsékelni kell.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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Miért vagyok mezítlábas?
Ez a 10 éve megjelent cikk annyira igaz, és annyira aktuális még ma
is, hogy engedelmetekkel beidézem az egészet.

„Immáron harmadik hónapja mezítlábasként tengetem életem, mióta
utolsó csapatomtól is eljöttem. Hogy ez melyik társaság volt, az kö-
zömbös, hiszen az évek során megjártam majdnem mindegyiket.
Voltak jók és rosszabbak, volt, ahol kedveltek és volt, ahol utáltak.
Egyben azonban mindegyik közös tulajdonságokat mutatott: jóval
magasabb tagdíjakat szedtek, mint amennyi indokolt lett volna. Szin-
te hallom a felhördülést a csapatvezetők irodáiban, ezért talán illő
megmagyarázni, mire alapozom a fenti kijelentést.

Valamikor az ősidőkben a boldog emlékezetű Budataxinál kezd-
tem maszek pályafutásomat, és mondhatom, azok az évek örökre em-
lékezetesek maradnak. Jó volt a csapat, jó volt a hangulat, sok volt a
munka, kevés volt a cseszegetés. A diszpécser laza volt, a vezetőség
fuvart szervezett (nem vásárolt!), a kollégák pedig a végtelenségig
segítőkészek és toleránsak voltak, néha még a kezdőkkel is. (Talán
régebben már valaki említette, de olyan jellemző az akkori időszakra,
hogy én is elmesélem: történt egyszer, hogy egy félénk, halk hang
így szólt a CB-csatornán: – kollégák, én még kezdő vagyok, legyetek
szívesek mondjátok meg, mit jelent az. hogy mezítlábas? Némi döb-
bent csend után egy hang megszólalt, lassan, tagoltán beszélt, hogy
jól lehessen érteni: – Azt jelenti, hogy nincs rajta cipő!)

Abban az időben egy átlagosan lusta éjszakás – például én – a
következő ütemterv szerint dolgozott: kezdés este hatkor, „nap-
palosok, haza!” beköszönéssel. Nyolckor vacsora a Rózsában, itt a
hasonlóan lusta kollégákkal megbeszéltük az életet, és azt, hogy mi-
lyen szarul megy a bolt. Tízig jól elvoltunk, akkor néhány kanyar,
majd éjfélkor kávézás az Amigóban. Ami ilyentájt zárt, úgyhogy szin-
te zártkörű kávézást tudtunk rendezni, majd hazahordtuk a
személyzetet. Ezt követően lehetett kukorékolni a címekre, olyan ká-
bé négyig, ötig, és ezzel a túlfeszítettnek közel sem tekinthető mun-
katempóval is normálisan lehetett keresni. (Aki abban az időben
„hajtott”, az lakást vett egy éven belül.)

Na de félre a nosztalgiával, mert ez az aranykor már ugyanúgy
nem jön vissza, mint a fiatalság. Amiért viszont egyáltalán felemlítet-
tem, az a következő: a nyolcvanas évek elején, közepén a Budataxi
időszakonként úgynevezett „Budagyűlést“ tartott a Dallos Ida
müvházban Újpesten. (Azóta lebontották, de nem mi voltunk az oka.
Habár, ki tudja...) Ezeken a gyűléseken döntöttünk demokratikusan
(tehát egymást túlordibálva, lehülyezve) a Budataxi stratégiájáról,
működéséről, így többek között a tagdíjról is. Na, idáig akartam el-
jutni, az eddigieket kéretik nosztalgikus és érzelgős bevezetésnek
tekinteni. 

Tehát, a tagdíj. Jól emlékszem, az egyik ilyen gyűlésen hajnalig
tartó vitatkozás során beszéltük meg a tagdíj emelését. Ötven forint
havi változtatás volt a tét. (Közben persze több száz forintot költöt-
tünk a büfében...) Személyeskedésektől sem mentes, kulturáltnak a
legnagyobb jóindulattal sem nevezhető eszmecsere eredményeként
végül megszületett a döntés: a tagdíj havi háromszázötvenről négy-
száz forintra emelkedik. Dátum: 1983 húsz évvel ezelőtt.

A mai helyzet minden csapattag előtt ismerős. A tagdíj a havi
negyvenezer forintot súrolja alulról vagy felülről. (2003-ban! A
szerk.) A húsz évvel ezelőttinek a százszorosa! Persze, tudom: inflá-
ció, műszaki fejlődés, rendszerváltozás... Az indokok unalomig is-
mertek, de ha igazán a számok mögé nézünk, akkor már árnyaltabb
a kép. A magántaxik és ezen belül a társasági taxik tarifája 1983-
ban átlagosan 8-7-2 volt, vagyis a kilométerdíj hét forint. Ha ez is
százszorosára emelkedett volna, most hétszázzal járnánk., De nem
járunk, még annyival sem, amennyivel lehetne. A fuvarok száma ab-
ban az időben is elérte a havi negyvenezret. Most mennyi? Már nem
vagyok tűzközelben. így csak saccolhatok: nem hiszem, hogy meg-
haladná a százhúszezret havonta bármelyik csapatnál. Az emelke-
dés tehát háromszoros.

Mire akarok kilyukadni? Adva van egy szolgáltatás, mármint a fuva-
rok kiközvetítése, amelynek mennyisége jó esetben háromszorosára
nőtt, használható tarifája esetleg a húsz-harmincszorosára, viszont
százszorosát fizetjük érte! (Szinte hallani vélem a taxitársaságok veze-
tése környékéről a kántálást: demagóg, demagóg, ...)

És még ez sem volna baj! Legyen százszoros, hiszen óriási a fej-
lődés. Annak idején még céduláztunk, vekkereztünk, áramszünet
esetén kocsiból diszpécserkedtünk. Ma meg: computer-hegyek,
csekkes fizetés, URH-rend, rádió és óraplombálások. Ez fejlődés?
Egyik részről biztosan. A taxis azonban továbbra is csak egy dolgot
szeretne. Címet kapni! Sokat! Cédulával, vagy számítógéppel, CB-n,
URH-n, telefonon, tökmindegy! Mennyiségi és minőségi címeket
kapni, és normális, emberi tarifával teljesíteni. Ezért hajlandó korrekt
árat fizetni. Ezzel szemben mit kap? Drákói szigort, másodperces
méréseket, letiltást. Sorban állhat a pénztáraknál, hogy csekkjeit be-
váltsa, és hozzájusson ahhoz a pénzhez, amiért keményen megdol-
gozott. Kuncsoroghat és megalázkodhat magukat etikai bizottsággá
felkent kollégái előtt, akik a legtöbbször egy cseppet sem érnek
többet nála. Pénzével megválthat olyan hibákat, amelyeket nem is
mindig követett el, vagy ha igen, hát abban a helyzetben legjobb tu-
dása szerint cselekedett. Ezt mind megteheti, és ezért még ő fizet
havi közel negyvenezer forintot. Az úgynevezett letéteken, kaució-
kon, reklámpénzeken, meg még ki tudja milyen indokkal és megne-
vezéssel beszedett pénzeken kívül.

Aki követi a szaksajtóban megjelenteket, az előtt világossá kell.
hogy váljék: ezek a mai tagdíjak – dacára a csökkenő inflációnak –
egyre nagyobb mértékben fognak tovább emelkedni! Az utóbbi idő-
ben erősen elharapódzott ugyanis az ún. visszapörgetés. Már nem
az olcsó tarifával versenyzünk, hiszen az elemi erejű felháborodás
nem engedte 150 Ft/km alá vinni a tarifákat (és még ez is szánal-
mas). (Figyelem! Még mindig 2003-ban vagyunk! A szerk.) Most 
visszük százötvennel vagy többel, aztán ebből hó végén a mi szere-
tett cégünk visszaforgat kilométerenként harminc-negyven forintot
az illetékes megrendelő zsebébe. Vagy legyünk jóhiszeműek: a
megrendelő cég kasszájába jutalékként. – Mit érdekel ez engem,
nem én fizetem! – mondja a sajnálatosan tudatlan taxis. De bizony,
te fizeted! Csak most nem megalázóan alacsony tarifáddal, hanem a
szintén megalázóan magas tagdíjban! Ma a társaságoknál már nem
folyik fuvarszervezés, mint annak idején. Nem igyekszenek meg-
győzni a reménybeli megrendelőt a saját társaságuk minőségéről,
színvonaláról, előnyeiről. Nem „másznak be az ablakon”, ha kirúgták
őket az ajtón. Szervezés, meggyőzés, ötletek híján elmennek egy
nagy marha táska pénzzel, és fuvart vásárolnak!. Ez a folyamat egy-
általán nem mutatja a változás jeleit, vagy egyáltalán bármilyen hal-
vány szándékát, inkább egyre erősödni látszik!

Egy darabig próbáltam botor fejjel „jobbá tenni” az éppen aktuá-
lis társaságot, ahol napjaimat tengettem, de hamar rájöttem, hogy
ez zsákutca. A vezetőség sehol sem volt vevő reform-elképzeléseim-
re. Ha az URH-n próbáltam meggyőzni a kollégákat, a legjobb eset-
ben csak figyelmeztetett a diszpécser, de általában inkább letiltot-
tak. Mindenhol falakba ütköztem, és az a legszomorúbb, hogy néha
az utcán hasonló helyzetben lévő taxisok is lehurrogtak: mondván,
baj lesz ebből... Félnek. Félnek a letiltástól, a kirúgástól. Inkább
meghúzzák magukat, nem tesznek szóvá kiáltó igazságtalanságokat
sem, mert hátha nekik lesz belőle bajuk. Megundorodtam ettől az
alkalmazkodasnak képzelt folyamatos rettegéstől, ettől a képmuta-
tástól és inkább önként távoztam.

Döntésem, hogy tizennyolc évi csapattagság után mezítlábas le-
szek, nem volt könnyű. Mondhatom, marha nehéz  megszokni, hogy
nem duruzsol a fülembe az URH. Most egyedül, a magam uraként
dolgozom, korrekt tarifával. Nincs, aki letiltson, nincs, aki mérjen, és
érdekes módon azóta egyetlenegy olyan utasom se akadt, aki azt
mondta volna, hogy fizessek neki jutalékot azért, mert elvihetem…”

Meglepetések az Est. Taxitól
Talán sokan már nem is emlékeznek arra, hogy volt egy Est. Taxi ne-
vű társaság valaha (igen, az Est után pont – ma sem tudom miért…)
Annak idején a meglévő társaságok veszélyes konkurrenciaként él-
ték meg, nem is indokolatlanul. Íme néhány fejlesztésük 2003-ból:
On-line-bankkártya elfogadás, GPS alapú címkiadás, chipkártya-
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Miért vagyok mezítlábas?
Ez a 10 éve megjelent cikk annyira igaz, és annyira aktuális még ma
is, hogy engedelmetekkel beidézem az egészet.

„Immáron harmadik hónapja mezítlábasként tengetem életem, mióta
utolsó csapatomtól is eljöttem. Hogy ez melyik társaság volt, az kö-
zömbös, hiszen az évek során megjártam majdnem mindegyiket.
Voltak jók és rosszabbak, volt, ahol kedveltek és volt, ahol utáltak.
Egyben azonban mindegyik közös tulajdonságokat mutatott: jóval
magasabb tagdíjakat szedtek, mint amennyi indokolt lett volna. Szin-
te hallom a felhördülést a csapatvezetők irodáiban, ezért talán illő
megmagyarázni, mire alapozom a fenti kijelentést.

Valamikor az ősidőkben a boldog emlékezetű Budataxinál kezd-
tem maszek pályafutásomat, és mondhatom, azok az évek örökre em-
lékezetesek maradnak. Jó volt a csapat, jó volt a hangulat, sok volt a
munka, kevés volt a cseszegetés. A diszpécser laza volt, a vezetőség
fuvart szervezett (nem vásárolt!), a kollégák pedig a végtelenségig
segítőkészek és toleránsak voltak, néha még a kezdőkkel is. (Talán
régebben már valaki említette, de olyan jellemző az akkori időszakra,
hogy én is elmesélem: történt egyszer, hogy egy félénk, halk hang
így szólt a CB-csatornán: – kollégák, én még kezdő vagyok, legyetek
szívesek mondjátok meg, mit jelent az. hogy mezítlábas? Némi döb-
bent csend után egy hang megszólalt, lassan, tagoltán beszélt, hogy
jól lehessen érteni: – Azt jelenti, hogy nincs rajta cipő!)

Abban az időben egy átlagosan lusta éjszakás – például én – a
következő ütemterv szerint dolgozott: kezdés este hatkor, „nap-
palosok, haza!” beköszönéssel. Nyolckor vacsora a Rózsában, itt a
hasonlóan lusta kollégákkal megbeszéltük az életet, és azt, hogy mi-
lyen szarul megy a bolt. Tízig jól elvoltunk, akkor néhány kanyar,
majd éjfélkor kávézás az Amigóban. Ami ilyentájt zárt, úgyhogy szin-
te zártkörű kávézást tudtunk rendezni, majd hazahordtuk a
személyzetet. Ezt követően lehetett kukorékolni a címekre, olyan ká-
bé négyig, ötig, és ezzel a túlfeszítettnek közel sem tekinthető mun-
katempóval is normálisan lehetett keresni. (Aki abban az időben
„hajtott”, az lakást vett egy éven belül.)

Na de félre a nosztalgiával, mert ez az aranykor már ugyanúgy
nem jön vissza, mint a fiatalság. Amiért viszont egyáltalán felemlítet-
tem, az a következő: a nyolcvanas évek elején, közepén a Budataxi
időszakonként úgynevezett „Budagyűlést“ tartott a Dallos Ida
müvházban Újpesten. (Azóta lebontották, de nem mi voltunk az oka.
Habár, ki tudja...) Ezeken a gyűléseken döntöttünk demokratikusan
(tehát egymást túlordibálva, lehülyezve) a Budataxi stratégiájáról,
működéséről, így többek között a tagdíjról is. Na, idáig akartam el-
jutni, az eddigieket kéretik nosztalgikus és érzelgős bevezetésnek
tekinteni. 

Tehát, a tagdíj. Jól emlékszem, az egyik ilyen gyűlésen hajnalig
tartó vitatkozás során beszéltük meg a tagdíj emelését. Ötven forint
havi változtatás volt a tét. (Közben persze több száz forintot költöt-
tünk a büfében...) Személyeskedésektől sem mentes, kulturáltnak a
legnagyobb jóindulattal sem nevezhető eszmecsere eredményeként
végül megszületett a döntés: a tagdíj havi háromszázötvenről négy-
száz forintra emelkedik. Dátum: 1983 húsz évvel ezelőtt.

A mai helyzet minden csapattag előtt ismerős. A tagdíj a havi
negyvenezer forintot súrolja alulról vagy felülről. (2003-ban! A
szerk.) A húsz évvel ezelőttinek a százszorosa! Persze, tudom: inflá-
ció, műszaki fejlődés, rendszerváltozás... Az indokok unalomig is-
mertek, de ha igazán a számok mögé nézünk, akkor már árnyaltabb
a kép. A magántaxik és ezen belül a társasági taxik tarifája 1983-
ban átlagosan 8-7-2 volt, vagyis a kilométerdíj hét forint. Ha ez is
százszorosára emelkedett volna, most hétszázzal járnánk., De nem
járunk, még annyival sem, amennyivel lehetne. A fuvarok száma ab-
ban az időben is elérte a havi negyvenezret. Most mennyi? Már nem
vagyok tűzközelben. így csak saccolhatok: nem hiszem, hogy meg-
haladná a százhúszezret havonta bármelyik csapatnál. Az emelke-
dés tehát háromszoros.

Mire akarok kilyukadni? Adva van egy szolgáltatás, mármint a fuva-
rok kiközvetítése, amelynek mennyisége jó esetben háromszorosára
nőtt, használható tarifája esetleg a húsz-harmincszorosára, viszont
százszorosát fizetjük érte! (Szinte hallani vélem a taxitársaságok veze-
tése környékéről a kántálást: demagóg, demagóg, ...)

És még ez sem volna baj! Legyen százszoros, hiszen óriási a fej-
lődés. Annak idején még céduláztunk, vekkereztünk, áramszünet
esetén kocsiból diszpécserkedtünk. Ma meg: computer-hegyek,
csekkes fizetés, URH-rend, rádió és óraplombálások. Ez fejlődés?
Egyik részről biztosan. A taxis azonban továbbra is csak egy dolgot
szeretne. Címet kapni! Sokat! Cédulával, vagy számítógéppel, CB-n,
URH-n, telefonon, tökmindegy! Mennyiségi és minőségi címeket
kapni, és normális, emberi tarifával teljesíteni. Ezért hajlandó korrekt
árat fizetni. Ezzel szemben mit kap? Drákói szigort, másodperces
méréseket, letiltást. Sorban állhat a pénztáraknál, hogy csekkjeit be-
váltsa, és hozzájusson ahhoz a pénzhez, amiért keményen megdol-
gozott. Kuncsoroghat és megalázkodhat magukat etikai bizottsággá
felkent kollégái előtt, akik a legtöbbször egy cseppet sem érnek
többet nála. Pénzével megválthat olyan hibákat, amelyeket nem is
mindig követett el, vagy ha igen, hát abban a helyzetben legjobb tu-
dása szerint cselekedett. Ezt mind megteheti, és ezért még ő fizet
havi közel negyvenezer forintot. Az úgynevezett letéteken, kaució-
kon, reklámpénzeken, meg még ki tudja milyen indokkal és megne-
vezéssel beszedett pénzeken kívül.

Aki követi a szaksajtóban megjelenteket, az előtt világossá kell.
hogy váljék: ezek a mai tagdíjak – dacára a csökkenő inflációnak –
egyre nagyobb mértékben fognak tovább emelkedni! Az utóbbi idő-
ben erősen elharapódzott ugyanis az ún. visszapörgetés. Már nem
az olcsó tarifával versenyzünk, hiszen az elemi erejű felháborodás
nem engedte 150 Ft/km alá vinni a tarifákat (és még ez is szánal-
mas). (Figyelem! Még mindig 2003-ban vagyunk! A szerk.) Most 
visszük százötvennel vagy többel, aztán ebből hó végén a mi szere-
tett cégünk visszaforgat kilométerenként harminc-negyven forintot
az illetékes megrendelő zsebébe. Vagy legyünk jóhiszeműek: a
megrendelő cég kasszájába jutalékként. – Mit érdekel ez engem,
nem én fizetem! – mondja a sajnálatosan tudatlan taxis. De bizony,
te fizeted! Csak most nem megalázóan alacsony tarifáddal, hanem a
szintén megalázóan magas tagdíjban! Ma a társaságoknál már nem
folyik fuvarszervezés, mint annak idején. Nem igyekszenek meg-
győzni a reménybeli megrendelőt a saját társaságuk minőségéről,
színvonaláról, előnyeiről. Nem „másznak be az ablakon”, ha kirúgták
őket az ajtón. Szervezés, meggyőzés, ötletek híján elmennek egy
nagy marha táska pénzzel, és fuvart vásárolnak!. Ez a folyamat egy-
általán nem mutatja a változás jeleit, vagy egyáltalán bármilyen hal-
vány szándékát, inkább egyre erősödni látszik!

Egy darabig próbáltam botor fejjel „jobbá tenni” az éppen aktuá-
lis társaságot, ahol napjaimat tengettem, de hamar rájöttem, hogy
ez zsákutca. A vezetőség sehol sem volt vevő reform-elképzeléseim-
re. Ha az URH-n próbáltam meggyőzni a kollégákat, a legjobb eset-
ben csak figyelmeztetett a diszpécser, de általában inkább letiltot-
tak. Mindenhol falakba ütköztem, és az a legszomorúbb, hogy néha
az utcán hasonló helyzetben lévő taxisok is lehurrogtak: mondván,
baj lesz ebből... Félnek. Félnek a letiltástól, a kirúgástól. Inkább
meghúzzák magukat, nem tesznek szóvá kiáltó igazságtalanságokat
sem, mert hátha nekik lesz belőle bajuk. Megundorodtam ettől az
alkalmazkodasnak képzelt folyamatos rettegéstől, ettől a képmuta-
tástól és inkább önként távoztam.

Döntésem, hogy tizennyolc évi csapattagság után mezítlábas le-
szek, nem volt könnyű. Mondhatom, marha nehéz  megszokni, hogy
nem duruzsol a fülembe az URH. Most egyedül, a magam uraként
dolgozom, korrekt tarifával. Nincs, aki letiltson, nincs, aki mérjen, és
érdekes módon azóta egyetlenegy olyan utasom se akadt, aki azt
mondta volna, hogy fizessek neki jutalékot azért, mert elvihetem…”

Meglepetések az Est. Taxitól
Talán sokan már nem is emlékeznek arra, hogy volt egy Est. Taxi ne-
vű társaság valaha (igen, az Est után pont – ma sem tudom miért…)
Annak idején a meglévő társaságok veszélyes konkurrenciaként él-
ték meg, nem is indokolatlanul. Íme néhány fejlesztésük 2003-ból:
On-line-bankkártya elfogadás, GPS alapú címkiadás, chipkártya-
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rendszer, friss napi- és hetilapok az autókban. A társaság a harma-
dik születésnapját sem érte meg, gyanítom gazdasági okból – már
abban az időben sem lehetett minőségi szolgáltatást nyújtani ezek-
ből a nyomott tarifákból. Az azonban el kell ismernünk, hogy fejlesz-
téseiben, szolgáltatásaiban megelőzte korát… 

Amerikai útinapló
Egy szerencsés kollégánk az Egyesült Államokban járt tanulmány-
úton, a közlekedést, ezen belül is a taxiközlekedést tanulmányozta.
Ezúttal a főváros, Washington közlekedése került górcső alá. A taxik
száma ebben a varosban limitálva volt, az út idején 7000 db-ban. A

létszámkorlátozás indoka a következőképpen hangzott: „ha túl sok
taxi van, az azt jelenti, hogy senki sem tud keresni, és ez óhatatlanul
magával hozza az autópark elöregedését, a minőségi színvonal rom-
lását.” Megszívlelendő tanács ma is.

A taxiengedélyek egymás közti adás-vétele nem lehetséges, a me-
dál kiadásában az önkormányzat és a mellette működő taxibizottság
játszik vezető szerepet. Az új taxisofőr-jelölteknek egy rövid tanfo-
lyam után tesztet kell kitölteniük: 70% helyes válasz a minimális kö-
vetelmény. A taxiszolgáltatást irányító és felügyelő taxibizottsag elnö-
két a polgármester nevezi ki, a tagok közül 8 fő közalkalmazott, 4
pedig taxis vállalkozó, többnyire nyugdíjas, ők döntenek minden
olyan taxis ügyben, amelyet nem szabályoz törvényi előírás. Nem
nyolc különböző szervezet ellenőrzi és regulázza a taxisokat, mint
nálunk, hanem csak egy, és csodák csodájára a rendszer ennek el-
lenére – vagy talán éppen ezért – működik...
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Megérkeztem a címre és dudáltam. Pár perc vá-
rakozás után ismét dudáltam. Mivel ez lett volna
az utolsó fuvarom a műszakomban, azon gondol-
kodtam, hogy elhajtok, de ehelyett leparkoltam a
kocsit, az ajtóhoz sétáltam és kopogtam. Egy pil-
lanat! válaszolt egy gyenge, idős hang. Hallot-
tam, hogy valamit áthúznak a padlón.

Hosszú szünet után az ajtó kinyílt. Egy 90-es
éveiben járó apró hölgy állt előttem. Egy világos
ruhát viselt, pillbox kalapot, melyre fátylat tűztek,
mint egy 1940-es évekbeli filmben.

Egy nylon bőrönd volt mellette. A lakás úgy né-
zett ki, mintha évek óta nem lakna benne senki.
Minden bútor le volt takarva.

Nem volt óra a falon, se csecsebecsék, se
eszközök a szekrényeken. A sarokban egy kar-
tondoboz volt fotókkal és üvegárukkal tele.

Ki tudná vinni a csomagomat az autóhoz? –
kérdezte. Kivittem a bőröndöt a taxihoz, majd
visszamentem, hogy segítsek a hölgynek. Belém
karolt és lassan a járda felé sétáltunk.

Folyamatosan köszönetet mondott a kedves-
ségemért. Ez semmiség – válaszoltam –, csak
úgy bánok az utasaimmal, ahogy én szeretném,
hogy az édesanyámmal bánjanak.

Ó, ön olyan jó fiú. – mondta. Miután beszáll-
tunk a taxiba, megadott egy címet, és megkér-
dezte: Tudna a belvároson keresztül menni?

Nem az a legrövidebb út! – válaszoltam hirte-
len.

Ó, nem bánom – mondta. Nem sietek, épp
egy otthonba tartok.

Belenéztem a visszapillantó tükörbe. A szemei
csillogtak. Nem maradt családom, folytatta puha
hangon. Az orvos azt mondja, nincs már sok hátra.
Csendben átnyúltam és kikapcsoltam a taxiórát. 

Milyen úton szeretné, ha mennénk? –
kérdeztem.

A következő két órában keresztülmentünk a
városon. Megmutatta az épületet, ahol egyszer
liftkezelőként dolgozott. 

Végigmentünk a környéken, ahol ő és a férje
éltek, mikor friss házasok voltak. Megkért, hogy
húzódjak le egy bútoráruház előtt, ami régen egy
bálterem volt, ahová fiatal lányként táncolni járt. 

Néha megkért, hogy egy bizonyos épület

előtt, vagy saroknál lassítsak le, hogy a sötétbe
bámulva némán ülhessen.

Amikor a nap első sugarai felbukkantak a ho-
rizonton, hirtelen azt mondta: Fáradt vagyok, már
mehetünk. 

Csendben utaztunk a hölgy által megadott
címre. Egy alacsony épület volt, mint egy szana-
tórium, egy kocsifelhajtóval, mely egy csarnok
alatt fut végig.

A személyzet két tagja jött elő, abban a pilla-
natban, hogy megálltunk. Gondosak és figyel-
mesek voltak, minden mozdulatát követték a
hölgynek. Minden bizonnyal számítottak már rá.

Kinyitottam a csomagtartót, és odavittem az aj-
tóhoz a kis bőröndöt. A hölgy addigra már kere-
kes székben ült. 

Mennyivel tartozom önnek? – kérdezte a tár-
cája után kutatva.

Semmivel – mondtam.
Meg kell élnie valamiből – válaszolta.
Vannak más utasok is – válaszoltam.
Szinte gondolkodás nélkül odahajoltam és

megöleltem. Szorosan tartott engem.
Egy apró pillanatnyi boldogságot szerzett egy

idős hölgynek! – mondta. Köszönöm!
Megszorítottam a kezét, és visszasétáltam a

halvány reggeli fényben. Mögöttem bezárult egy
ajtó. Ez volt a hangja egy élet lezárultának.

Nem vettem fel több utast abban a műszak-
ban. Céltalanul autóztam, elveszve a gondolata-
imban. A nap hátralévő részében alig tudtam be-
szélni. Mi lett volna, ha a hölgy egy mérges so-
főrt fog ki, vagy egy olyat, aki türelmetlen és a
műszak végét várja? Mi lett volna, ha nem teljesí-
tem a fuvart, vagy egy dudálás után elhajtok?

Úgy hirtelenjében nem hiszem, hogy csinál-
tam valaha is ilyen fontos dolgot életemben.

Úgy kódoltak minket, hogy azt gondoljuk, az
életünk remek pillanatok körül forog.

De a remek pillanatok gyakran váratlan szép-
séggel érnek minket becsomagolva úgy, hogy
mások csak apróságnak látják.

Fordította: 
Kocsis Péter

Sales manager
City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet

Egy princeoberyn nicknevű www.9gag.com oldal olvasója küldte az alábbi levelet:

Egy NEgy N ee w Yw Yororkk -i t-i t axis íraxis ír ásaása
Beléptem a tükörtojás egye-

sületbe. Csak a tükörbõl bírom
megnézni a tojásaimat.

* * *
70 éves bácsi feleségül vesz

egy 20 éves szépséget. Kérdezi a
doktort, van-e akadálya a gyer-
mekáldásnak

– Hát, direkt semmi akadálya
nincs, de azért azt tanácsolom,
vegyen fel albérlõnek valami fia-
tal egyetemistát…

Egy év múlva látja az orvos,
hogy a férj büszkén tologat egy
babakocsit:

– Örvendek, hát látja csak sike-
rült!

– Igen, doktor úr, az egyetemis-
ta nagyon jó ötlet volt, már õ is
a hetedik hónapban jár...

* * *
Bárki, aki lassabban vezet ná-

lad, idióta. Továbbá bárki, aki
gyorsabb nálad, az meg vadállat.
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rendszer, friss napi- és hetilapok az autókban. A társaság a harma-
dik születésnapját sem érte meg, gyanítom gazdasági okból – már
abban az időben sem lehetett minőségi szolgáltatást nyújtani ezek-
ből a nyomott tarifákból. Az azonban el kell ismernünk, hogy fejlesz-
téseiben, szolgáltatásaiban megelőzte korát… 

Amerikai útinapló
Egy szerencsés kollégánk az Egyesült Államokban járt tanulmány-
úton, a közlekedést, ezen belül is a taxiközlekedést tanulmányozta.
Ezúttal a főváros, Washington közlekedése került górcső alá. A taxik
száma ebben a varosban limitálva volt, az út idején 7000 db-ban. A

létszámkorlátozás indoka a következőképpen hangzott: „ha túl sok
taxi van, az azt jelenti, hogy senki sem tud keresni, és ez óhatatlanul
magával hozza az autópark elöregedését, a minőségi színvonal rom-
lását.” Megszívlelendő tanács ma is.

A taxiengedélyek egymás közti adás-vétele nem lehetséges, a me-
dál kiadásában az önkormányzat és a mellette működő taxibizottság
játszik vezető szerepet. Az új taxisofőr-jelölteknek egy rövid tanfo-
lyam után tesztet kell kitölteniük: 70% helyes válasz a minimális kö-
vetelmény. A taxiszolgáltatást irányító és felügyelő taxibizottsag elnö-
két a polgármester nevezi ki, a tagok közül 8 fő közalkalmazott, 4
pedig taxis vállalkozó, többnyire nyugdíjas, ők döntenek minden
olyan taxis ügyben, amelyet nem szabályoz törvényi előírás. Nem
nyolc különböző szervezet ellenőrzi és regulázza a taxisokat, mint
nálunk, hanem csak egy, és csodák csodájára a rendszer ennek el-
lenére – vagy talán éppen ezért – működik...
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Erről írt a Taxisok Világa 1993 februárjában

20 éve történt
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hangon. Az orvos azt mondja, nincs már sok hátra.
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cája után kutatva.

Semmivel – mondtam.
Meg kell élnie valamiből – válaszolta.
Vannak más utasok is – válaszoltam.
Szinte gondolkodás nélkül odahajoltam és

megöleltem. Szorosan tartott engem.
Egy apró pillanatnyi boldogságot szerzett egy
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Nem vettem fel több utast abban a műszak-
ban. Céltalanul autóztam, elveszve a gondolata-
imban. A nap hátralévő részében alig tudtam be-
szélni. Mi lett volna, ha a hölgy egy mérges so-
főrt fog ki, vagy egy olyat, aki türelmetlen és a
műszak végét várja? Mi lett volna, ha nem teljesí-
tem a fuvart, vagy egy dudálás után elhajtok?

Úgy hirtelenjében nem hiszem, hogy csinál-
tam valaha is ilyen fontos dolgot életemben.

Úgy kódoltak minket, hogy azt gondoljuk, az
életünk remek pillanatok körül forog.

De a remek pillanatok gyakran váratlan szép-
séggel érnek minket becsomagolva úgy, hogy
mások csak apróságnak látják.
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megnézni a tojásaimat.

* * *
70 éves bácsi feleségül vesz

egy 20 éves szépséget. Kérdezi a
doktort, van-e akadálya a gyer-
mekáldásnak

– Hát, direkt semmi akadálya
nincs, de azért azt tanácsolom,
vegyen fel albérlõnek valami fia-
tal egyetemistát…

Egy év múlva látja az orvos,
hogy a férj büszkén tologat egy
babakocsit:

– Örvendek, hát látja csak sike-
rült!

– Igen, doktor úr, az egyetemis-
ta nagyon jó ötlet volt, már õ is
a hetedik hónapban jár...

* * *
Bárki, aki lassabban vezet ná-

lad, idióta. Továbbá bárki, aki
gyorsabb nálad, az meg vadállat.
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Január 29–31. között mutatta be a Peugeot Fábián XI. kerü-
leti márkakereskedése az új Peugeot 301 modellt a City Ta-
xi telephelyén. Maul Ferenctől – a márkakereskedés igazga-
tójától – megtudhattuk, miért mondják, hogy ez az autó iga-
zán strapabíró. A modellt 21 000 órás motortesztnek, 5000
extrém körülmények közötti tesztnapnak, illetve 2500 pon-
tos belső átvizsgálásnak vetették alá.

Elegáns megjelenés,
kényelmes utastér,
strapabíró konstrukció

Maul Ferenc azért ajánlja a 301-
et taxisoknak, mert franciás ele-
ganciája, kiváló úttartása és fel-
szereltsége megteremti a vezetés
minden pillanatának tökéletes él-
vezetét.

A Peugeot-nak az autógyártás-
ban eltöltött több mint 100 éve
alatt számos négyajtós modellje vo-
nult be diadalmasan az autóipar
aranykönyvébe (504, 505, 406,
508) azzal, hogy tökéletes össz-
hangba hozta a kreativitást és a
szenvedélyt a megbízhatósággal és a
kiváló teljesítménnyel.  A 301 tervezé-
se során folyamatosan szem előtt tar-
tották a robusztusság igényét, megal-
kotásánál pedig a Peugeot legszigorúbb minőségi elvárásait. A
301 strapabíró autó, egyformán bírja a rossz utat, a hideget és a
meleget, vagy a nedves éghajlatot. Nemhiába tették ki szigorú tesz-
teknek a világ legszélsőségesebb körülményei között, bárhol meg-
felel a vevők elvárásainak. Futóművét a szélsőséges körülményekre
optimalizálták, ami a magyarországi utakon nagyon hasznos. 

A motorválasztékból az 1.6-os benzines változat elégíti ki legin-
kább a sofőrök igényeit, mert dinamikus, és gazdaságos is.

Emellett az autó kényelme és tágassága is figyelemre méltó. A
301 rekord nagyságú hátsó lábhellyel, valamint 506 literes cso-
magtérrel (1 352 literre bővíthető) tovább fokozza az utazás élmé-
nyét.

Vezessen teljes kényelemben!

A 301 belső tere és felszereltségi elemei úgy lettek kialakítva, hogy
a vezetést minél könnyedebbé és kényelmesebbé tegyék a vezető

számára. Ergonomikus utastér, vezetést segítő felszereltség, gon-
dosan megkomponált műszerfal – mindez Ön és utasai szolgálatá-
ban.

MŰSZERFALI KIJELZŐ
A műszerfali monokróm kijelzőn tekinthetjük meg a fedélzeti szá-

mítógép által szolgáltatott adatokat az utazásra vonatkozóan, láthat-
juk azt, hogy a sebességváltó milyen módban áll, de itt jelennek

meg az audioberendezés legfontosabb infor-
mációi is. A kijelző krómkerettel is díszített.

TOLATÓRADAR
A tolatóradar hangjelzéssel tájékoztat az au-

tó háta mögött elhelyezkedő, esetlegesen ve-
szélyt jelentő személyekről és tárgyakról, így
segítve a parkolást. Központi kijelző megléte
esetén a hang mellé grafikai kijelzés is párosul.

SEBESSÉGHATÁROLÓ/TEMPOMAT
A sebességhatároló funkció a gázpedál „fel-

keményítésével” akadályozza meg, hogy véletle-
nül átlépjük az előre beprogramozott sebes-
séghatárt.

A funkció a gázpedál erőteljesebb lenyomá-
sával kikapcsolható. A tempomat (sebesség-
rögzítő) az előre beprogramozott sebesség tar-

tását teszi lehetővé a
gázpedál érintése nél-
kül, a menetkörülmé-
nyektől (emelkedő, lej-
tő, szél) függetlenül. A
fék- vagy kuplungpe-
dál megnyomására a
tempomat automati-
kusan kikapcsol.

ALULRÓL ELEKT-
ROMOSAN FŰTHE-
TŐ SZÉLVÉDŐ

Az alulról elektro-
mosan fűthető szél-
védő igen hasznos
szolgálatára lehet
a télen utazóknak.
A rendszer felme-
legíti az ablaktör-
lők alatt a szélvé-
dő alsó részét,
így azok nem

tudnak az üveghez tapadni.

Helyezkedjenek el kényelmesen!

A tágas belső térnek és a számos kényelmi felszereltségnek kö-
szönhetően a leghosszabb utazás is csak perceknek tűnhet!

BELSŐ TÉR
A 301 kategóriájának legnagyobb hátsó terével rendelkező mo-

dellje, így a hátul utazók is olyan tökéletes kényelmet élvezhetnek,
mint az elöl ülők.

25

TTaxizni / Utaxizni / Utazni frazni francia módrancia módraa

Az angol nyelv úgy szüle-
tett, hogy két részeg norvég
matróz közül az egyik be-
szélt, a másik meg leírta azt,
amit hallott.

* * *
Csodálatos egy ország ez

az Ausztrália! Minden van
ott, ami kell! Bárok ne-

kem, strand a gyerekeknek,
napsütés a feleségemnek és
cápák az anyósomnak.

* * *
Van a tér-idõ kontinum-

nak egy olyan pontja,
amely magába szippantja a
kulcscsomókat és a fél pár
zoknikat.
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Január 29–31. között mutatta be a Peugeot Fábián XI. kerü-
leti márkakereskedése az új Peugeot 301 modellt a City Ta-
xi telephelyén. Maul Ferenctől – a márkakereskedés igazga-
tójától – megtudhattuk, miért mondják, hogy ez az autó iga-
zán strapabíró. A modellt 21 000 órás motortesztnek, 5000
extrém körülmények közötti tesztnapnak, illetve 2500 pon-
tos belső átvizsgálásnak vetették alá.

Elegáns megjelenés,
kényelmes utastér,
strapabíró konstrukció

Maul Ferenc azért ajánlja a 301-
et taxisoknak, mert franciás ele-
ganciája, kiváló úttartása és fel-
szereltsége megteremti a vezetés
minden pillanatának tökéletes él-
vezetét.

A Peugeot-nak az autógyártás-
ban eltöltött több mint 100 éve
alatt számos négyajtós modellje vo-
nult be diadalmasan az autóipar
aranykönyvébe (504, 505, 406,
508) azzal, hogy tökéletes össz-
hangba hozta a kreativitást és a
szenvedélyt a megbízhatósággal és a
kiváló teljesítménnyel.  A 301 tervezé-
se során folyamatosan szem előtt tar-
tották a robusztusság igényét, megal-
kotásánál pedig a Peugeot legszigorúbb minőségi elvárásait. A
301 strapabíró autó, egyformán bírja a rossz utat, a hideget és a
meleget, vagy a nedves éghajlatot. Nemhiába tették ki szigorú tesz-
teknek a világ legszélsőségesebb körülményei között, bárhol meg-
felel a vevők elvárásainak. Futóművét a szélsőséges körülményekre
optimalizálták, ami a magyarországi utakon nagyon hasznos. 

A motorválasztékból az 1.6-os benzines változat elégíti ki legin-
kább a sofőrök igényeit, mert dinamikus, és gazdaságos is.

Emellett az autó kényelme és tágassága is figyelemre méltó. A
301 rekord nagyságú hátsó lábhellyel, valamint 506 literes cso-
magtérrel (1 352 literre bővíthető) tovább fokozza az utazás élmé-
nyét.

Vezessen teljes kényelemben!

A 301 belső tere és felszereltségi elemei úgy lettek kialakítva, hogy
a vezetést minél könnyedebbé és kényelmesebbé tegyék a vezető

számára. Ergonomikus utastér, vezetést segítő felszereltség, gon-
dosan megkomponált műszerfal – mindez Ön és utasai szolgálatá-
ban.

MŰSZERFALI KIJELZŐ
A műszerfali monokróm kijelzőn tekinthetjük meg a fedélzeti szá-

mítógép által szolgáltatott adatokat az utazásra vonatkozóan, láthat-
juk azt, hogy a sebességváltó milyen módban áll, de itt jelennek

meg az audioberendezés legfontosabb infor-
mációi is. A kijelző krómkerettel is díszített.

TOLATÓRADAR
A tolatóradar hangjelzéssel tájékoztat az au-

tó háta mögött elhelyezkedő, esetlegesen ve-
szélyt jelentő személyekről és tárgyakról, így
segítve a parkolást. Központi kijelző megléte
esetén a hang mellé grafikai kijelzés is párosul.

SEBESSÉGHATÁROLÓ/TEMPOMAT
A sebességhatároló funkció a gázpedál „fel-

keményítésével” akadályozza meg, hogy véletle-
nül átlépjük az előre beprogramozott sebes-
séghatárt.

A funkció a gázpedál erőteljesebb lenyomá-
sával kikapcsolható. A tempomat (sebesség-
rögzítő) az előre beprogramozott sebesség tar-

tását teszi lehetővé a
gázpedál érintése nél-
kül, a menetkörülmé-
nyektől (emelkedő, lej-
tő, szél) függetlenül. A
fék- vagy kuplungpe-
dál megnyomására a
tempomat automati-
kusan kikapcsol.

ALULRÓL ELEKT-
ROMOSAN FŰTHE-
TŐ SZÉLVÉDŐ

Az alulról elektro-
mosan fűthető szél-
védő igen hasznos
szolgálatára lehet
a télen utazóknak.
A rendszer felme-
legíti az ablaktör-
lők alatt a szélvé-
dő alsó részét,
így azok nem

tudnak az üveghez tapadni.

Helyezkedjenek el kényelmesen!

A tágas belső térnek és a számos kényelmi felszereltségnek kö-
szönhetően a leghosszabb utazás is csak perceknek tűnhet!

BELSŐ TÉR
A 301 kategóriájának legnagyobb hátsó terével rendelkező mo-

dellje, így a hátul utazók is olyan tökéletes kényelmet élvezhetnek,
mint az elöl ülők.

25

TTaxizni / Utaxizni / Utazni frazni francia módrancia módraa

Az angol nyelv úgy szüle-
tett, hogy két részeg norvég
matróz közül az egyik be-
szélt, a másik meg leírta azt,
amit hallott.

* * *
Csodálatos egy ország ez

az Ausztrália! Minden van
ott, ami kell! Bárok ne-

kem, strand a gyerekeknek,
napsütés a feleségemnek és
cápák az anyósomnak.

* * *
Van a tér-idõ kontinum-

nak egy olyan pontja,
amely magába szippantja a
kulcscsomókat és a fél pár
zoknikat.
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RAKODÓHELYEK
Az utastérben rakodóhelyek könnyítik meg a

mindennapi életet. Hatalmasak az első ajtó-
zsebek, az első könyöktámaszban rekeszt ala-
kítottak ki, illetve a középkonzol aljánál is talá-
lunk egy mélyedést. 

KLÍMA
Kétféle klímaberendezés rendelhető a 301-

hez: manuális és elektronikus. Az « A/C Max »
gomb segítségével a klímaberendezés maxi-
mális teljesítményét érhetjük el, minimális idő
alatt.

Mit gondolnak az új Peugeot 301-
ről a taxisok, akik megnézték? 

Az autó legszimpatikusabb tulajdonságai:
– hosszú tengelytáv, melynek köszönhetően

kényelmesen elférnek az utasok.
– hatalmas csomagtartó.
A tesztnap résztvevői összességében ezért

az árért nagyon meggyőzőnek találták a Peu-
geot 301-et.

KIEMELT ÁRAJÁNLATUNK TAXISOKNAK:
Peugeot  301 Active 1.6 Vti metálfénnyel: 3 845 000 Ft helyett

3 093 000 Ft
Peugeot  301 Active 1.6 Hdi metálfénnyel: 4 245 000 Ft helyett

3 413 000 Ft

KIEMELT FINANSZÍROZÁSI AJÁNLATUNK TAXI-
SOKNAK:

A finanszírozási havi díj 1 millió forint hitelösszeg
esetén értendő. A THM meghatározása az aktuális fel-
tételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételé-
vel történt, a feltételek változása esetén mértéke módo-
sulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás ka-
matkockázatát. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem
minősül ajánlatnak, a Peugeot Finanszírozás a kondíci-
ók változtatásának jogát fenntartja. A folyósítás feltétele
a pozitív hitelbírálat. A THM mértéke függ az önerőtől
és a futamidőtől. Minimális kezdőrészlet: 20%; minimá-
lis finanszírozott összeg: 500 000 Ft.  A jelenlegi finan-
szírozási ajánlat a Peugeot Finanszírozás forint alapú
változó kamatozású pénzügyi lízing ajánlata.

Próbálja ki Ön is!
Jelentkezzen tesztvezetésre, 

vagy kérdezzen munkatársunktól!

Peugeot Fábián 
Budapest XI., Jászóvár utca 1.

E-mail: pappz@peugeotfabian.hu
Tel.: 06-1-361-4415

www.peugeotfabian.hu
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Futamidő (hó) 12 24 36 48 60 72 84
Havi díj 96 103 Ft 50 751 Ft 35 936 Ft 28 425 Ft 24 058 Ft 21 184 Ft 18 982 Ft
THM 30,98% 21,64% 19,09% 17,44% 16,67% 16,17% 15,44%
Ügyleti kamat 27,29% 19,75% 17,60% 16,18% 15,52% 15,08% 14,44%

Egy fiatal pár gyereket vár, és egy
tanfolyamon vesznek részt. Az egyik
foglalkozáson homokzsákot kötnek a
leendõ apák hasára, hogy érezzék õk
is, milyen a terhesség. Az oktató leejt
egy tollat a földre, és kéri a férfit,
hogy vegye fel. Erre az megkérdezi:

– Úgy csináljam, ahogy a felesé-
gem tenné?

– Igen.
– Rendben. Drágám, felvennéd ne-

kem azt a tollat?
* * *

– Mi van kiírva a mellplasztikai se-
bészet ajtajára?

– Kettõt fizet, hármat kap!
* * *

Egy szõke nõ autóvezetésbõl vizs-
gázik. Minden rutinfeladatot jól

megcsinál, csak a párhuzamos parko-
lással van egy kis gond. Túl messze
áll meg a járdaszegélytõl.

– Nem tudna egy kicsit közelebb
jönni? – kérdi a vizsgabiztos.

A szöszi kicsatolja a biztonsági
övet, közelebb hajol a férfihez, és
megkérdezi:

– Na és most?
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„Én mindig Pestről álmodom,
nekem csak ő a Párizsom.
Nagykörút a Grand Boulevard,
az Oktogon a Place Pigalle.
Igaz, hogy nincs Eiffel-torony,
szeretlek mégis Pest nagyon...”

(Közkedvelt sláger a ’60-as évekből)

Hamarost felköltözünk Pestre – szólt fiatal
anyám. – Örülsz-e? – Örül a rosseb – gon-
doltam magamban. Ki kíváncsi arra a nyüves
Pestre? Én ugyan nem! Igyekeztem is hánya-
veti-undok képet vágni, már persze ahogy az
egy 7-8 éves embertől kitellik. Erre a szülék
rákaptak az agitációs és propagandamunká-
ra, meggyőzés céljából, hogy ott „a Pesten”
mi minden lesz látható, ilyesmi. Persze! De
akkor mi lesz a jövőmmel? Mert hogy így
szólt az elalvás előtti vers: „Tűzoltó leszel
vagy katona, vadakat terelő juhász...” Hát én
a tűzoltó vagy a katona szakmát csöppet
sem ambícionáltam, juhász akartam lenni,
és annyit azért tudtam „a Pestről”, hogy ab-
ban bajosan juhászkodhatnék.

Az alföldi ember akkoriban csak hivatalos
helyen mondta nagy kegyesen azt: „Buda-
pest” vagy hogy „a főváros”, neki a Duna
mindkét partján böhömködő hely „a Pest”.
Hát oda tartottunk (vittek), föl sem néztem
útközben, majd a teherautó megállt, apánk
leugrott róla, leemelt minket is, egy emeletes
sarokházra mutatott: itt fogunk lakni. Ekkor
mán fölnéztem. Randa, szürke, máló vakola-
tú bérház, bent két szoba-konyha, vécé a
gang végin, ami annyiban előrelépés, hogy
nem köll télvíz idején az udvari budiba men-
ni, mint „otthun”, a kerekes kút helyett meg
konyhai falikút: nyitom, gyün a víz!
Noméghogy! 

Apám fejibe vette, hogy bemutat engem a
városnak. Mentünk nehány sarkot. – Nézd
csak azt a magas épületet! – Nézem: undok
külsejű, mogorva, sárgásbarna háromemele-
tes. – Mit gondolsz, mi lehet az? – kérdezte.
– Kaszárnya – vágtam rá. – Hát így is lehet-
ne mondani – mosolygott apám –, ám ez is-
kola, itt lesz az új osztályod. – Hát ettül le-
gyek vidám? Éppen ezt köll nekem megmu-
tatni elsőre, éhgyomorra?

Tovább, át a körúton. Nyüzsgés, vil-
lanyoscsöngetés, autótülkölés, sietős embe-
rek, izgágaság, mindenik üzletbe háromszor-
négyszer beleférne a mi falusi vegyesbol-
tunk. Kiértünk a Duna-partra a látvány
okábul. Hogy nézzem a hídakat, meg min-
den... Érzem, apám figyel, hökkenek-e. De
szándékosan nem hökkentem. A víz széle-
sebb, mint a Tisza, kétségtelen. – Az ott a
Gellérthegy meg a királyi vár – mutat túlnan-
ra. No, romos egy vár ez, huzatos lehet, úgy-
hogy a királynak bizonyára igen föl köllött öl-
töznie meghűlés ellen. Egy híd előtt álltunk,

annak tetejiben kiterjesztett szárnyú madár-
féle, a vasvázon szegecselés futott végig. –
Nézd csak – szólt apám. – Itt a vastag üveg-
lap alatt van az  az ezüstszegecs, amit maga
a király vert le. – No, ez mán igen, és leha-
joltam meggusztálni az ezüstszegecset. Ló-
dult a fantáziám, elképzeltem, ahogy a király
koronával a fejin, hermelinpalásttal a vállán,
kalapáccsal a keziben veri-veri a szegecset,
körben a sokaság meg bámulja: kalapácsul
őfelsége! Hát ami igaz, az igaz – ilyent csak
Pesten láthatott a magyarja!

Ám a város idővel megmutatta magát.
Nem az egészét, hanem csak egy részét és
annak hangulatát. Kitárta ölelő karját és ma-
gába fogadott a Józsefváros utcáival, épüle-
teivel, lakóival. Ekkor már, apám korai halála
után egyedül kószáltam benne a Múzeum
kerttől át a körútig, végig a József utcán, el-
haladva a házunk előtt a Mátyás tér sarkáig.
Ha balra fordultam, ott a Köztársaság tér
(ugyan melyik őslakó nevezi ma II. János Pál
térnek?), ha jobbra fordultam, a Dankó ut-
cán át eljutottam a Kálvária térig, majd a
Diószegi utcán végigmenve az Elnök utcá-
ig, Miasszonyunk-Rezső térig, Népliget sar-
káig. 

Hát még az akkori lakói!  Föntebb elsze-
gényedett úri nép, a körúton túl iparosok,
lejjebb szakmunkások, majd tisztes muzsi-
kus cigányok.  (Terike – mondta anyámnak
Józsi, a brácsás –, én mediterrán vagyok. –
Mire anyám: – Ugyan mán, Józsikám, maga
egy aranyos cigány ember, maradjunk eny-
nyiben.) Házunk lakóinak jó időben a gang
a közösségi színterük, sámlin ülve, vagy kor-
látra könyökölve. Egyszerű, dolgos, nehéz
sorsú emberek voltak, az együttérzés oly
magas fokán, amelyet azóta sem tapasztal-
tam. Személyes ismerősünk lett a zöldsé-
ges, a hentes, az ágyrajáró vasutas,  a rend-
jétől megfosztott apáca, a pék, a közértes
és a legősibb foglalkozást űző Mari, a
„szakma nagy öregje”, akihöz e kelendő
ipart tanuló fiatalabbak bátran fordulhattak
tanácsért, a zsebes, aki szolidaritásból a kör-
nyékünkön soha nem zsebelt, a sarki talpon-
álló hűséges vendégei, a hatalom egyetlen
képviselője, a rend őre, aki felfogta, hogy a
szegény embert nem szimpatikus minden
apró kihágásért zaklatni, a pincér hölgy, aki
a második alkalomra már tudta: a kávémat
gőzölés, „tupírozás” nélkül kérem. 

Nekem ők voltak „a Pest”. Nem a hivalko-
dó cifra épületek, nem a hidak, hanem lakói.

E havi költőnk, Kosztolányi Dezső
1905-ben költözött fel Szabadkáról ide a Jó-
zsefvárosba. Igaz, itt sűrűn váltogatta a laká-
sait, míg végleg letelepedett Budán, ám fele-
sége közlése szerint ezt a városrészt érezte
leginkább „hazainak”. Ezért közöljük tőle az
egyik jellegzetes „budapesti” versét. 

Már harminc éve, hogy elköltöztem (elvit-
tek) innét. Ha nosztalgiából vissza akarok
sétálni, körülnézni, mi hogy van, intenek: „Te
csak ne menj oda! Akiket, amiket keresöl,
mán úgysem találod meg...” Valóban: egy-
szer arra lopakodtam. Házunkat lebontották,
helyén kocka alakú többemeletes szörnyű-
ség, ide nem illő, lakói rég meghóttak, éjsza-
kánként zaklatott kísértetekként kereshetik
hűlt helyüket, a talponállót bedeszkázták, a
Mátyás teret körbe kerítették...

Mostan lakótelepi panelban lakom (mint
oly sok „pesti”),  jó hely ez nekem, bár
„szomszédok” nincsenek, csak „lakók”,
gang sincs, nincs se közel, se távol presz-
szó, talponálló. Ezt a környéket még a rossz-
lányok is elkerülik, ámde a vécé bent a lakás-
ban(!)... Idővel innen is elvisznek – de azt én
már nem fogom látni...

Ó ÉN SZERETEM A BÚS PESTI NÉPET

Ó én szeretem a bús pesti népet,
mely a Külső-Józsefvárosba tépett
ruhákba jár vasárnap délután,

és ámolyogva, szédelegve hallja,
hogy döng a tükrös kávéházak alja,
s a mozi-reklámokra néz tunyán.

Sokszor úgy érzem, szinte-szinte vétek,
hogy csöndben élek, nem nézek felétek,
s az álmok lenge fodrát fodrozom.

Ilyenkor aztán, elhagyott vasárnap,
kis görbe közein a téli sárnak
vezeklőn járok az utcátokon.

Itt élnek ők, a kedveskék, e járdán,
letaposott cipősarokkal, árván,
kávémérésbe bújva hallgatag.

Éhes leányaik, kiket szeretnek,
kopott árvácskák, fáradt, vézna szentek,
gázláng alatt sötéten állanak.

Ki nézte meg, mit rejt szobájuk árnya?
Ki leste meg, van-e ágyukba párna?
Ki látta, hogy mi a bús, pesti nép?

Én láttam a munkást és lázra bujtott,
sápadt arcát, hogy rossz szivarra gyújtott,
és láttam a föld vérező szivét.

Bármerre mennék, ide visszatérnék,
bármerre szállnék, átkozott, szegény nép,
a gondodat kiáltaná a szám,

mert bánatkővel van utcád kirakva,
szemed a bánat végtelen patakja
s jaj, ez a föld, e bús föld a hazám.

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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RAKODÓHELYEK
Az utastérben rakodóhelyek könnyítik meg a

mindennapi életet. Hatalmasak az első ajtó-
zsebek, az első könyöktámaszban rekeszt ala-
kítottak ki, illetve a középkonzol aljánál is talá-
lunk egy mélyedést. 

KLÍMA
Kétféle klímaberendezés rendelhető a 301-

hez: manuális és elektronikus. Az « A/C Max »
gomb segítségével a klímaberendezés maxi-
mális teljesítményét érhetjük el, minimális idő
alatt.

Mit gondolnak az új Peugeot 301-
ről a taxisok, akik megnézték? 

Az autó legszimpatikusabb tulajdonságai:
– hosszú tengelytáv, melynek köszönhetően

kényelmesen elférnek az utasok.
– hatalmas csomagtartó.
A tesztnap résztvevői összességében ezért

az árért nagyon meggyőzőnek találták a Peu-
geot 301-et.

KIEMELT ÁRAJÁNLATUNK TAXISOKNAK:
Peugeot  301 Active 1.6 Vti metálfénnyel: 3 845 000 Ft helyett

3 093 000 Ft
Peugeot  301 Active 1.6 Hdi metálfénnyel: 4 245 000 Ft helyett

3 413 000 Ft

KIEMELT FINANSZÍROZÁSI AJÁNLATUNK TAXI-
SOKNAK:

A finanszírozási havi díj 1 millió forint hitelösszeg
esetén értendő. A THM meghatározása az aktuális fel-
tételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételé-
vel történt, a feltételek változása esetén mértéke módo-
sulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás ka-
matkockázatát. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem
minősül ajánlatnak, a Peugeot Finanszírozás a kondíci-
ók változtatásának jogát fenntartja. A folyósítás feltétele
a pozitív hitelbírálat. A THM mértéke függ az önerőtől
és a futamidőtől. Minimális kezdőrészlet: 20%; minimá-
lis finanszírozott összeg: 500 000 Ft.  A jelenlegi finan-
szírozási ajánlat a Peugeot Finanszírozás forint alapú
változó kamatozású pénzügyi lízing ajánlata.

Próbálja ki Ön is!
Jelentkezzen tesztvezetésre, 

vagy kérdezzen munkatársunktól!

Peugeot Fábián 
Budapest XI., Jászóvár utca 1.

E-mail: pappz@peugeotfabian.hu
Tel.: 06-1-361-4415

www.peugeotfabian.hu
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Futamidő (hó) 12 24 36 48 60 72 84
Havi díj 96 103 Ft 50 751 Ft 35 936 Ft 28 425 Ft 24 058 Ft 21 184 Ft 18 982 Ft
THM 30,98% 21,64% 19,09% 17,44% 16,67% 16,17% 15,44%
Ügyleti kamat 27,29% 19,75% 17,60% 16,18% 15,52% 15,08% 14,44%

Egy fiatal pár gyereket vár, és egy
tanfolyamon vesznek részt. Az egyik
foglalkozáson homokzsákot kötnek a
leendõ apák hasára, hogy érezzék õk
is, milyen a terhesség. Az oktató leejt
egy tollat a földre, és kéri a férfit,
hogy vegye fel. Erre az megkérdezi:

– Úgy csináljam, ahogy a felesé-
gem tenné?

– Igen.
– Rendben. Drágám, felvennéd ne-

kem azt a tollat?
* * *

– Mi van kiírva a mellplasztikai se-
bészet ajtajára?

– Kettõt fizet, hármat kap!
* * *

Egy szõke nõ autóvezetésbõl vizs-
gázik. Minden rutinfeladatot jól

megcsinál, csak a párhuzamos parko-
lással van egy kis gond. Túl messze
áll meg a járdaszegélytõl.

– Nem tudna egy kicsit közelebb
jönni? – kérdi a vizsgabiztos.

A szöszi kicsatolja a biztonsági
övet, közelebb hajol a férfihez, és
megkérdezi:

– Na és most?
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„Én mindig Pestről álmodom,
nekem csak ő a Párizsom.
Nagykörút a Grand Boulevard,
az Oktogon a Place Pigalle.
Igaz, hogy nincs Eiffel-torony,
szeretlek mégis Pest nagyon...”

(Közkedvelt sláger a ’60-as évekből)

Hamarost felköltözünk Pestre – szólt fiatal
anyám. – Örülsz-e? – Örül a rosseb – gon-
doltam magamban. Ki kíváncsi arra a nyüves
Pestre? Én ugyan nem! Igyekeztem is hánya-
veti-undok képet vágni, már persze ahogy az
egy 7-8 éves embertől kitellik. Erre a szülék
rákaptak az agitációs és propagandamunká-
ra, meggyőzés céljából, hogy ott „a Pesten”
mi minden lesz látható, ilyesmi. Persze! De
akkor mi lesz a jövőmmel? Mert hogy így
szólt az elalvás előtti vers: „Tűzoltó leszel
vagy katona, vadakat terelő juhász...” Hát én
a tűzoltó vagy a katona szakmát csöppet
sem ambícionáltam, juhász akartam lenni,
és annyit azért tudtam „a Pestről”, hogy ab-
ban bajosan juhászkodhatnék.

Az alföldi ember akkoriban csak hivatalos
helyen mondta nagy kegyesen azt: „Buda-
pest” vagy hogy „a főváros”, neki a Duna
mindkét partján böhömködő hely „a Pest”.
Hát oda tartottunk (vittek), föl sem néztem
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mert bánatkővel van utcád kirakva,
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s jaj, ez a föld, e bús föld a hazám.

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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E fenti kérdés egyre gyakrabban merül fel
napjainkban, hiszen öregszik a szakma. A
szomorú csak az, hogy nem a jól megérde-
melt pihenés érdekében várjuk a nyugdíjat,
hanem azért, mert nyugdíj mellett tovább
dolgozva kevesebb járulékot kell fizetnünk…

A nyugdíjkorhatár elérése esetén 20 év
szolgálati idő szüksééges a teljes, és 15 év
a résznyugdíj eléréséhez. Természetesen
hosszabb szolgálati idő a nyugdíj összegé-
ben is változást jelent. 

A nők és férfiak nyugdíjkorhatára egységes.
Ugyanakkor a nők 40 év szolgálati idő be-
töltése után nyugdíjba mehetnek életkoruk-
tól függetlenül.

Nyugdíjkorhatár elérés
Születési év Nyugdíjkorhatár Korhatár elérésének éve, féléve
1950 62 2012
1951 62 2013
1952 62,5 2014.2. félév – 2015.1. félév
1953 63 2016
1954 63,5 2017.2. félév – 2018.1. félév
1955 64 2019
1956 64,5 2020.2. félév – 2021.1. félév
1957 65 2022
1958 65 2023

Az öregségi nyugdíj mértéke
Szolgálati idő, év Havi átlagkereset %-a

25 63
26 64
27 65
28 66
29 67
30 68
31 69
32 70
33 71
34 72
35 73
36 74
37 75,5
38 77
39 78,5
40 80

További évek +2 százalék 
évente (maximum 100-ig)

Rokkantsági ellátás
után öregségi nyugdíj
A rokkantsági ellátásban részesülők ese-
tében az öregségi nyugdíjkorhatár eléré-
sekor két – választható – lehetőség áll
fenn. Egyrészt a Nyugdíjfolyósító Igazga-
tóságnál előterjesztett külön kérelemre, a
rokkantsági ellátást változatlan összeg-
ben, öregségi nyugdíjként folyósítják to-
vább. Abban az esetben érdemes ezt  vá-
lasztani, amikor kevés szolgálati idő áll
rendelkezésre, tehát az öregségi nyugdíj
összege alacsonyabb lenne.

Másik esetben az öregségi nyugdíjkor-
határ betöltésekor vagy azt követően a la-
kóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási
igazgatóságnál az öregségi nyugdíj új
igényként történő megállapítását lehet
kérni, feltéve, ha az öregségi nyugdíjjogo-
sultsághoz szükséges feltételek fennáll-
nak.

A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál fel-
készült szakemberek várják a kérdéseket.
Mindenképpen tanácsos információt kér-
ni, ha valaki rokkantsági nyugdíjasként éri
el a tényleges öregségi korhatárt. Az ún.
„korhatár előtti ellátásban” részesülők ese-
tében viszont feltétlenül érdemes az öreg-
ségi nyugdíj újraszámítását kérni, hiszen
ezen ellátás mellett „főállásúként” végzik
vállalkozásukat, nyugdíjjárulékot fizetnek,
tehát a nyugdíj újramegállapításánál mind
az elismert szolgálati idő, mind a nyugdíj
összege magasabb lesz.

A Parlament az Autós Nagykoalíció és a Ma-
gyar Gépjárműimportőrök Egyesülete kezde-
ményezése alapján 2013. január 1-jei hatály-
ba lépéssel elfogadta az áfa törvény olyan
módosítását, amely lehetővé teszi az áfa kör-
be tartozó vállalatok, vállalkozások számára,
hogy a tulajdonukban lévő személyautók javí-
tási és karbantartási számlája áfa tartalmá-
nak 50%-át visszaigényeljék. A Parlament ál-
tal elfogadott módosítás:

Az Áfa-tv. 124. §-a a következő (4) be-
kezdéssel egészül ki:

„(4) A 120. és 121. §-tól függetlenül
szintén nem vonható le a személygépko-
csi üzemeltetéséhez, fenntartásához

szükséges szolgáltatást terhelő előzete-
sen felszámított adó összegének 50 szá-
zaléka.” (egyidejűleg törlésre került a
124. § (2) bekezdés b. pontja, amely az
áfa visszaigénylést tiltotta)

Úgy gondoljuk, hogy ez – gazdaságfehérítő
hatása mellett – egy olyan lépés, amely jelen-
tősen csökkentheti a vállalatok, vállalkozások
tulajdonában lévő személyautók javítási költ-
ségét. Javasoljuk, hogy a visszaigénylés rész-
leteiről minden erre jogosult vállalat, vállalko-
zás egyeztessen adótanácsadójával.

Erdélyi Péter Knezsik István
ügyvezető elnök elnök

MGE ANK

Az áfa bevezetésének kezdete óta okozott problémát a vállalkozóknak, vállalkozá-
soknak, hogy a tevékenységükhöz használt személygépkocsi javításához kapcsoló-
dó áfatartalom nem volt visszaigényelhető. Taxigépkocsi vásárlásánál, bizonyos spe-
ciális feltételek teljesítése esetén, az áfa ugyan visszaigényelhető már évek óta, ám
a javítás és az alkatrész-ár áfa-tartalmára ez eddig nem vonatkozott. Az alábbi két
szervezet komoly lobbi-tevékenységének köszönhetően valami megindult ez ügy-
ben. Talán még megérhetjük azt is, hogy egyszer majd a taxiban munka közben el-
használt üzemanyag áfája is visszaigényelhetővé válik. Hasonlóképp, mint a teher-
autókba tankolt gázolajé…

Jó hír a vállalatoknak, vállalkozásoknak

A könyvtárban a szõke nõ arra kéri
a könyvtárost, ajánljon neki olvasni-
valót.

– Valami könnyût? – kérdi a könyv-
táros.

– Nem számít – feleli a szöszi –, ko-
csival vagyok,

* * *
A graffiti azoknak való, akik nem

tudnak könyvet írni.
* * *

Az újdonsült pilóta leteszi az utas-

szállító gépet, majd minden féket be-
húz, de így is csak keservesen tudnak
megállni a kifutópálya szélénél. A
kapitány gyöngyözõ homlokát töröl-
geti, majd megkönnyebbülten só-
hajt: 

– Hû, de meleg helyzet volt! Ez a le-
szállópálya csak nyolcvan méter hos-
szú...

– Az igaz – jegyzi meg tapintatosan
a másodpilóta –, de két kilométer szé-
les.

Egy tökéletes férfi hajlandó órákon
át várni, míg a barátnõje két perc
alatt elkészül.

Mikor mehetek nyugdíjba?

És mennyit kapok?
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– Hû, de meleg helyzet volt! Ez a le-
szállópálya csak nyolcvan méter hos-
szú...

– Az igaz – jegyzi meg tapintatosan
a másodpilóta –, de két kilométer szé-
les.

Egy tökéletes férfi hajlandó órákon
át várni, míg a barátnõje két perc
alatt elkészül.

Mikor mehetek nyugdíjba?

És mennyit kapok?
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Szoljanka Jolánkánál
Egy ártatlan kis esemény előzte meg és ad-
ta az ötletet, hogy ezt a rendkívül ízletes
orosz, ukrán és talán Lengyelországban is
ismert levest bemutassam nektek. Ezen kí-
vül továbbra is próbálom a népek barátságát
a konyhán keresztül is erősíteni, ezért a
szoljanka kísérőjeként ismerjétek meg a
cicegét, egy sváb ételt.

Térjünk a lényegre! A hatás, a kedves kis
kaland megint munka közben ért. Történt
ugyanis, hogy a Bajcsy-droszton „napoz-
tam”. Már-már éppen elbóbiskoltam, amikor
valaki feltépte az ajtót és a rutinos taxizók
magabiztosságával meghatározta a végcélt,
de azt is közölte, útközben többször megál-
lunk. Mindezt olyan sugárzó kedvességgel
tette az ifjú hölgy, hogy elakadt a lélegzetem.
Többnyire élelmiszert vásárolt. Nos, hamar
„egymásra találtunk”. Érdeklődtem a vásár-
lás okáról és rövidesen egymást felülmúlva
„főztünk” menet közben. Figyelmébe ajánlot-
tam a rovatunkat, ő pedig megígérte, ha
megfelelően elmélyült a grúz konyha rejtel-
meiben, megkeres és tájékoztat minket az
érdekességekről.

34 éves praxisom alatt ilyen kellemes mo-
dorú, szolidan kihívó fiatal hölggyel még
nem találkoztam. Eljátszottam a gondolattal,
mi lenne, ha 26 éves lennék….! Egyértelmű,
megpróbálnám „megfőzni”! Őt is! Így azon-
ban udvariasan tovább érdeklődtem a szol-
janka felől Jolánkától, mert így hívták a bájos
szőke tündért. Ő látva őszinte kíváncsiságo-
mat meghívott egy korai estebédre, ahol volt
szerencsém megismerni fiatal, szimpatikus
élsportoló barátját. A leves fantasztikus volt.
Most először nem saját főztömről írok, de
olyan részletes tájékoztatást kaptam, hogy
így is bátran vállaltam a feladatot és leje-
gyeztem a cikket. 

Nézzük a szoljankához-valókat 6 sze-
mélyre:

1 kg marha lábszár 
20 dkg füstölt tarja
2-3 közepes fej hagyma
1 fej fokhagyma
10 dkg szalonnazsírja kiolvasztva
6 szál répa
2 szál fehérrépa
1/2 zeller
2-3 karfiolrózsa
1/2 brokkoli rózsa
10-15 dkg káposzta laskázva
Só, bors, kömény ízlés szerint
1-3 savanyított csili felkarikázva – aki erő-

sen szereti
10-12 db sós-vizes, vagy ecetes uborka

kockázva
2-4 babérlevél
2 dl tejföl 

1-2 kanál liszt
Amikor megkóstoltam ezt a finom levest,

elállt a lélegzetem. Mi ez? Fehér gulyás?
Mindegy, nagyon finom és minden belevaló
nálunk is megvásárolható, nincs benne sem-
mi idegen. Nem is értem, miért nem mi talál-
tuk ki? Az elkészítés egyszerű. Kiolvasztjuk a
szalonnát, a pörcöt kiszedjük, a zsírra rádob-
juk a hagymát, megpároljuk, ha puha rá-
nyomjuk a fokhagymát és beletesszük a
húst. Megpörköljük, rátesszük a fűszereket,
sót és kevés vízzel felengedve pároljuk.
CCa. 2 óra után hozzáadjuk a kockára aprí-
tott zöldségeket a karfiol és brokkoli, vala-
mint az uborka kivételével, és felöntjük kb. 3
liter vízzel és utánfűszerezzük. Főzzük 30
percig és adjuk hozzá a maradék zöldsége-
ket. Végül behabarjuk az 1-2 kanál liszttel ki-
kavart tejföllel. Akkor jó a leves, ha kicsit sű-
rűbb a mi gulyáslevesünknél.

Igen ám, de hogyan erősödik eközben a
népek barátsága? Két dolog jut eszembe.
Az egyik fiatalkoromra tehető a Bala-
ton mellé. Ekkor komoly erőkkel támo-
gattuk a hozzánk látogató NDK-s és
lengyel lányokat. Akkor fiatalos lendü-
lettel és szárba szökkenő tavasz-érzés-
sel „védtük a békét és erősítettük népe-
ink barátságát…”! 

Most pedig a szoljanka leves és a
sváb cicege párosításával tesszük
ugyanezt.

Tehát a cicege! Nagyon egyszerű,
mégis ízletes. Tésztája olyan, mint a tót
lapcsánkájé. Nem is tudjuk, hogy melyik
volt előbb. Nézzük a receptet.

Hozzávalók 6 személyre:
1 1/2 kg krumpli reszelve
liszt, amennyit a krumpli felvesz ah-

hoz, hogy nokedli tésztánál kicsit sű-
rűbb legyen

Só, bors – van, aki reszel bele hagy-
mát is (mi nem szoktunk)

Jól kizsírozunk egy tepsit, beleönt-
jük a tésztát, és elsimítjuk. Tetejére
szórunk egy kevés köményt, piros
paprikát (lehet csípőset is), borsot.
Rákanalazunk vagy kockázunk (ha
elég fagyott) kevés zsírt – és be-
tesszük a sütőbe megsülni. Akkor jó,
ha megszúrva nem ragad a tűre vagy
villára, és ha a teteje kérges, barnás
redőkkel. Amíg sül, 2-3 dl tejfölbe be-
lereszelünk 1-2 gerezd fokhagymát,
vagy medvehagymát aprítunk, vagy
snidlinget, vagy egyszerűen egy kis fej
hagymát. Ha kisült, felkockázzuk, és aki
kívánja, a fenti fűszeres tejfölből ráken
egy kanállal. Szeretni fogjátok, finom.

Befejezésül visszatérek kedves ven-
déglátóimra.  Köszönöm a remek estét,
a finom receptet! Kölcsönösen megfo-

gadtuk, nem utoljára találkoztunk. Most raj-
tam a sor. Van önbizalmam, nem fogok szé-
gyent vallani, de majd erről is tájékoztatlak
Benneteket. Addig is jó étvágyat! 

A szoljánka és cicege finom és energiát
adó kísérője a tavaszi kerti munkáknak. 

Próbáljátok ki!
Üdv: Sanyi: City 231

Tisztelt kollégák!
Két finom ételről írok most, egy előétel és
egy főfogás lesz. Az előétel kicsit munká-
sabb, de megéri, mert igen finom.
Ez a libamáj ráksalátával, kaviárral. 
Mennyiségeket most nem jelzek, mert attól
függ, hogy hány személyre kell készíteni.

A lényeg, sütünk tököt, majd sütemény-
szaggatóval formát készítünk bele, erre jön a
főtt tojás-karika, amire a piros lazackaviárt
tesszük. Mellé a lassú tűzön
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egyben sütött libamájból vágott szeletet,
majd a rákot. 

A ráksaláta úgy készül, hogy keverünk egy
adag majonézt, majd ebbe tesszük a pirított,
majd kihűlt garnélarákot, apróra vágott főtt
tojást és vékonyra szeletelt póréhagymát

Majd jól összedolgozzuk az egészet. Szé-
pen tálaljuk, s kínálhatunk hozzá tokaji édes
szamorodnit, vagy aszút.

A következő fogás egy natúr csirkemell
olíván pirítva, csak enyhén sózzuk, fehér bor-
sozzuk s pár perc alatt kész. Mellé hámozott

körteszeleteket pirítunk 1-2 kanál mézen, ki-
csit fahéjazzuk, s már kész ez is. Tálalásnál
adhatunk hozzá főtt,vagy kukoricás rizst, íz-
lés szerint.

Fakanalas jó étvágyat kívánok: 
Soós István City 22 
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Az autó változott, a helyzet nem!
Már hozzátartozott a vecsési tájképhez, a SHELL kút mellett ácsin-
gózó piros „Totoya”, ahogy erről már korábban is beszámoltunk. De
beszámoltunk arról is, hogy legalább ugyanannyian szaladnak bele
a csapdába, mert akik kifelé mennek, látják a sebességmérő autót.
Azok viszont, akik befelé jönnek csak később  szereznek tudomást
a sebességmérés tényről. 

Mi a baj akkor? Mi az, amire már korábban figyelmeztettünk, de
ezt meg kell ismétel-
ni? Nos, a taxisok, az
autósok elhaladnak,
akár negyven, vagy öt-
ven kilométeres tem-
póval a piros Toyota
mellett. Aztán távolod-
va, már több száz mé-
terre eltávolodva a ké-
szüléktől, ” biztonsá-
gos területen” a gáz-
ra lépnek. Beszélget-
tem a rendőrökkel,
akik a gyorshajtókat
figyelik és megismé-
telték a tavalyi adato-
kat. Ugyanannyian
vétkeznek kifelé, mint
befelé! Van olyan kol-
légánk, aki egymás

után két képet kapott már ebben az évben a helyszínen, kifelé
haladva…

Ezek a szerkezetek 1,8 kilométerre látnak, és így majd két kilo-
méterig fényképeznek is. Márpedig a százas tábla előtt akár öt mé-
terrel is csak ötvennel lehet menni! A kollégák viszont meglátva a
100-as táblát – továbbra is – elveszítik a félelemérzetüket! Rosszul
teszik, ott is csak városi tempóval lehet haladni! 

Az elmúlt hónapokban többször
kezdeményeztem, hogy a csomópont
után, ott ahol már nincs gyalogos for-
galom, nincs kereszteződés, legalább
a hetvenes tempót engedélyezzék.
Vecsés Önkormányzata ugyanúgy
nem támogatta a kérést, mint az Autó-
pálya-Kezelő.

Sajnos, nekik van igazuk, mert hiá-
ba a gyalogos közlekedés tilalma,
most is sokan szaladnak át tiltott he-
lyen, igyekezve a buszmegállóba. De-
cemberben is volt egy halálos gázo-
lás. A nénike szaladt, de jött a
teherautó… 

Nincs más hátra, figyeljük a kilomé-
ter mutatót és az átszaladgáló gyalo-
gosokat. A piros autóból fehér lett, de
a helyzet nem változott…

Juhász Péter

Repülésirányítók és pilóták
Torony: – …hogy ne csapjon túl nagy

zajt, legyen szíves, forduljon 45 fokkal
jobbra!

Pilóta: – Milyen zajt csaphatnánk mi
35 000 láb magasan?

Torony: – Olyan csörömpölõset, mint
amikor egy 707-es összeütközik az elõt-
te lévõ 727-essel...

Torony: – Ön most egy Airbus 320
vagy 340?

Pilóta: – Egy Airbus 340 természete-
sen.

Torony: – Akkor ebben az esetben len-
ne szíves start elõtt a másik 2 hajtómû-
vet is bekapcsolni?!

Pilóta: – Nagyon kevés üzemanya-
gunk van! Sürgõs intézkedést kérünk!

Torony: – Mi a helyzetük? Nincsenek a
képernyõmön!!!

Pilóta: – A 2-es kifutón állunk, és egy
örökkévalóság óta várjuk a tartályau-
tót!

Pilóta: – Itt a KLM 114… Startenge-
délyt kérünk!

Torony: – Bocs, de nem kaptuk meg a
repülési tervüket. Hova szeretnének re-
pülni?

Pilóta: – Természetesen Berlinbe, mint
minden hétfõn!

Torony: – De ma kedd van!

Torony (egy kisgéphez, nagyon durva
landolás után) – Ki van a fedélzeten?

Pilóta: – A pilóta, 2 utas és 1 kutya...
Torony: – Gondolom a kutya veze-

tett...

Torony: – ...van még üzemanyaguk,
vagy nincs?

Pilóta: – Igen!
Torony: – Igen, mi?
Pilóta: – Igen uram!

Pilóta: – Jó reggelt Pozsony!
Torony: – Jó reggelt! Csak tájékoztatá-

sul, itt Bécs beszél!
Pilóta: – Én most éppen leszállok Po-

zsonyban.
Torony: – De ez itt tényleg Bécs!
Pilóta: – Bécs?!
Torony: – Az.
Pilóta: – De miért? Mi Pozsonyba tar-

tunk!
Torony: – … OK! Akkor szakítsa meg a

leszállási manõvert, és repüljön balra!!!

Pilóta: – …Torony? Sikeresen elértük a
450 000 láb magasságot.

Torony: – Mennyi?!? 450 000?! Ebben
az esetben kérem, hívja a Houstoni Ûr-
központot!

A helyszín a II-es repülőtér felé vezető út, Vecsésnél

ujtaxi.qxd  2/13/13 08:45  Page 31



Szoljanka Jolánkánál
Egy ártatlan kis esemény előzte meg és ad-
ta az ötletet, hogy ezt a rendkívül ízletes
orosz, ukrán és talán Lengyelországban is
ismert levest bemutassam nektek. Ezen kí-
vül továbbra is próbálom a népek barátságát
a konyhán keresztül is erősíteni, ezért a
szoljanka kísérőjeként ismerjétek meg a
cicegét, egy sváb ételt.

Térjünk a lényegre! A hatás, a kedves kis
kaland megint munka közben ért. Történt
ugyanis, hogy a Bajcsy-droszton „napoz-
tam”. Már-már éppen elbóbiskoltam, amikor
valaki feltépte az ajtót és a rutinos taxizók
magabiztosságával meghatározta a végcélt,
de azt is közölte, útközben többször megál-
lunk. Mindezt olyan sugárzó kedvességgel
tette az ifjú hölgy, hogy elakadt a lélegzetem.
Többnyire élelmiszert vásárolt. Nos, hamar
„egymásra találtunk”. Érdeklődtem a vásár-
lás okáról és rövidesen egymást felülmúlva
„főztünk” menet közben. Figyelmébe ajánlot-
tam a rovatunkat, ő pedig megígérte, ha
megfelelően elmélyült a grúz konyha rejtel-
meiben, megkeres és tájékoztat minket az
érdekességekről.

34 éves praxisom alatt ilyen kellemes mo-
dorú, szolidan kihívó fiatal hölggyel még
nem találkoztam. Eljátszottam a gondolattal,
mi lenne, ha 26 éves lennék….! Egyértelmű,
megpróbálnám „megfőzni”! Őt is! Így azon-
ban udvariasan tovább érdeklődtem a szol-
janka felől Jolánkától, mert így hívták a bájos
szőke tündért. Ő látva őszinte kíváncsiságo-
mat meghívott egy korai estebédre, ahol volt
szerencsém megismerni fiatal, szimpatikus
élsportoló barátját. A leves fantasztikus volt.
Most először nem saját főztömről írok, de
olyan részletes tájékoztatást kaptam, hogy
így is bátran vállaltam a feladatot és leje-
gyeztem a cikket. 

Nézzük a szoljankához-valókat 6 sze-
mélyre:

1 kg marha lábszár 
20 dkg füstölt tarja
2-3 közepes fej hagyma
1 fej fokhagyma
10 dkg szalonnazsírja kiolvasztva
6 szál répa
2 szál fehérrépa
1/2 zeller
2-3 karfiolrózsa
1/2 brokkoli rózsa
10-15 dkg káposzta laskázva
Só, bors, kömény ízlés szerint
1-3 savanyított csili felkarikázva – aki erő-

sen szereti
10-12 db sós-vizes, vagy ecetes uborka

kockázva
2-4 babérlevél
2 dl tejföl 

1-2 kanál liszt
Amikor megkóstoltam ezt a finom levest,

elállt a lélegzetem. Mi ez? Fehér gulyás?
Mindegy, nagyon finom és minden belevaló
nálunk is megvásárolható, nincs benne sem-
mi idegen. Nem is értem, miért nem mi talál-
tuk ki? Az elkészítés egyszerű. Kiolvasztjuk a
szalonnát, a pörcöt kiszedjük, a zsírra rádob-
juk a hagymát, megpároljuk, ha puha rá-
nyomjuk a fokhagymát és beletesszük a
húst. Megpörköljük, rátesszük a fűszereket,
sót és kevés vízzel felengedve pároljuk.
CCa. 2 óra után hozzáadjuk a kockára aprí-
tott zöldségeket a karfiol és brokkoli, vala-
mint az uborka kivételével, és felöntjük kb. 3
liter vízzel és utánfűszerezzük. Főzzük 30
percig és adjuk hozzá a maradék zöldsége-
ket. Végül behabarjuk az 1-2 kanál liszttel ki-
kavart tejföllel. Akkor jó a leves, ha kicsit sű-
rűbb a mi gulyáslevesünknél.

Igen ám, de hogyan erősödik eközben a
népek barátsága? Két dolog jut eszembe.
Az egyik fiatalkoromra tehető a Bala-
ton mellé. Ekkor komoly erőkkel támo-
gattuk a hozzánk látogató NDK-s és
lengyel lányokat. Akkor fiatalos lendü-
lettel és szárba szökkenő tavasz-érzés-
sel „védtük a békét és erősítettük népe-
ink barátságát…”! 

Most pedig a szoljanka leves és a
sváb cicege párosításával tesszük
ugyanezt.

Tehát a cicege! Nagyon egyszerű,
mégis ízletes. Tésztája olyan, mint a tót
lapcsánkájé. Nem is tudjuk, hogy melyik
volt előbb. Nézzük a receptet.

Hozzávalók 6 személyre:
1 1/2 kg krumpli reszelve
liszt, amennyit a krumpli felvesz ah-

hoz, hogy nokedli tésztánál kicsit sű-
rűbb legyen

Só, bors – van, aki reszel bele hagy-
mát is (mi nem szoktunk)

Jól kizsírozunk egy tepsit, beleönt-
jük a tésztát, és elsimítjuk. Tetejére
szórunk egy kevés köményt, piros
paprikát (lehet csípőset is), borsot.
Rákanalazunk vagy kockázunk (ha
elég fagyott) kevés zsírt – és be-
tesszük a sütőbe megsülni. Akkor jó,
ha megszúrva nem ragad a tűre vagy
villára, és ha a teteje kérges, barnás
redőkkel. Amíg sül, 2-3 dl tejfölbe be-
lereszelünk 1-2 gerezd fokhagymát,
vagy medvehagymát aprítunk, vagy
snidlinget, vagy egyszerűen egy kis fej
hagymát. Ha kisült, felkockázzuk, és aki
kívánja, a fenti fűszeres tejfölből ráken
egy kanállal. Szeretni fogjátok, finom.

Befejezésül visszatérek kedves ven-
déglátóimra.  Köszönöm a remek estét,
a finom receptet! Kölcsönösen megfo-

gadtuk, nem utoljára találkoztunk. Most raj-
tam a sor. Van önbizalmam, nem fogok szé-
gyent vallani, de majd erről is tájékoztatlak
Benneteket. Addig is jó étvágyat! 

A szoljánka és cicege finom és energiát
adó kísérője a tavaszi kerti munkáknak. 

Próbáljátok ki!
Üdv: Sanyi: City 231

Tisztelt kollégák!
Két finom ételről írok most, egy előétel és
egy főfogás lesz. Az előétel kicsit munká-
sabb, de megéri, mert igen finom.
Ez a libamáj ráksalátával, kaviárral. 
Mennyiségeket most nem jelzek, mert attól
függ, hogy hány személyre kell készíteni.

A lényeg, sütünk tököt, majd sütemény-
szaggatóval formát készítünk bele, erre jön a
főtt tojás-karika, amire a piros lazackaviárt
tesszük. Mellé a lassú tűzön

30

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Libamáj-kaviár-ráksaláta

Natúr csirkemell mézes körtével

Sül a körte és csirke

ujtaxi.qxd  2/13/13 08:45  Page 30

egyben sütött libamájból vágott szeletet,
majd a rákot. 

A ráksaláta úgy készül, hogy keverünk egy
adag majonézt, majd ebbe tesszük a pirított,
majd kihűlt garnélarákot, apróra vágott főtt
tojást és vékonyra szeletelt póréhagymát

Majd jól összedolgozzuk az egészet. Szé-
pen tálaljuk, s kínálhatunk hozzá tokaji édes
szamorodnit, vagy aszút.

A következő fogás egy natúr csirkemell
olíván pirítva, csak enyhén sózzuk, fehér bor-
sozzuk s pár perc alatt kész. Mellé hámozott

körteszeleteket pirítunk 1-2 kanál mézen, ki-
csit fahéjazzuk, s már kész ez is. Tálalásnál
adhatunk hozzá főtt,vagy kukoricás rizst, íz-
lés szerint.

Fakanalas jó étvágyat kívánok: 
Soós István City 22 
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Az autó változott, a helyzet nem!
Már hozzátartozott a vecsési tájképhez, a SHELL kút mellett ácsin-
gózó piros „Totoya”, ahogy erről már korábban is beszámoltunk. De
beszámoltunk arról is, hogy legalább ugyanannyian szaladnak bele
a csapdába, mert akik kifelé mennek, látják a sebességmérő autót.
Azok viszont, akik befelé jönnek csak később  szereznek tudomást
a sebességmérés tényről. 

Mi a baj akkor? Mi az, amire már korábban figyelmeztettünk, de
ezt meg kell ismétel-
ni? Nos, a taxisok, az
autósok elhaladnak,
akár negyven, vagy öt-
ven kilométeres tem-
póval a piros Toyota
mellett. Aztán távolod-
va, már több száz mé-
terre eltávolodva a ké-
szüléktől, ” biztonsá-
gos területen” a gáz-
ra lépnek. Beszélget-
tem a rendőrökkel,
akik a gyorshajtókat
figyelik és megismé-
telték a tavalyi adato-
kat. Ugyanannyian
vétkeznek kifelé, mint
befelé! Van olyan kol-
légánk, aki egymás

után két képet kapott már ebben az évben a helyszínen, kifelé
haladva…

Ezek a szerkezetek 1,8 kilométerre látnak, és így majd két kilo-
méterig fényképeznek is. Márpedig a százas tábla előtt akár öt mé-
terrel is csak ötvennel lehet menni! A kollégák viszont meglátva a
100-as táblát – továbbra is – elveszítik a félelemérzetüket! Rosszul
teszik, ott is csak városi tempóval lehet haladni! 

Az elmúlt hónapokban többször
kezdeményeztem, hogy a csomópont
után, ott ahol már nincs gyalogos for-
galom, nincs kereszteződés, legalább
a hetvenes tempót engedélyezzék.
Vecsés Önkormányzata ugyanúgy
nem támogatta a kérést, mint az Autó-
pálya-Kezelő.

Sajnos, nekik van igazuk, mert hiá-
ba a gyalogos közlekedés tilalma,
most is sokan szaladnak át tiltott he-
lyen, igyekezve a buszmegállóba. De-
cemberben is volt egy halálos gázo-
lás. A nénike szaladt, de jött a
teherautó… 

Nincs más hátra, figyeljük a kilomé-
ter mutatót és az átszaladgáló gyalo-
gosokat. A piros autóból fehér lett, de
a helyzet nem változott…

Juhász Péter

Repülésirányítók és pilóták
Torony: – …hogy ne csapjon túl nagy

zajt, legyen szíves, forduljon 45 fokkal
jobbra!

Pilóta: – Milyen zajt csaphatnánk mi
35 000 láb magasan?

Torony: – Olyan csörömpölõset, mint
amikor egy 707-es összeütközik az elõt-
te lévõ 727-essel...

Torony: – Ön most egy Airbus 320
vagy 340?

Pilóta: – Egy Airbus 340 természete-
sen.

Torony: – Akkor ebben az esetben len-
ne szíves start elõtt a másik 2 hajtómû-
vet is bekapcsolni?!

Pilóta: – Nagyon kevés üzemanya-
gunk van! Sürgõs intézkedést kérünk!

Torony: – Mi a helyzetük? Nincsenek a
képernyõmön!!!

Pilóta: – A 2-es kifutón állunk, és egy
örökkévalóság óta várjuk a tartályau-
tót!

Pilóta: – Itt a KLM 114… Startenge-
délyt kérünk!

Torony: – Bocs, de nem kaptuk meg a
repülési tervüket. Hova szeretnének re-
pülni?

Pilóta: – Természetesen Berlinbe, mint
minden hétfõn!

Torony: – De ma kedd van!

Torony (egy kisgéphez, nagyon durva
landolás után) – Ki van a fedélzeten?

Pilóta: – A pilóta, 2 utas és 1 kutya...
Torony: – Gondolom a kutya veze-

tett...

Torony: – ...van még üzemanyaguk,
vagy nincs?

Pilóta: – Igen!
Torony: – Igen, mi?
Pilóta: – Igen uram!

Pilóta: – Jó reggelt Pozsony!
Torony: – Jó reggelt! Csak tájékoztatá-

sul, itt Bécs beszél!
Pilóta: – Én most éppen leszállok Po-

zsonyban.
Torony: – De ez itt tényleg Bécs!
Pilóta: – Bécs?!
Torony: – Az.
Pilóta: – De miért? Mi Pozsonyba tar-

tunk!
Torony: – … OK! Akkor szakítsa meg a

leszállási manõvert, és repüljön balra!!!

Pilóta: – …Torony? Sikeresen elértük a
450 000 láb magasságot.

Torony: – Mennyi?!? 450 000?! Ebben
az esetben kérem, hívja a Houstoni Ûr-
központot!

A helyszín a II-es repülőtér felé vezető út, Vecsésnél
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Üzemanyagárak, 2013 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 410 430 252

Február 414 423 266

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 üzemanyagkölt-
séget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyag-
ról 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 tartalmazzák
az egyes járművekre vonatkozó alapnormát,
mely a különleges üzemmód miatt korrekciós
tételekkel módosítható. A mellékletben nem
szereplő típusú, valamint meg nem határoz-
ható alapnormájú, illetőleg a rendeletben
meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyag-

gal üzemelő gépjárművek esetében az alap-
norma értékét a gyártó adatai vagy az üzem-
anyag-fogyasztás mérése alapján műszaki
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%

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.

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-tól 5,50%
www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdemé-
nyezésbõl történõ utólagos módosítása (ön-
revízió) következtében fennálló különbözet
után a jegybanki alapkamatnak megfelelõ
pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és já-
rulékfizetés esetén az adóhatóság késedelmi
pótlékként a mindenkori jegybanki alapka-
mat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT
ALAKULÁSA

Február 25. Egyéni vállalko-
zók személyi jövedelemadó be-
vallása, EVA-s vállalkozók beval-
lása

Március 12. Elõzõ havi járulé-
kok bevallása és befizetése, Elõzõ
havi KATA befizetése
Március 15. Helyi iparûzési
adó elõlegének befizetése KATA-s
vállalkozók iparûzési adója elsõ
részletének befizetése

Fontos 
határidõk

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés, stb.) 2.800.-
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxis Angol nyelvoktató program (könyv+dupla CD) 7.900.-
Kamionos Angol és Német nyelvoktató program 
(könyv+dupla CD) 7.900.-
Munkavállalói Angol nyelvoktató program 
(könyv+munkafüzet+12CD) 19.900.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 
Taxis brifkók, pénztárcák 1.200.-tól
Tarifatáblázat készítése/db 600.-
Engedélyszám a kocsi oldalára öntapadós, vagy mágneses 600.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 

Az árak 2013. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. 
Az áfa összegét tartalmazzák.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

FEBRUÁR

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 szorzószámai és száza-
lékai nem változtak, az összegek azon-
ban a minimálbér emelkedése miatt
igen. 

A járulékok közül azonban nem kell
megfizetnie a 27%-os szociális
hozzájárulási 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-jé-
től illeti meg az egyéni vállalkozókat,
továbbá a bt., kkt., kft. személyesen
közreműködő tagjait. A kedvezmény a
minimálbér kétszeres összegéig vehe-
tő igénybe, kizárólag a vállalkozó, vagy
tag saját járulékaiból (alkalmazottakra
tehát nem vonatkozik). A 2012. július 1.
előtti időszakra ez az adókedvezmény
nem érvényesíthető. 2012 július 1 utá-
ni időszakra önrevízióval módosítható-
ak a hibásan beküldött bevallások.

A járulékok befizetési
határideje főállásúaknál
és munkaviszony mellet-
ti vállalkozóknál a tárgy-

hónapot követő 
hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalko-
zók járulékaikat – a vo-
natkozó jogszabály sze-
rint – negyedévenként, a
tárgynegyedévet követő

hó 12-ig fizetik. 

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

Fõfoglalkozású Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti

Tételes összegek 50 000 Ft/hó 25 000 Ft/hó
Adónem kód 288 288

Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások

elnevezése tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla

Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349
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Üzemanyagárak, 2013 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 410 430 252

Február 414 423 266

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 üzemanyagkölt-
séget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyag-
ról 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 tartalmazzák
az egyes járművekre vonatkozó alapnormát,
mely a különleges üzemmód miatt korrekciós
tételekkel módosítható. A mellékletben nem
szereplő típusú, valamint meg nem határoz-
ható alapnormájú, illetőleg a rendeletben
meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyag-

gal üzemelő gépjárművek esetében az alap-
norma értékét a gyártó adatai vagy az üzem-
anyag-fogyasztás mérése alapján műszaki
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%

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.

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-tól 5,50%
www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdemé-
nyezésbõl történõ utólagos módosítása (ön-
revízió) következtében fennálló különbözet
után a jegybanki alapkamatnak megfelelõ
pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és já-
rulékfizetés esetén az adóhatóság késedelmi
pótlékként a mindenkori jegybanki alapka-
mat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT
ALAKULÁSA

Február 25. Egyéni vállalko-
zók személyi jövedelemadó be-
vallása, EVA-s vállalkozók beval-
lása

Március 12. Elõzõ havi járulé-
kok bevallása és befizetése, Elõzõ
havi KATA befizetése
Március 15. Helyi iparûzési
adó elõlegének befizetése KATA-s
vállalkozók iparûzési adója elsõ
részletének befizetése

Fontos 
határidõk

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés, stb.) 2.800.-
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxis Angol nyelvoktató program (könyv+dupla CD) 7.900.-
Kamionos Angol és Német nyelvoktató program 
(könyv+dupla CD) 7.900.-
Munkavállalói Angol nyelvoktató program 
(könyv+munkafüzet+12CD) 19.900.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 
Taxis brifkók, pénztárcák 1.200.-tól
Tarifatáblázat készítése/db 600.-
Engedélyszám a kocsi oldalára öntapadós, vagy mágneses 600.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 

Az árak 2013. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. 
Az áfa összegét tartalmazzák.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

FEBRUÁR

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 szorzószámai és száza-
lékai nem változtak, az összegek azon-
ban a minimálbér emelkedése miatt
igen. 

A járulékok közül azonban nem kell
megfizetnie a 27%-os szociális
hozzájárulási 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-jé-
től illeti meg az egyéni vállalkozókat,
továbbá a bt., kkt., kft. személyesen
közreműködő tagjait. A kedvezmény a
minimálbér kétszeres összegéig vehe-
tő igénybe, kizárólag a vállalkozó, vagy
tag saját járulékaiból (alkalmazottakra
tehát nem vonatkozik). A 2012. július 1.
előtti időszakra ez az adókedvezmény
nem érvényesíthető. 2012 július 1 utá-
ni időszakra önrevízióval módosítható-
ak a hibásan beküldött bevallások.

A járulékok befizetési
határideje főállásúaknál
és munkaviszony mellet-
ti vállalkozóknál a tárgy-

hónapot követő 
hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalko-
zók járulékaikat – a vo-
natkozó jogszabály sze-
rint – negyedévenként, a
tárgynegyedévet követő

hó 12-ig fizetik. 

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

Fõfoglalkozású Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti

Tételes összegek 50 000 Ft/hó 25 000 Ft/hó
Adónem kód 288 288

Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások

elnevezése tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla

Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349
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Tanárno: 

      - Móriczka, tudod miért késik a Világ Vége?

Móriczka: 

      - Mert nem a Mobil Taxival utazik.

Tanárno: 

      - Móriczka, tudod miért késik a Világ Vége?

Móriczka: 

      - Mert nem a Mobil Taxival utazik.
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Startolj rá!Startolj rá!

Akár 0 Ft belépôvel!Akár 0 Ft belépôvel!
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H a összes generációját figyelembe vesszük, a Clio
minden idők egyik legkeresettebb Renault mo-
dellje. Egy mértékadó autó, amely 1990 óta csak-

nem 12 millió példányban talált gazdára. A típus ereden-
dő értékeit és mindennapos sokoldalúságát kiaknázva a
Renault most bemutatta az új Cliót, amely az érzelmek
és a megkérdőjelezhetetlen, kézzelfogható értékek von-
zó kombinációja révén igyekszik új ügyfeleket csábítani
a márkához. 

Az új Clio a Renault megújult látványvilágával lép szín-
re, amely az egyszerűséget, a szenvedélyt és az érzéki-
séget helyezi előtérbe.

Két újonnan bevezetett fedélzeti rendszerének – köz-
tük a Renault R-Linknek1 – köszönhetően az új Renault
Clio forradalmian új területeket nyit meg az autóipari

multimédiás szolgáltatások sorában. Emellett a
modell teljes választékában rendkívül magas
szintű kényelmi és biztonsági felszereltséget kí-
nál, a megfizethető külső és belső design-ele-
mek széles választéka pedig az autó olyan mér-
tékű testre szabását teszi lehetővé, amelyre a
márka történetében még nem volt példa.

Az új Clio sokoldalúságának alapját az új mo-
dell még jobb úttartása és fokozott kényelme
adja; a hajtásról olyan motorok választéka gon-
doskodik, amelyek példát mutatnak az iparág
számára az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-
kibocsátás terén. A motorkínálat egyik dízel tag-
ja utolérhetetlen 3,2 l/100 km átlagfogyasztást
és 83 g/km CO2-kibocsátást kínál.

Mindemellett az új Clio igen tágas utastérrel
és különösen nagy (300 literes) csomagtartóval
büszkélkedhet. A modellt részletekbe menő
gondossággal tervezték meg. Az aktív és pasz-

Magyarországon is bemutatkozott

Az új Renault Clio

Folytatás a 37. oldalon
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Intézhetõ ügyek:

• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély

Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 443-5747
Hétvégén is nyitva!

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 08.00–20.00
Kedd: 08.00–20.00
Szerda: 08.00–20.00
Csütörtök: 08.00–20.00
Péntek: 08.00–20.00
Szombat: 08.00–14.00
Vasárnap: 08.00–14.00

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

Budapest, V. ker.
Bárczy István u. 1-3.

Tel.: 411-7000
(központi szám)

Szolgáltatások:
• Bejelentkezés az iparûzési adó hatálya alá. 
• Felvilágosítás, adózási nyomtatványok igénylése, azok kitöltési sza-

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügye-

lethez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (adóigazolás csak a
képviselõ vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás az-
napi elkészíthetõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1
órával megjelenni!

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 08.00 – 18.00 
Kedd: 08.00 – 16.30 
Szerda: 08.00 – 18.00 
Csütörtök: 08.00 – 16.30 
Péntek: 08.00 – 14.00  

A méltányossági kérelem, 
fizetési könnyítés (részlet-
fizetés, halasztás), továbbá 
a „nullás“ igazolás iránti 
kérelem illetéke 3000 Ft. 

– Úgy hallom, el akarsz
válni a feleségedtõl. Hogy-
hogy?

– Folyton éjszakai mula-
tókba jár.

– És pasizik? Vagy iszik?
– Dehogy! Engem keres.

Fõvárosi taxiengedély ügyek 
Nemzeti Közlekedési Hatóság  

1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése  
Nyitva tartás:  
Hétfõtõl csütörtökig 08.00–15.00 
Pénteken 08.00–12.00

Budapesti Közlekedési
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VII., Rumbach Sebestyén u. 19-21.
(Rumbach Center)
Tel.: 06-1-235-3000 

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 országos bejegyzés szerepel 
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén végzett iparûzé-

si adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fõvárosi Önkormányzathoz
adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem
áll fenn, illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

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

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

P: 9.00 – 12.00.   

További felvilágosítás:
www.taxiallomas.hu 

Itt Magyarországon az a gond,
hogy senki sem meri felvállalni,
amit mondott. De ezt nem tõlem
hallották! * * *

– Doktor úr, a feleségemmel van
baj. Olyan gyerekesen viselkedik.

– Például mit csinál?
– Amikor fürdöm a kádban,

folyton bejön és elsüllyeszti a pa-
pírhajóimat. * * *

Egy házaspár üldögél egy üveg
bor mellett, és beszélgetnek. Azt
mondja a férj:

– Fogadjunk, nem tudsz nekem
olyat mondani, amitõl egyszerre
leszek vidám és szomorú is!

– Nos, megpróbálom. – feleli az

asszony. – A tied sokkal nagyobb,
mint a bátyádé.

* * *
Találkozik a kismalac a bátor

nyúllal.
– Szia, bátor nyusz! Te tényleg

nem félsz a farkastól?
– Tényleg.
– Veled tarthatok?
– Gyere.
– Te bátor nyuszi, már érzem,

hogy itt a farkas a közelben. Biz-
tos nem félsz?

– Biztos.
– Már látom is. Hogyhogy téged

nem esz meg?
– Néha hozok neki egy kismala-

cot...

BTI-hírek
A BTI ügyfelei adó- és tb-csekkjeiket megrendelhetik
irodánkban – akár telefonon is –, nem kell az adóhi-
vatalban sorba állni. Már a KATA-s csekkek is hoz-
záférhetõk. A küldemény néhány napon belül postán
érkezik a megadott címre. 
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H a összes generációját figyelembe vesszük, a Clio
minden idők egyik legkeresettebb Renault mo-
dellje. Egy mértékadó autó, amely 1990 óta csak-

nem 12 millió példányban talált gazdára. A típus ereden-
dő értékeit és mindennapos sokoldalúságát kiaknázva a
Renault most bemutatta az új Cliót, amely az érzelmek
és a megkérdőjelezhetetlen, kézzelfogható értékek von-
zó kombinációja révén igyekszik új ügyfeleket csábítani
a márkához. 

Az új Clio a Renault megújult látványvilágával lép szín-
re, amely az egyszerűséget, a szenvedélyt és az érzéki-
séget helyezi előtérbe.

Két újonnan bevezetett fedélzeti rendszerének – köz-
tük a Renault R-Linknek1 – köszönhetően az új Renault
Clio forradalmian új területeket nyit meg az autóipari

multimédiás szolgáltatások sorában. Emellett a
modell teljes választékában rendkívül magas
szintű kényelmi és biztonsági felszereltséget kí-
nál, a megfizethető külső és belső design-ele-
mek széles választéka pedig az autó olyan mér-
tékű testre szabását teszi lehetővé, amelyre a
márka történetében még nem volt példa.

Az új Clio sokoldalúságának alapját az új mo-
dell még jobb úttartása és fokozott kényelme
adja; a hajtásról olyan motorok választéka gon-
doskodik, amelyek példát mutatnak az iparág
számára az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-
kibocsátás terén. A motorkínálat egyik dízel tag-
ja utolérhetetlen 3,2 l/100 km átlagfogyasztást
és 83 g/km CO2-kibocsátást kínál.

Mindemellett az új Clio igen tágas utastérrel
és különösen nagy (300 literes) csomagtartóval
büszkélkedhet. A modellt részletekbe menő
gondossággal tervezték meg. Az aktív és pasz-

Magyarországon is bemutatkozott

Az új Renault Clio

Folytatás a 37. oldalon
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Intézhetõ ügyek:

• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély

Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 443-5747
Hétvégén is nyitva!

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 08.00–20.00
Kedd: 08.00–20.00
Szerda: 08.00–20.00
Csütörtök: 08.00–20.00
Péntek: 08.00–20.00
Szombat: 08.00–14.00
Vasárnap: 08.00–14.00

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

Budapest, V. ker.
Bárczy István u. 1-3.

Tel.: 411-7000
(központi szám)

Szolgáltatások:
• Bejelentkezés az iparûzési adó hatálya alá. 
• Felvilágosítás, adózási nyomtatványok igénylése, azok kitöltési sza-

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügye-

lethez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (adóigazolás csak a
képviselõ vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás az-
napi elkészíthetõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1
órával megjelenni!

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 08.00 – 18.00 
Kedd: 08.00 – 16.30 
Szerda: 08.00 – 18.00 
Csütörtök: 08.00 – 16.30 
Péntek: 08.00 – 14.00  

A méltányossági kérelem, 
fizetési könnyítés (részlet-
fizetés, halasztás), továbbá 
a „nullás“ igazolás iránti 
kérelem illetéke 3000 Ft. 

– Úgy hallom, el akarsz
válni a feleségedtõl. Hogy-
hogy?

– Folyton éjszakai mula-
tókba jár.

– És pasizik? Vagy iszik?
– Dehogy! Engem keres.

Fõvárosi taxiengedély ügyek 
Nemzeti Közlekedési Hatóság  

1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése  
Nyitva tartás:  
Hétfõtõl csütörtökig 08.00–15.00 
Pénteken 08.00–12.00

Budapesti Közlekedési
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VII., Rumbach Sebestyén u. 19-21.
(Rumbach Center)
Tel.: 06-1-235-3000 

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 országos bejegyzés szerepel 
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén végzett iparûzé-

si adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fõvárosi Önkormányzathoz
adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem
áll fenn, illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

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

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

P: 9.00 – 12.00.   

További felvilágosítás:
www.taxiallomas.hu 

Itt Magyarországon az a gond,
hogy senki sem meri felvállalni,
amit mondott. De ezt nem tõlem
hallották! * * *

– Doktor úr, a feleségemmel van
baj. Olyan gyerekesen viselkedik.

– Például mit csinál?
– Amikor fürdöm a kádban,

folyton bejön és elsüllyeszti a pa-
pírhajóimat. * * *

Egy házaspár üldögél egy üveg
bor mellett, és beszélgetnek. Azt
mondja a férj:

– Fogadjunk, nem tudsz nekem
olyat mondani, amitõl egyszerre
leszek vidám és szomorú is!

– Nos, megpróbálom. – feleli az

asszony. – A tied sokkal nagyobb,
mint a bátyádé.

* * *
Találkozik a kismalac a bátor

nyúllal.
– Szia, bátor nyusz! Te tényleg

nem félsz a farkastól?
– Tényleg.
– Veled tarthatok?
– Gyere.
– Te bátor nyuszi, már érzem,

hogy itt a farkas a közelben. Biz-
tos nem félsz?

– Biztos.
– Már látom is. Hogyhogy téged

nem esz meg?
– Néha hozok neki egy kismala-

cot...

BTI-hírek
A BTI ügyfelei adó- és tb-csekkjeiket megrendelhetik
irodánkban – akár telefonon is –, nem kell az adóhi-
vatalban sorba állni. Már a KATA-s csekkek is hoz-
záférhetõk. A küldemény néhány napon belül postán
érkezik a megadott címre. 
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Az áldozattá válás elkerülésének egyik lehe-
tősége, ha a leendő sértett kellően körülte-
kintő és a gyanús körülmények bizalmatlan-
ságot ébresztenek benne. Mindez elmélet-
ben egyszerűbbnek hangzik, mint a valóság-
ban. Az életben legtöbbször néhány pillanat
áll a taxi volánjánál ülő rendelkezésére, hogy
eldöntse, az úton felbukkanó hivatalosnak
látszó személy jelzésére megálljon vagy
sem. Az egyenruhát viselőknél sem egysze-
rű ennek megítélése, a civil ruhában fellé-
pőknél pedig ez több mint nehézkes. Ez, és
egy taxis kolléga megkeresése adta az ötle-
tet, próbáljuk összegyűjteni, mely hatóság,
mikor és hogyan ellenőrizheti a taxist. 

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
A Fővárosi Közterület-felügyelettől Hermann
Gábor szolgálatszervezési osztályvezető a
következőkről tájékoztatta magazinunkat:

A taxi személyszállító szolgáltatást végzők
hatósági ellenőrzésre elsősorban az
alábbi szervezetek feladata a fővárosban:

– Budapest Főváros Főpolgármesteri Hi-
vatala, Városüzemeltetési Osztálya,

– Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,
– Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
– Budapesti Közlekedési Központ Zrt.,

Taxi divízió
– Buda-

pest Fővá-
ros Közterü-
let-felügyele-
te.

A Főpol-
gármesteri

Hivatal ellenőrei nem hivatalos személyek,
ám célellenőrzéseikkel a jegyző hatáskörét
gyakorolva, elsősorban a szolgáltatás végzé-
sének jogosultságát, valamint a személyszál-
lítási tevékenységhez kapcsolódó jogszabá-
lyi kötelezettségek megtartását vizsgálják.
Mulasztás esetén a Főjegyzőnél kezdemé-
nyezik pénzbírság kiszabását közigazgatási
hatósági eljárás keretében. Az ellenőrzése-
ket civil ruhában végzik.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eb-
ben a feladatkörben a saját hatáskörébe tar-
tozó jogsértések felderítését és szankcioná-
lását végzi, ez a szervezet sem egyenruhás
hatóság. Így esetükben fényképes igazolvá-
nyukkal legalizálhatják fellépésük jogszerű-
ségét. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal /NAV/ adó-
igazgatási szakterülete szintén a saját fel-
adatkörébe tartozó – számla, nyugtaadási
kötelezettség betartása stb. – ügyekben jár
el. 

A NAV ilyen területen dolgozó munkatár-
sai is civil ruhában tevékenykednek.
A BKK Közút Zrt. Taxi divíziójának ellenőrei
a Budapest főváros közterületein a taxiállo-
mások létesítéséről, használatának és üze-
meltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI.
18.) Főv. Kgy. rendelet betartását ellenőrzik.
A jogszabály előírásait megsértő szolgálta-
tóval szemben kezdeményezhetik a tevé-
kenységére jogosító engedély visszavoná-
sát. A feladatukat civil ruhában látják el, nem
hatósági személyek. 

A BKK Közút Zrt. ellenőrei munkájukat –
együttműködési megállapodás alapján – Bu-

dapest Főváros Közterület-felügyeletének
egyenruhás, hivatalos személynek minősülő
közterület-felügyelőivel közösen látják el.
Budapest Főváros Közterület-felügyelete
egyenruhás közterület-felügyelői a fenti
együttműködés keretein túl folyamatosan el-
lenőrzik a Főváros területén létesített és üze-
meltetett taxi-megállóhelyeket, és az ott ille-
téktelenül – szabálytalanul – várakozó jármű-
vek észlelése esetén intézkednek. 

A közterület-felügyelet vonatkozásában
szigorúan meghatározott jogszabályi kötel-
mek és előírások vonatkoznak az intézkedé-
sek végrehajtására. A közterület-felügyelő-
ket a www.bkf.hu honlapon is elérhető jel-
lemzők alapján lehet felismerni.

http://bfkf.hu/Mirol_ismerjuk_fel_a_felu-
gyelot

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
A NAV Sajtó és Kommunikációs Főosztály-
ról Suller György Attila őrnagy, vám és jöve-
déki szóvivő a következő választ adta felveté-
sünkre:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról, valamint
az adózás rendjéről szóló törvény szabályai
az irányadók. A határátkelőhelyeken bűnül-
dözési, bűnmegelőzési, felderítési és nyo-
mozási, a szabálysértési, a vám- és jövedéki
ellenőrzési, mélységi ellenőrzési, az őrzés-
védelmi, a hatósági, a végrehajtási eljárási
feladatai ellátását végző, valamint mindezen
tevékenységek irányítását, felügyeletét és el-
lenőrzését ellátó pénzügyőrök rendvédelmi
tevékenységet folytatók, egyenruha és szol-
gálati fegyver viselésére jogosultak. A pénz-
ügyőrt intézkedése során az egyenruhája és
az azonosító jelvénye vagy a szolgálati iga-
zolványa igazolja. Ha a pénzügyőr nem visel
egyenruhát, az intézkedés megkezdése előtt
köteles pénzügyőri mivoltát szóban közölni,
és – ha az intézkedés eredményét nem ve-
szélyezteti – magát a szolgálati igazolvány-
nyal igazolni. A pénzügyőr jogosult szemé-
lyeket Magyarország területén belül igazol-
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Honnan ismerhető föl az ellenőrzésre jogosult?
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A legkülönfélébb módon ellenőrizhetik a taxisokat a kontrollra jogosultak. Leg-
gyakrabban néhány pillanat áll a vezető rendelkezésére, hogy eldöntse, megáll-
jon, vagy sem, illetve aki utasként jelentkezik, az ellenőrzésre jogosult, avagy
mégsem. Összeállításunkban annak próbáltunk utánajárni, a hivatalos személyt
miről lehet felismerni, mit is kérhetnek számon a személyszállító vállalkozón. A
teljességre törekedtünk, ezért megkerestük a rendőrséget, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalt, a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, valamint a Fővárosi Közterület-
felügyeletet.

A 2012-ben bevezetett szociális hozzájárulási adó (tu-
lajdonképpen a járulékok átrendezéséből és átneve-
zéséből eredt) bizonyos esetekben csökkenthető. Ezt
az adót a munkáltató fizeti (egyéni vállalkozás esetén
maga a vállalkozó). Kedvezmény jár például a 25 év
alatti és 55 év feletti alkalmazottakra, a megváltozott
munkaképességűekre, a GYES-ről visszatérő kisma-
mákra. Indokolt a kérdés, hogy érvényesítheti-e a ked-
vezményt az egyéni, vagy társas vállalkozó saját ma-
gára vonatkoztatva. Miután tudjuk, hogy öregszik a
szakma, elsősorban az 55 év felettiekre vonatkozó
szabályok érintenek bennünket.

A jogszabály alapján: Az 55 év feletti természetes

személyt munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt
a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból szociális
hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe. A tár-
sas vállalkozás kifizetőnek minősül. Ha tehát Bt.-ben,
Kft.-ben munkaviszonyban foglalkoztatott tag vagy al-
kalmazott 55 évesnél idősebb taxis, a munkáltató ked-
vezményt érvényesíthet. Részmunkaidőben történő
foglalkoztatás esetén a kedvezmény arányosan csök-
kentett rész után illeti meg a munkáltatót.

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alap-
ján azonban az egyéni vállalkozó nem minősül ki-
fizetőnek, így saját maga után a kedvezményt sem
tudja érvényesíteni.

Szocho-adókedvezmény
Jár az egyéni vállalkozónak?

Minél öregebb a
nagypapa, annál jobb
tanuló volt kiskorá-
ban.

* * *
Mari néni térdmûtét

után:
– Doktor úr, fogok

tudni lépcsõn járni?
– Persze, Mari néni.
– Hála Istennek!

Tudja, milyen fárasztó
volt mindennap két-
szer ki az ablakon, le
az ereszcsatornán, és
vissza!?

* * *
Az optimista látja a

fényt az alagút végén,
a pesszimista látja a
sötétséget, a realista a
vonat fényszóróit, a
mozdonyvezetõ meg
három idiótát a síne-
ken.
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Az áldozattá válás elkerülésének egyik lehe-
tősége, ha a leendő sértett kellően körülte-
kintő és a gyanús körülmények bizalmatlan-
ságot ébresztenek benne. Mindez elmélet-
ben egyszerűbbnek hangzik, mint a valóság-
ban. Az életben legtöbbször néhány pillanat
áll a taxi volánjánál ülő rendelkezésére, hogy
eldöntse, az úton felbukkanó hivatalosnak
látszó személy jelzésére megálljon vagy
sem. Az egyenruhát viselőknél sem egysze-
rű ennek megítélése, a civil ruhában fellé-
pőknél pedig ez több mint nehézkes. Ez, és
egy taxis kolléga megkeresése adta az ötle-
tet, próbáljuk összegyűjteni, mely hatóság,
mikor és hogyan ellenőrizheti a taxist. 

FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
A Fővárosi Közterület-felügyelettől Hermann
Gábor szolgálatszervezési osztályvezető a
következőkről tájékoztatta magazinunkat:

A taxi személyszállító szolgáltatást végzők
hatósági ellenőrzésre elsősorban az
alábbi szervezetek feladata a fővárosban:

– Budapest Főváros Főpolgármesteri Hi-
vatala, Városüzemeltetési Osztálya,

– Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,
– Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
– Budapesti Közlekedési Központ Zrt.,

Taxi divízió
– Buda-

pest Fővá-
ros Közterü-
let-felügyele-
te.

A Főpol-
gármesteri

Hivatal ellenőrei nem hivatalos személyek,
ám célellenőrzéseikkel a jegyző hatáskörét
gyakorolva, elsősorban a szolgáltatás végzé-
sének jogosultságát, valamint a személyszál-
lítási tevékenységhez kapcsolódó jogszabá-
lyi kötelezettségek megtartását vizsgálják.
Mulasztás esetén a Főjegyzőnél kezdemé-
nyezik pénzbírság kiszabását közigazgatási
hatósági eljárás keretében. Az ellenőrzése-
ket civil ruhában végzik.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eb-
ben a feladatkörben a saját hatáskörébe tar-
tozó jogsértések felderítését és szankcioná-
lását végzi, ez a szervezet sem egyenruhás
hatóság. Így esetükben fényképes igazolvá-
nyukkal legalizálhatják fellépésük jogszerű-
ségét. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal /NAV/ adó-
igazgatási szakterülete szintén a saját fel-
adatkörébe tartozó – számla, nyugtaadási
kötelezettség betartása stb. – ügyekben jár
el. 

A NAV ilyen területen dolgozó munkatár-
sai is civil ruhában tevékenykednek.
A BKK Közút Zrt. Taxi divíziójának ellenőrei
a Budapest főváros közterületein a taxiállo-
mások létesítéséről, használatának és üze-
meltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI.
18.) Főv. Kgy. rendelet betartását ellenőrzik.
A jogszabály előírásait megsértő szolgálta-
tóval szemben kezdeményezhetik a tevé-
kenységére jogosító engedély visszavoná-
sát. A feladatukat civil ruhában látják el, nem
hatósági személyek. 

A BKK Közút Zrt. ellenőrei munkájukat –
együttműködési megállapodás alapján – Bu-

dapest Főváros Közterület-felügyeletének
egyenruhás, hivatalos személynek minősülő
közterület-felügyelőivel közösen látják el.
Budapest Főváros Közterület-felügyelete
egyenruhás közterület-felügyelői a fenti
együttműködés keretein túl folyamatosan el-
lenőrzik a Főváros területén létesített és üze-
meltetett taxi-megállóhelyeket, és az ott ille-
téktelenül – szabálytalanul – várakozó jármű-
vek észlelése esetén intézkednek. 

A közterület-felügyelet vonatkozásában
szigorúan meghatározott jogszabályi kötel-
mek és előírások vonatkoznak az intézkedé-
sek végrehajtására. A közterület-felügyelő-
ket a www.bkf.hu honlapon is elérhető jel-
lemzők alapján lehet felismerni.

http://bfkf.hu/Mirol_ismerjuk_fel_a_felu-
gyelot

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
A NAV Sajtó és Kommunikációs Főosztály-
ról Suller György Attila őrnagy, vám és jöve-
déki szóvivő a következő választ adta felveté-
sünkre:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról, valamint
az adózás rendjéről szóló törvény szabályai
az irányadók. A határátkelőhelyeken bűnül-
dözési, bűnmegelőzési, felderítési és nyo-
mozási, a szabálysértési, a vám- és jövedéki
ellenőrzési, mélységi ellenőrzési, az őrzés-
védelmi, a hatósági, a végrehajtási eljárási
feladatai ellátását végző, valamint mindezen
tevékenységek irányítását, felügyeletét és el-
lenőrzését ellátó pénzügyőrök rendvédelmi
tevékenységet folytatók, egyenruha és szol-
gálati fegyver viselésére jogosultak. A pénz-
ügyőrt intézkedése során az egyenruhája és
az azonosító jelvénye vagy a szolgálati iga-
zolványa igazolja. Ha a pénzügyőr nem visel
egyenruhát, az intézkedés megkezdése előtt
köteles pénzügyőri mivoltát szóban közölni,
és – ha az intézkedés eredményét nem ve-
szélyezteti – magát a szolgálati igazolvány-
nyal igazolni. A pénzügyőr jogosult szemé-
lyeket Magyarország területén belül igazol-
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Honnan ismerhető föl az ellenőrzésre jogosult?

EEggyyeenn rruuhhaa ,,   jj ee ll vvéénn yy ,,   ss zz oo ll ggáá ll aa tt ii   ii ggaazzoo ll vváánn yy
A legkülönfélébb módon ellenőrizhetik a taxisokat a kontrollra jogosultak. Leg-
gyakrabban néhány pillanat áll a vezető rendelkezésére, hogy eldöntse, megáll-
jon, vagy sem, illetve aki utasként jelentkezik, az ellenőrzésre jogosult, avagy
mégsem. Összeállításunkban annak próbáltunk utánajárni, a hivatalos személyt
miről lehet felismerni, mit is kérhetnek számon a személyszállító vállalkozón. A
teljességre törekedtünk, ezért megkerestük a rendőrséget, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalt, a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, valamint a Fővárosi Közterület-
felügyeletet.

A 2012-ben bevezetett szociális hozzájárulási adó (tu-
lajdonképpen a járulékok átrendezéséből és átneve-
zéséből eredt) bizonyos esetekben csökkenthető. Ezt
az adót a munkáltató fizeti (egyéni vállalkozás esetén
maga a vállalkozó). Kedvezmény jár például a 25 év
alatti és 55 év feletti alkalmazottakra, a megváltozott
munkaképességűekre, a GYES-ről visszatérő kisma-
mákra. Indokolt a kérdés, hogy érvényesítheti-e a ked-
vezményt az egyéni, vagy társas vállalkozó saját ma-
gára vonatkoztatva. Miután tudjuk, hogy öregszik a
szakma, elsősorban az 55 év felettiekre vonatkozó
szabályok érintenek bennünket.

A jogszabály alapján: Az 55 év feletti természetes

személyt munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt
a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból szociális
hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe. A tár-
sas vállalkozás kifizetőnek minősül. Ha tehát Bt.-ben,
Kft.-ben munkaviszonyban foglalkoztatott tag vagy al-
kalmazott 55 évesnél idősebb taxis, a munkáltató ked-
vezményt érvényesíthet. Részmunkaidőben történő
foglalkoztatás esetén a kedvezmény arányosan csök-
kentett rész után illeti meg a munkáltatót.

A szociális hozzájárulási adóról szóló törvény alap-
ján azonban az egyéni vállalkozó nem minősül ki-
fizetőnek, így saját maga után a kedvezményt sem
tudja érvényesíteni.

Szocho-adókedvezmény
Jár az egyéni vállalkozónak?

Minél öregebb a
nagypapa, annál jobb
tanuló volt kiskorá-
ban.

* * *
Mari néni térdmûtét

után:
– Doktor úr, fogok

tudni lépcsõn járni?
– Persze, Mari néni.
– Hála Istennek!

Tudja, milyen fárasztó
volt mindennap két-
szer ki az ablakon, le
az ereszcsatornán, és
vissza!?

* * *
Az optimista látja a

fényt az alagút végén,
a pesszimista látja a
sötétséget, a realista a
vonat fényszóróit, a
mozdonyvezetõ meg
három idiótát a síne-
ken.
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tatni, továbbá – a közúti közlekedés rendjé-
ről szóló jogszabályban meghatározott jelzé-
sek alkalmazásával – megállíthatja és meg-
vizsgálhatja a járműveket. Ezeken kívül még
számos, a törvényben meghatározott intéz-
kedést végezhet (mint például különféle bi-
zonyítékok biztosítása érdekében visszatart-
hat és/vagy lefoglalhat dolgokat).

Tehát konkrétan a taxisokra vonatkozó
speciális szabályozás a fentiek tekintetében
nincs, de az általánosságban vett járművek-
re értelmezett szabályok rájuk is érvényesek.

Az adózás rendjéről szóló törvény az el-
lenőrzés egyik fajtájaként írja elő az

úgynevezett „egyes adókötelezettség teljesí-
tésére irányuló ellenőrzést”. Taxisok eseté-
ben az a számla-, nyugtaadási kötelezettség
ellenőrzését jelenti, melynek módszere a
próbavásárlás. A törvény meghatározza to-
vábbá, hogy próbavásárlás esetén az ellen-
őrzési jogosultságot a próbavásárlás befeje-
zésekor kell igazolni, és ezzel egyidejűleg az
eladó az áru visszavétele mellett a vételárat
köteles visszatéríteni. Vagyis a próbavásár-
lást a célján kívül az különbözteti meg egy át-
lagos vásárlástól, hogy a vásárlás befejezé-
sekor a revizorok bemutatva igazolványukat,
megbízólevelüket visszaállítják a vásárlás

megkezdése előtti eredeti állapotot, vissza-
adják az árut, az eladó pedig – fő szabály
szerint – köteles visszaadni a vételárat. Ez
alól kivétel a szolgáltatásnyújtás és az olyan
élelmiszerek, amelyek visszavétele egész-
ségügyi szempontból nem lehetséges (pl.
ömlesztett sajt). Vagyis taxiszolgáltatás
igénybevétele esetén sem kérheti vissza a
revizor a kifizetett díjat, hiszen magát a szol-
gáltatást vette igénybe.

2012. január 1-jétől létezik egy új jogintéz-
mény a próbavásárlás területén. Ez az úgy-
nevezett fel nem fedett próbavásárlás. Ez
annyit jelent, hogy a fel nem fedett próbavá-
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A közúti közlekedési szolgáltatá-
sokról és a közúti járművek
üzemben tartásáról szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
alapján: 

25. § (1) A járművek jogszerű
használatáért, valamint az üzem-,
forgalombiztonsági és környe-
zetvédelmi követelményeknek
megfelelő műszaki állapotáért az
üzemben tartó felelős.

(2) Az e rendeletben foglaltak
megtartását – a hatáskörük gya-
korlására vonatkozó szabályok
szerint – a közlekedési hatósá-
gok továbbá a személytaxi-szol-
gáltatás és a személygépkocsis
személyszállító szolgáltatás ese-
tén a települési önkormányzat
jegyzője (a fővárosban a Főváro-
si Önkormányzat főjegyzője), a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság is ellenőrzi. Az ellenőrzésre
jogosult szervek az 5/A. §-ban,
az 5/B. §-ban és az 5/C. §-ban
előírt feltételek meglétét, vala-
mint a közterület használatára és
az áralkalmazásra vonatkozó elő-
írások megtartását a taxiállomá-
sokon és próbautazások során is
ellenőrzik. Az ellenőrzést végző
szervek hatáskörükbe tartozóan
lefolytatják a szabálysértési vagy
közigazgatási eljárást, a közúti
közlekedési szolgáltatási tevé-
kenység gyakorlásának jogát fel-
függeszthetik; az engedély, az
igazolvány visszavonását kezde-
ményezhetik.

(3) Ha az üzemben tartó az
előírt engedély nélkül, illetőleg a
közlekedési hatóság tilalma elle-
nére végez járművével közúti
közlekedési szolgáltatást, a köz-
lekedési hatóság kezdeménye-
zésére a rendőrhatóság a jármű
hatósági (forgalmi) engedélyét
meghatározott időre bevonhatja.

A közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény
alapján:

A közúti közlekedés el-
lenőrzése

44. § (1) A közúti közlekedés el-
lenőrzésének ki kell terjedni 

c) a közúti közlekedési szol-
gáltatások és a közúti járművek
üzemeltetésének szabályszerű-
ségére, illetve a jármű üzemelte-
tésére vonatkozó előírások meg-
tartására, ideértve az adott tevé-
kenységhez előírt okmányok, en-
gedélyek, jelzések, felszerelések
ellenőrzését is,

d) a járművek műszaki állapo-
tára, közlekedésbiztonsági és
környezetvédelmi megfelelősé-
gére,

e) a járművek összeépítésére
és átalakítására vonatkozó előírá-
sok megtartására, valamint a kü-
lön jogszabályban meghatáro-
zott alkatrészek minősége tanú-
sításának meglétére,

(2) Az (1) bekezdésben meg-
határozott ellenőrzési feladatok
végzésére az a) pont tekinteté-
ben a rendőrség; a b), d), e) és
h) pontok tekintetében külön jog-
szabály alapján a rendőrség; 

a b), d), e)-h) pontok tekinteté-
ben a közlekedési hatóság; a c)
és d) pontok tekintetében a 20.
§ (11) bekezdésében meghatá-
rozott hatóság (a továbbiakban
együtt: ellenőrző hatóság) jogo-
sult. Az a) és h) pontok tekinteté-
ben a külföldi járművek ellenőr-
zését a rendőrség, illetve a közle-
kedési hatóság végzi. Az ellenőr-
zést végző személy az ellenőrzé-
si jogosultságát köteles igazolni.

(3) Az ellenőrző hatóság jelzé-
sére a jármű vezetője a járművet
köteles megállítani, személyazo-
nosságát és járművezetési jogo-
sultságát igazolni, a jármű és tar-
tozékai, a rakomány, az okmá-
nyok ellenőrzésével kapcsolatos
felhívásnak eleget tenni. Az ellen-
őrzés során az ellenőrző hatóság

a járműhöz és tartozékaihoz, a ra-
kományhoz tartozó okmányokat a
helyszínen időlegesen elveheti,
továbbá a jármű műszeres ellen-
őrző vizsgálatát vagy kötelező ja-
vítását rendeli el, amelynek a
helyszínére történő közlekedésre
a jármű vezetőjét utasíthatja. A
kötelezően elrendelt javítás elvé-
geztetéséről az ellenőrző ható-
ságnak meg kell győződnie, az
ezzel kapcsolatosan a hatóság
részéről felmerült költségeket az
eljáró hatóság megtérítteti a jár-
mű üzembentartójával. A jármű
vezetőjének vezetési és pihenő-
idejére vonatkozó – a 20. § (1)
bekezdésének c) pontjában meg-
határozott – előírások megsérté-
se esetén az ellenőrző hatóság a
pihenőidő letöltését rendeli el.

(4) Ha az ellenőrzés alá vont
jármű a külön jogszabályban
össztömegre, tengelyterhelésre
és méretre meghatározott előírá-
soknak nem tesz eleget, illetve
műszaki állapota külön jogsza-
bály szerint balesethez vezethet,
az ellenőrző hatóság a jármű to-
vábbközlekedését – ellenőrzési
jegyzőkönyv kiállításával, a forgal-
mi engedély időleges, elismer-
vény átadása melletti helyszíni el-
vételével és várakozóhely kijelölé-
sével is – megtiltja. Az elismervé-
nyen fel kell tüntetni az elvett for-
galmi engedély visszaadásának
helyét is. A jármű a közúti forga-
lomban történő részvétellel – a
továbbközlekedés tilalmára okot
adó szabálytalanságok megszün-
tetéséig – a kijelölt várakozó he-
lyet nem hagyhatja el. Ha a jármű,
a hiányosságok megállapítását
követően – az ellenőrzés helyét –
nem a közúti forgalomban törté-
nő részvétellel hagyja el és a köz-
úti forgalomba történő visszatéré-
se egyértelműen kizárható, az el-
lenőrző hatóság eltekinthet a vá-
rakozó hely kijelölésétől.

(5) A forgalmi engedély időle-
ges helyszíni elvételéről kiállított
elismervény – a továbbközleke-
dés tilalmára okot adó szabályta-
lanságok megszüntetését köve-
tően – a forgalmi engedély átvé-
telére és az átvétel helyére törté-
nő közlekedésre jogosít. A for-
galmi engedély visszaadást meg-
előzően az ellenőrző hatóság
újabb ellenőrzést végezhet.

(6) A közúti ellenőrzések so-
rán – ha a jármű üzembentartója
nincs jelen – az ellenőrző ható-
ság az üzemben tartóval szem-
ben helyszínen alkalmazott intéz-
kedéseiről a jármű vezetőjét is
tájékoztatja.

A közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM ren-
delet alapján:

Közúti ellenőrzés 

14. § (1) A járművek (ideértve a
külföldi hatósági jelzéssel közle-
kedő járműveket is) műszaki,
közlekedésbiztonsági és környe-
zetvédelmi állapotát, valamint a
közúti forgalomban való részvé-
telükhöz kapcsolódó előírások
megtartását a közlekedési ható-
ság a közúti forgalomban közúti
ellenőrzés keretében ellenőrzi.

(2) A közúti ellenőrzés során a
közlekedési hatóság szemrevé-
telezéssel és a rendelkezésére
álló vizsgáló eszközökkel meg-
vizsgálja: 

a) a jármű és a jármű kötelező
tartozékai közlekedésbiztonsági
és környezetvédelmi (a további-
akban együtt: műszaki) megfele-
lőségére (műszaki ellenőrzés),

d) a közúti közlekedési szol-
gáltatási tevékenység (árufuvaro-
zás vagy díj ellenében végzett
személyszállítás) és sajátszám-
lás áruszállítás, illetve személy-
szállítás végzésére (tevékenység
ellenőrzés), vonatkozó – jogsza-

A taxisokat érintő ellenőrzésekre vonatkozó
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sárlás esetén az ellenőrzési jogosultságot –
amennyiben az adóellenőr jogsértést nem
állapít meg – a próbavásárlás befejezésekor
nem kell igazolni, azt az adózó részére kéz-
besített jegyzőkönyv tanúsítja. A fel nem fe-
dett próbavásárlás a hagyományostól annyi-
ban tér el, hogy a vásárlás kétféle kimenettel
végződhet. Ha az adózó nem ad nyugtát, ak-
kor az eljárás a hagyományos próbavásárlás-
hoz igazodik, azaz a revizorok bemutatják
igazolványukat, megbízólevelüket, az árut
visszaadják, a vételárat visszakérik, majd a
helyszínen elkészítik a jegyzőkönyvet.
Amennyiben jogsértés nem történik, vagyis

a revizorok szabályszerűen kiállított nyugtát
kapnak, akkor a helyszínen nem fedik fel ki-
létüket, a jegyzőkönyvet a hivatalban elkészí-
tik, és azt a vizsgálatot követő 30 napon be-
lül postázzák a vizsgált adózónak.

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kommuni-
kációs és PR. Osztályától az alábbi választ
kaptuk:

Az ellenőrzéseket közúton, közterületen
és telephelyen is végre lehet hajtani, de
csak hatósági személyek által! Az ellenőrzé-
sek kiterjednek a szolgáltató engedélyére,

az engedélyezés feltételeinek megtartására,
a gépkocsivezetővel szemben támasztott kö-
vetelményekre és a személy taxi megfelelő-
ségére, beleértve a taxaméterre vonatkozó
előírásokat is. A közlekedési felügyelőség
ellenőrei tevékenységüket formaruhában
vagy civil öltözetben gyakorolják, de minden-
esetben felmutatják a piros színű, egy- illetve
kétcsíkos, fényképpel ellátott hatósági iga-
zolványukat, amely az ellenőrzésre vonatko-
zó hatáskörüket tartalmazza. 

Az ellenőrzésre vonatkozó részletes isme-
retek a következő jogszabályokban található-
ak /lásd keretes anyagunkat/:
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bályban, továbbá a nemzetközi
forgalomban közlekedő járműre
nemzetközi egyezményben vagy
megállapodásban foglalt – köve-
telmények teljesítését.

(3) A (2) bekezdés a)-g) pont-
jaiban meghatározott közúti el-
lenőrzési módok különállóan és
összevontan is végezhetők. A (2)
bekezdés b) és c) pontjaiban
meghatározott ellenőrzési mó-
dokra vonatkozóan a külön jog-
szabályokban előírt feltételek al-
kalmazandók. A jármű és kötele-
ző tartozékai műszaki megfelelő-
ségére vonatkozó részletes felté-
teleket, továbbá az ellenőrzések
során általánosan használt ok-
mányok mintáját és az ellenőr-
zött adatok körét a 10. számú
melléklet határozza meg.

(4) A közúti ellenőrzés során a
közlekedési hatóság a járművet,
továbbá a járműre és a jármű ve-
zetőjére vonatkozó, valamint a
jármű közúti forgalomban való
részvételéhez, a tevékenység
végzéséhez és a szállításhoz elő-
írt okmányokat vizsgálja át. Ha az
ellenőrzés során szabálysértés
alapos gyanúja merül fel, a közle-
kedési hatóság az okmányokat
bevonja és legkésőbb a követke-
ző munkanapon – szabálysértési
eljárás kezdeményezésével – az
eljárás lefolytatására jogosult
hatóságnak megküldi. 

(5) A közlekedési hatóság a
szabálysértési eljárás kezdemé-
nyezésétől elállhat és a helyszí-
nen elvett okmányokat visszaad-
hatja, amennyiben a szabálysér-
tési eljárás kezdeményezésére
okot adó körülmény megszűné-
sét – az okmányoknak a szabály-
sértési hatósághoz történő továb-
bítást megelőzően – igazolják.

(6) A (2) bekezdés a), b), c) és
f) pontjaiban meghatározott köz-
úti ellenőrzések esetén a közle-
kedési hatóság a járművet mű-

szeres ellenőrző vizsgálat alá
vonhatja, amelynek – legfeljebb
15 km távolságban lévő – hely-
színére történő közlekedésre a
jármű vezetőjét utasíthatja.

(7) A közlekedési hatóság a
járművet vizsgálatra rendeli,
amennyiben a közúti ellenőrzés
során alapos gyanú merül fel ar-
ra, hogy

a) a jármű a jogszabályban
meghatározott feltételeknek nem
felel meg,

b) a járművet engedély nélkül
átalakították, illetőleg átalakítás
után a közlekedési hatóságnál
vizsgálatra nem mutatták be,

c) a jármű a környezetvédelmi
előírásoknak nem felel meg.

(8) A (7) bekezdés alapján el-
végzett vizsgálatra és a vizsgála-
tot követő intézkedésekre az idő-
szakos vizsgálatra vonatkozó
szabályok az irányadók.

(9) Ha a (2) bekezdés a), b), d)
és e) pontjaiban meghatározott
közúti ellenőrzés során a közle-
kedési hatóság súlyos vagy is-
mételt szabálysértést állapít
meg, akkor – szabálysértési eljá-
rás kezdeményezése mellett – a
külön jogszabály szerinti eljárást
is lefolytatja.

(10) Ha az ellenőrző szerv
megállapítja, hogy 

a) a jármű közúti forgalomban
való további részvétele közvetlen
balesetveszéllyel jár, vagy 

b) a járművel az előírt hatósági
engedély nélkül végeznek közúti
közlekedési szolgáltatást a forgal-
mi engedélyt érvényteleníti, a
rendszámtáblát az érvényesítő
címke és – ha van – a plakett eltá-
volítja, valamint ennek tényét elekt-
ronikus úton közli Nyilvántartóval.

(11) A közlekedési hatóság a
forgalmi engedély elvételéről át-
vételi elismervényt ad, amely a
(10) bekezdés b) pontjában
meghatározott esetben a lakóhe-

lyig vagy a telephelyig történő
közlekedésre jogosít. A közúti el-
lenőrzés során elvett forgalmi
engedélyt – szabálysértési eljá-
rás egyidejű kezdeményezésével
– a közlekedési hatóság legké-
sőbb a következő munkanapon
megküldi az illetékes közlekedé-
si igazgatási hatóságnak. 

Telephelyi ellenőrzés

15. § (1) A közlekedési hatóság
a jármű telephelyén is ellenőriz-
heti az olyan jármű műszaki, köz-
lekedésbiztonsági és környezet-
védelmi állapotát (az MR. üze-
meltetés műszaki feltételek meg-
tartását), amelyet az üzembentar-
tó menetkésznek nyilvánított. A
közlekedési hatóság elnöke a
végrehajtás egységessége érde-
kében a részletes műszaki felté-
telekről – a közlekedésért fele-
lős miniszter jóváhagyásával –
szabályzatot ad ki.

(2) A jármű üzembentartója
köteles az (1) bekezdésben emlí-
tett vizsgálatot lehetővé tenni és
a vizsgálat elvégzése céljára a te-
lephelyen rendelkezésre álló be-
rendezéseket (emelő, mérőmű-
szerek stb.) díjtalanul rendelke-
zésre bocsátani.

(3) Ha a közlekedési hatóság
a telephelyen végzett vizsgálat
alapján megállapítja, hogy a jár-
mű

a) a jogszabályban meghatáro-
zott műszaki, közlekedésbizton-
sági és környezetvédelmi előírá-
soknak nem felel meg a járművet
vizsgálatra rendeli,

b) ha a jármű közúti forgalom-
ban való részvétele közvetlen
baleseti veszéllyel jár, a jármű
forgalmi engedélyét érvénytele-
níti, az érvényesítő címkét és –
ha van – a plakettet eltávolítja,
valamint ennek tényét elektroni-
kus úton közli a Nyilvántartóval.

(4) Ha a telephelyen végzett

vizsgálat alapján arra
lehet következtetni,
hogy a jármű a jogsza-

bályban meghatározott műszaki
feltételeknek nem felel meg, de az
– a vizsgálati feltételek hiányában
– egyértelműen nem állapítható
meg, a közlekedési hatóság a jár-
művet vizsgálatra rendelheti be.

(5) A jármű telephelyén végzett
ellenőrzés – az (1)-(4) bekezdé-
sekben meghatározott műszaki
ellenőrzésen kívül – kiterjedhet:

a) a hatósági engedély alapján
végezhető, illetőleg bejelentési
kötelezettség alá tartozó közúti
közlekedési szolgáltatáshoz
használt jármű üzemeltetésére
vonatkozó feltételek, valamint

(6) A közlekedési hatóság jo-
gosult az üzemeltetett járművek-
hez, a járművekkel közúton vég-
zett tevékenységhez, valamint a
járművek üzemeltetése során fog-
lalkoztatott személyzethez tartozó
okmányok, így különösen a me-
net- és fuvarokmányok, valamint a
menetíró készülék adatrögzítő
lapjainak az átvizsgálására.

(7) A közlekedési hatóság az
átvizsgált okmányokat – indoko-
lással ellátott, tételes jegyző-
könyv felvétele mellett, legfel-
jebb 5 nap időtartamra – bevon-
hatja, amennyiben az érintett ok-
mánnyal bizonyítható szabálysér-
tés alapos gyanúja merül fel.

(8) E rendelet alkalmazásában
telephelyi ellenőrzésnek minősül
a (7) bekezdésben meghatáro-
zottak szerint bevont okmányok-
nak és adatoknak a közlekedési
hatóság saját hivatalában elvég-
zett vizsgálata is.

(9) A telephelyi ellenőrzés
alapján a közlekedési hatóság –
a szabálysértés jellegétől függő-
en – a járművel a telephely elha-
gyását megtilthatja, szabálysérté-
si eljárást folytathat le, szabály-
sértési eljárás lefolytatását kez-
deményezheti, továbbá a külön
jogszabályban meghatározottak
szerint eljárhat.

jogszabályi rendelkezések az alábbiak:
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tatni, továbbá – a közúti közlekedés rendjé-
ről szóló jogszabályban meghatározott jelzé-
sek alkalmazásával – megállíthatja és meg-
vizsgálhatja a járműveket. Ezeken kívül még
számos, a törvényben meghatározott intéz-
kedést végezhet (mint például különféle bi-
zonyítékok biztosítása érdekében visszatart-
hat és/vagy lefoglalhat dolgokat).

Tehát konkrétan a taxisokra vonatkozó
speciális szabályozás a fentiek tekintetében
nincs, de az általánosságban vett járművek-
re értelmezett szabályok rájuk is érvényesek.

Az adózás rendjéről szóló törvény az el-
lenőrzés egyik fajtájaként írja elő az

úgynevezett „egyes adókötelezettség teljesí-
tésére irányuló ellenőrzést”. Taxisok eseté-
ben az a számla-, nyugtaadási kötelezettség
ellenőrzését jelenti, melynek módszere a
próbavásárlás. A törvény meghatározza to-
vábbá, hogy próbavásárlás esetén az ellen-
őrzési jogosultságot a próbavásárlás befeje-
zésekor kell igazolni, és ezzel egyidejűleg az
eladó az áru visszavétele mellett a vételárat
köteles visszatéríteni. Vagyis a próbavásár-
lást a célján kívül az különbözteti meg egy át-
lagos vásárlástól, hogy a vásárlás befejezé-
sekor a revizorok bemutatva igazolványukat,
megbízólevelüket visszaállítják a vásárlás

megkezdése előtti eredeti állapotot, vissza-
adják az árut, az eladó pedig – fő szabály
szerint – köteles visszaadni a vételárat. Ez
alól kivétel a szolgáltatásnyújtás és az olyan
élelmiszerek, amelyek visszavétele egész-
ségügyi szempontból nem lehetséges (pl.
ömlesztett sajt). Vagyis taxiszolgáltatás
igénybevétele esetén sem kérheti vissza a
revizor a kifizetett díjat, hiszen magát a szol-
gáltatást vette igénybe.

2012. január 1-jétől létezik egy új jogintéz-
mény a próbavásárlás területén. Ez az úgy-
nevezett fel nem fedett próbavásárlás. Ez
annyit jelent, hogy a fel nem fedett próbavá-
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A közúti közlekedési szolgáltatá-
sokról és a közúti járművek
üzemben tartásáról szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
alapján: 

25. § (1) A járművek jogszerű
használatáért, valamint az üzem-,
forgalombiztonsági és környe-
zetvédelmi követelményeknek
megfelelő műszaki állapotáért az
üzemben tartó felelős.

(2) Az e rendeletben foglaltak
megtartását – a hatáskörük gya-
korlására vonatkozó szabályok
szerint – a közlekedési hatósá-
gok továbbá a személytaxi-szol-
gáltatás és a személygépkocsis
személyszállító szolgáltatás ese-
tén a települési önkormányzat
jegyzője (a fővárosban a Főváro-
si Önkormányzat főjegyzője), a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság is ellenőrzi. Az ellenőrzésre
jogosult szervek az 5/A. §-ban,
az 5/B. §-ban és az 5/C. §-ban
előírt feltételek meglétét, vala-
mint a közterület használatára és
az áralkalmazásra vonatkozó elő-
írások megtartását a taxiállomá-
sokon és próbautazások során is
ellenőrzik. Az ellenőrzést végző
szervek hatáskörükbe tartozóan
lefolytatják a szabálysértési vagy
közigazgatási eljárást, a közúti
közlekedési szolgáltatási tevé-
kenység gyakorlásának jogát fel-
függeszthetik; az engedély, az
igazolvány visszavonását kezde-
ményezhetik.

(3) Ha az üzemben tartó az
előírt engedély nélkül, illetőleg a
közlekedési hatóság tilalma elle-
nére végez járművével közúti
közlekedési szolgáltatást, a köz-
lekedési hatóság kezdeménye-
zésére a rendőrhatóság a jármű
hatósági (forgalmi) engedélyét
meghatározott időre bevonhatja.

A közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény
alapján:

A közúti közlekedés el-
lenőrzése

44. § (1) A közúti közlekedés el-
lenőrzésének ki kell terjedni 

c) a közúti közlekedési szol-
gáltatások és a közúti járművek
üzemeltetésének szabályszerű-
ségére, illetve a jármű üzemelte-
tésére vonatkozó előírások meg-
tartására, ideértve az adott tevé-
kenységhez előírt okmányok, en-
gedélyek, jelzések, felszerelések
ellenőrzését is,

d) a járművek műszaki állapo-
tára, közlekedésbiztonsági és
környezetvédelmi megfelelősé-
gére,

e) a járművek összeépítésére
és átalakítására vonatkozó előírá-
sok megtartására, valamint a kü-
lön jogszabályban meghatáro-
zott alkatrészek minősége tanú-
sításának meglétére,

(2) Az (1) bekezdésben meg-
határozott ellenőrzési feladatok
végzésére az a) pont tekinteté-
ben a rendőrség; a b), d), e) és
h) pontok tekintetében külön jog-
szabály alapján a rendőrség; 

a b), d), e)-h) pontok tekinteté-
ben a közlekedési hatóság; a c)
és d) pontok tekintetében a 20.
§ (11) bekezdésében meghatá-
rozott hatóság (a továbbiakban
együtt: ellenőrző hatóság) jogo-
sult. Az a) és h) pontok tekinteté-
ben a külföldi járművek ellenőr-
zését a rendőrség, illetve a közle-
kedési hatóság végzi. Az ellenőr-
zést végző személy az ellenőrzé-
si jogosultságát köteles igazolni.

(3) Az ellenőrző hatóság jelzé-
sére a jármű vezetője a járművet
köteles megállítani, személyazo-
nosságát és járművezetési jogo-
sultságát igazolni, a jármű és tar-
tozékai, a rakomány, az okmá-
nyok ellenőrzésével kapcsolatos
felhívásnak eleget tenni. Az ellen-
őrzés során az ellenőrző hatóság

a járműhöz és tartozékaihoz, a ra-
kományhoz tartozó okmányokat a
helyszínen időlegesen elveheti,
továbbá a jármű műszeres ellen-
őrző vizsgálatát vagy kötelező ja-
vítását rendeli el, amelynek a
helyszínére történő közlekedésre
a jármű vezetőjét utasíthatja. A
kötelezően elrendelt javítás elvé-
geztetéséről az ellenőrző ható-
ságnak meg kell győződnie, az
ezzel kapcsolatosan a hatóság
részéről felmerült költségeket az
eljáró hatóság megtérítteti a jár-
mű üzembentartójával. A jármű
vezetőjének vezetési és pihenő-
idejére vonatkozó – a 20. § (1)
bekezdésének c) pontjában meg-
határozott – előírások megsérté-
se esetén az ellenőrző hatóság a
pihenőidő letöltését rendeli el.

(4) Ha az ellenőrzés alá vont
jármű a külön jogszabályban
össztömegre, tengelyterhelésre
és méretre meghatározott előírá-
soknak nem tesz eleget, illetve
műszaki állapota külön jogsza-
bály szerint balesethez vezethet,
az ellenőrző hatóság a jármű to-
vábbközlekedését – ellenőrzési
jegyzőkönyv kiállításával, a forgal-
mi engedély időleges, elismer-
vény átadása melletti helyszíni el-
vételével és várakozóhely kijelölé-
sével is – megtiltja. Az elismervé-
nyen fel kell tüntetni az elvett for-
galmi engedély visszaadásának
helyét is. A jármű a közúti forga-
lomban történő részvétellel – a
továbbközlekedés tilalmára okot
adó szabálytalanságok megszün-
tetéséig – a kijelölt várakozó he-
lyet nem hagyhatja el. Ha a jármű,
a hiányosságok megállapítását
követően – az ellenőrzés helyét –
nem a közúti forgalomban törté-
nő részvétellel hagyja el és a köz-
úti forgalomba történő visszatéré-
se egyértelműen kizárható, az el-
lenőrző hatóság eltekinthet a vá-
rakozó hely kijelölésétől.

(5) A forgalmi engedély időle-
ges helyszíni elvételéről kiállított
elismervény – a továbbközleke-
dés tilalmára okot adó szabályta-
lanságok megszüntetését köve-
tően – a forgalmi engedély átvé-
telére és az átvétel helyére törté-
nő közlekedésre jogosít. A for-
galmi engedély visszaadást meg-
előzően az ellenőrző hatóság
újabb ellenőrzést végezhet.

(6) A közúti ellenőrzések so-
rán – ha a jármű üzembentartója
nincs jelen – az ellenőrző ható-
ság az üzemben tartóval szem-
ben helyszínen alkalmazott intéz-
kedéseiről a jármű vezetőjét is
tájékoztatja.

A közúti járművek műszaki
megvizsgálásáról szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM ren-
delet alapján:

Közúti ellenőrzés 

14. § (1) A járművek (ideértve a
külföldi hatósági jelzéssel közle-
kedő járműveket is) műszaki,
közlekedésbiztonsági és környe-
zetvédelmi állapotát, valamint a
közúti forgalomban való részvé-
telükhöz kapcsolódó előírások
megtartását a közlekedési ható-
ság a közúti forgalomban közúti
ellenőrzés keretében ellenőrzi.

(2) A közúti ellenőrzés során a
közlekedési hatóság szemrevé-
telezéssel és a rendelkezésére
álló vizsgáló eszközökkel meg-
vizsgálja: 

a) a jármű és a jármű kötelező
tartozékai közlekedésbiztonsági
és környezetvédelmi (a további-
akban együtt: műszaki) megfele-
lőségére (műszaki ellenőrzés),

d) a közúti közlekedési szol-
gáltatási tevékenység (árufuvaro-
zás vagy díj ellenében végzett
személyszállítás) és sajátszám-
lás áruszállítás, illetve személy-
szállítás végzésére (tevékenység
ellenőrzés), vonatkozó – jogsza-

A taxisokat érintő ellenőrzésekre vonatkozó
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sárlás esetén az ellenőrzési jogosultságot –
amennyiben az adóellenőr jogsértést nem
állapít meg – a próbavásárlás befejezésekor
nem kell igazolni, azt az adózó részére kéz-
besített jegyzőkönyv tanúsítja. A fel nem fe-
dett próbavásárlás a hagyományostól annyi-
ban tér el, hogy a vásárlás kétféle kimenettel
végződhet. Ha az adózó nem ad nyugtát, ak-
kor az eljárás a hagyományos próbavásárlás-
hoz igazodik, azaz a revizorok bemutatják
igazolványukat, megbízólevelüket, az árut
visszaadják, a vételárat visszakérik, majd a
helyszínen elkészítik a jegyzőkönyvet.
Amennyiben jogsértés nem történik, vagyis

a revizorok szabályszerűen kiállított nyugtát
kapnak, akkor a helyszínen nem fedik fel ki-
létüket, a jegyzőkönyvet a hivatalban elkészí-
tik, és azt a vizsgálatot követő 30 napon be-
lül postázzák a vizsgált adózónak.

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kommuni-
kációs és PR. Osztályától az alábbi választ
kaptuk:

Az ellenőrzéseket közúton, közterületen
és telephelyen is végre lehet hajtani, de
csak hatósági személyek által! Az ellenőrzé-
sek kiterjednek a szolgáltató engedélyére,

az engedélyezés feltételeinek megtartására,
a gépkocsivezetővel szemben támasztott kö-
vetelményekre és a személy taxi megfelelő-
ségére, beleértve a taxaméterre vonatkozó
előírásokat is. A közlekedési felügyelőség
ellenőrei tevékenységüket formaruhában
vagy civil öltözetben gyakorolják, de minden-
esetben felmutatják a piros színű, egy- illetve
kétcsíkos, fényképpel ellátott hatósági iga-
zolványukat, amely az ellenőrzésre vonatko-
zó hatáskörüket tartalmazza. 

Az ellenőrzésre vonatkozó részletes isme-
retek a következő jogszabályokban található-
ak /lásd keretes anyagunkat/:
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bályban, továbbá a nemzetközi
forgalomban közlekedő járműre
nemzetközi egyezményben vagy
megállapodásban foglalt – köve-
telmények teljesítését.

(3) A (2) bekezdés a)-g) pont-
jaiban meghatározott közúti el-
lenőrzési módok különállóan és
összevontan is végezhetők. A (2)
bekezdés b) és c) pontjaiban
meghatározott ellenőrzési mó-
dokra vonatkozóan a külön jog-
szabályokban előírt feltételek al-
kalmazandók. A jármű és kötele-
ző tartozékai műszaki megfelelő-
ségére vonatkozó részletes felté-
teleket, továbbá az ellenőrzések
során általánosan használt ok-
mányok mintáját és az ellenőr-
zött adatok körét a 10. számú
melléklet határozza meg.

(4) A közúti ellenőrzés során a
közlekedési hatóság a járművet,
továbbá a járműre és a jármű ve-
zetőjére vonatkozó, valamint a
jármű közúti forgalomban való
részvételéhez, a tevékenység
végzéséhez és a szállításhoz elő-
írt okmányokat vizsgálja át. Ha az
ellenőrzés során szabálysértés
alapos gyanúja merül fel, a közle-
kedési hatóság az okmányokat
bevonja és legkésőbb a követke-
ző munkanapon – szabálysértési
eljárás kezdeményezésével – az
eljárás lefolytatására jogosult
hatóságnak megküldi. 

(5) A közlekedési hatóság a
szabálysértési eljárás kezdemé-
nyezésétől elállhat és a helyszí-
nen elvett okmányokat visszaad-
hatja, amennyiben a szabálysér-
tési eljárás kezdeményezésére
okot adó körülmény megszűné-
sét – az okmányoknak a szabály-
sértési hatósághoz történő továb-
bítást megelőzően – igazolják.

(6) A (2) bekezdés a), b), c) és
f) pontjaiban meghatározott köz-
úti ellenőrzések esetén a közle-
kedési hatóság a járművet mű-

szeres ellenőrző vizsgálat alá
vonhatja, amelynek – legfeljebb
15 km távolságban lévő – hely-
színére történő közlekedésre a
jármű vezetőjét utasíthatja.

(7) A közlekedési hatóság a
járművet vizsgálatra rendeli,
amennyiben a közúti ellenőrzés
során alapos gyanú merül fel ar-
ra, hogy

a) a jármű a jogszabályban
meghatározott feltételeknek nem
felel meg,

b) a járművet engedély nélkül
átalakították, illetőleg átalakítás
után a közlekedési hatóságnál
vizsgálatra nem mutatták be,

c) a jármű a környezetvédelmi
előírásoknak nem felel meg.

(8) A (7) bekezdés alapján el-
végzett vizsgálatra és a vizsgála-
tot követő intézkedésekre az idő-
szakos vizsgálatra vonatkozó
szabályok az irányadók.

(9) Ha a (2) bekezdés a), b), d)
és e) pontjaiban meghatározott
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megállapítja, hogy 

a) a jármű közúti forgalomban
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(11) A közlekedési hatóság a
forgalmi engedély elvételéről át-
vételi elismervényt ad, amely a
(10) bekezdés b) pontjában
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szabályzatot ad ki.

(2) A jármű üzembentartója
köteles az (1) bekezdésben emlí-
tett vizsgálatot lehetővé tenni és
a vizsgálat elvégzése céljára a te-
lephelyen rendelkezésre álló be-
rendezéseket (emelő, mérőmű-
szerek stb.) díjtalanul rendelke-
zésre bocsátani.

(3) Ha a közlekedési hatóság
a telephelyen végzett vizsgálat
alapján megállapítja, hogy a jár-
mű

a) a jogszabályban meghatáro-
zott műszaki, közlekedésbizton-
sági és környezetvédelmi előírá-
soknak nem felel meg a járművet
vizsgálatra rendeli,

b) ha a jármű közúti forgalom-
ban való részvétele közvetlen
baleseti veszéllyel jár, a jármű
forgalmi engedélyét érvénytele-
níti, az érvényesítő címkét és –
ha van – a plakettet eltávolítja,
valamint ennek tényét elektroni-
kus úton közli a Nyilvántartóval.

(4) Ha a telephelyen végzett

vizsgálat alapján arra
lehet következtetni,
hogy a jármű a jogsza-

bályban meghatározott műszaki
feltételeknek nem felel meg, de az
– a vizsgálati feltételek hiányában
– egyértelműen nem állapítható
meg, a közlekedési hatóság a jár-
művet vizsgálatra rendelheti be.

(5) A jármű telephelyén végzett
ellenőrzés – az (1)-(4) bekezdé-
sekben meghatározott műszaki
ellenőrzésen kívül – kiterjedhet:

a) a hatósági engedély alapján
végezhető, illetőleg bejelentési
kötelezettség alá tartozó közúti
közlekedési szolgáltatáshoz
használt jármű üzemeltetésére
vonatkozó feltételek, valamint

(6) A közlekedési hatóság jo-
gosult az üzemeltetett járművek-
hez, a járművekkel közúton vég-
zett tevékenységhez, valamint a
járművek üzemeltetése során fog-
lalkoztatott személyzethez tartozó
okmányok, így különösen a me-
net- és fuvarokmányok, valamint a
menetíró készülék adatrögzítő
lapjainak az átvizsgálására.

(7) A közlekedési hatóság az
átvizsgált okmányokat – indoko-
lással ellátott, tételes jegyző-
könyv felvétele mellett, legfel-
jebb 5 nap időtartamra – bevon-
hatja, amennyiben az érintett ok-
mánnyal bizonyítható szabálysér-
tés alapos gyanúja merül fel.

(8) E rendelet alkalmazásában
telephelyi ellenőrzésnek minősül
a (7) bekezdésben meghatáro-
zottak szerint bevont okmányok-
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sértési eljárás lefolytatását kez-
deményezheti, továbbá a külön
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– A közúti közlekedési szolgáltatások-
ról és a közúti járművek üzemben tartásá-
ról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
25. §,

– A közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 44. §,

– A közúti járművek műszaki megvizsgá-
lásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM
rendelet 14-15. §.

RENDŐRSÉG
Az ORFK Kommunikációs Szolgálata a
következő tájékoztatóját juttatta el magazi-
nunkhoz:

Megkeresésével kapcsolatban tájékoz-
tatjuk, hogy sem a rendőrségi törvény
(1994. évi XXXIV. törvény) sem a rendőr-
ség szolgálati szabályzata (30/2011. BM
rendelet) nem tartalmaz olyan kitételt,
amely speciálisan a taxisokra vonatkozna.
A vonatkozó jogszabályok tartalmazzák,
mely esetekben intézkedhet, illetve mely
esetben kell intézkednie egy rendőrnek,
valamint a szolgálati fellépés módját is.

A rendőr egyenruhákról készített össze-
állítást megtekintheti honlapunkon:

ht tp ://www.pol ice.hu/magyaren-
dorseg/egyenr20101018

A rendőrt intézkedése során az egyen-
ruhája és az azonosító jelvénye, polgári ru-
hában szolgálati igazolványa és azonosító
jelvénye igazolja.

A rendőr feladatának ellátása során iga-
zoltatja azt, akinek személyazonosságát
meg kell állapítania. Így különösen bűn-
cselekmény, szabályértés, idegenrendé-
szeti intézkedés, vagy külön jogszabály-
ban meghatározott indokok alapján kerül-
het erre sor.

Előfordult már Magyarországon olyan
eset, amikor a bűnelkövetők magukat
rendőrnek álcázva, hivata-
los eljárás színlelésével
csaltak ki pénzt, illetve kö-

vettek el különböző típusú bűncselekmé-
nyeket. Ezek a cselekmények zömében az
autósokat érintik, általában külterületi,
nem túl forgalmas országutakon fordulnak
elő, illetve hivatalos eljárás színlelésével
jutnak be időskorúak magánlakásába,
ahol a sértett figyelmének elterelése mel-
let tulajdonítanak el többnyire készpénzt.

A rendőr nem intézkedik zaklató jelleg-
gel, visszaélésszerűen. Ha bármely okból
kétségek merülnének fel az intézkedés
jogszerűségét illetően, joga van megkér-
dezni, felírni a rendőr nevét, rendfokoza-
tát, szolgálati helyét és jelvényszámát. Jo-
ga van panaszt tenni a rendőri intézkedés
ellen, ha azt sérelmesnek találta – derül ki
az ORFK válaszából.

Érdemes összefoglalni a tudnivalókat.
Az egyenruhás szolgálatok esetén figyelni
kell arra, hogy az intézkedő hivatalos sze-
mély ruházata előírásszerű vagy sem. En-
nek során fontos kellék a szolgálati fegy-
ver, a szolgálati igazolvány, amely az
egyenruhán jól látható helyen kell, hogy el-
helyezve legyen. Az igazolványnak minden
esetben saját egyedi száma van. A rendőr-
ség munkatársai új, speciális láthatósági
mellényt viselnek, ami nem összetévesz-
tendő más fényvisszaverő mellényekkel.
Ami zavaró lehet, a polgári ruhás rend-
őrök még mindig a régi mellényeiket vise-
lik, ám azon is szerepelni kell a POLICE
vagy RENDŐRSÉG feliratnak. A rendőr
intézkedhet álló és forgalomban haladó
gépjármű vezetőjével szemben. Utóbbi
esetében megkülönböztető jelzésének
használatával, illetve fény, és karjelzéssel
is jelezheti ebbéli szándékát. A vám- és
pénzügyőrök esetében ez annyiban kiegé-
szülhet
m é g ,

hogy léteznek olyan járművek, amely hát-
só ablakában egy fényhíd csapódhat föl,
amely az ellenőrzésre, illetve a követésre
szólíthatja föl a mögötte haladót.

A közterület-felügyelők mozgás közben
nem ellenőriznek, úgymond nem emelnek
ki járműveket a forgalomból, az állóhelyű
ellenőrzés esetén egyedi egyenruhájuk,
szolgálati jelvényük alapján azonosíthatók.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság ellen-
őrei szintén egyenruhával rendelkeznek,
illetve rendszerint hivatalos személyekkel
közösen hajtanak végre ellenőrzéseket.

Akik civil ruhában ellenőrizhetik a taxi-
sokat, azok fényképes igazolvánnyal, meg-
bízólevéllel kell, hogy igazolják magukat.
A megbízólevél fejléces, pecsétes papír,
amelynek tartalmaznia kell az ellenőr ne-
vét és az ellenőrzés tárgyát is. Nem egy
esetben ezek a dokumentumok csíkkal el-
látottak is lehetnek. Az intézkedő személy-
nek a korábban említetteken kívül – pró-
bavásárlás stb. – esetén föl kell fedni kilé-
tét, igazolnia kell magát.

A saját érdekében figyeljen mindenki
oda az egyenruhákra, a szolgálati jelvé-
nyekre, annak számaira, s mint arra a fen-
tiekben is felhívták a figyelmet, az intézke-
déssel szemben jogorvoslati lehetőség
van. Az eljáró köteles minden esetben a
feljelentésből másolatot adni a szabály-
szegőnek, amelyen szerepelnie kell a ha-
tóságnak, az intézkedő személy nevének,
szolgálati helyének és fel lehet jegyezni,
ha nem szerepel a jelvényszáma a hivata-
los személynek. 

Némi körültekintéssel, elkerülhető,
hogy bűnözők áldozatává váljunk.

k.z.t.

40

T ovábbra is
csak egyet
mondhatunk:

semmit ne hagyjunk
az utastérben! Egy
szatyor is elegendő az
arra kaphatónak, hogy
felemeljen egy
féltéglát, vagy előve-
gye a zsebéből az ott
rejtegetett autógyer-
tyát. Ugyanis a kőke-
mény gyertya egy pil-
lanat alatt bezúzza
bármelyik autó abla-
kát.

Ők a kocsik mellett
sétálgatnak, fél sze-
mük mindig a prédát
lesi! GPS, taxis-tárca,
telefon, számológép,
mindegy, mi az, csak
eladható legyen! Igaz, fillérekért, de nekik az a néhány ezer forint valóságos vagyon. 

Az külön történet, hogy ami neki néhány ezer forint haszon, az a taxisnak meg – esetleg – százezres kár.
Ugyanis fizetni kell az ablaküvegezést, pótolni kell az ellopott tárgyakat! Csak ismételni tudom: semmit ne
hagyjunk a taxiban! Horváth András

Új év, régi bűnözők!

Egyetlen perc elég, és üres az autó

Külföldi tapasztalattal,
nagy gyakorlattal szak-
ma- és beszédorientált an-
goltanítást vállalok, kez-
dőtől bármilyen szintű
nyelvvizsgáig. 

Taxisoknak nagyon
kedvező áron, a City Taxi
munkatársainak, család-
tagjainak extra kedvez-
ménnyel. Rugalmas idő-
beosztással, munkanap-
okon és hétvégén is.

HH íívvdd   bb ii zzaa lloommmmaall

II lldd iikkóó tt
a

061/788-7991,
0670/371-4240

vagy hagyhatsz üzenetet a
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.
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Csoda Csoda 
történt!történt!

Egy rendőr intézkedett (!) a taxiállomáson megálló civil autós-
sal szemben. Sajnos, azt nem árulta el a rend éber őre, hogy
csak figyelmeztetett, vagy büntetett is. De a lényeg, intézke-
dett! Reméljük, ez az állampolgár nem fogja többé parkolóhely-
nek használni a taxiállomásunkat.

Juhász Péter

Csoda történt, rendőrök intézkednek egy
taxiállomáson parkoló autóssal szemben!
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

Szerinted melyik cégnél marad több pénz a zsebedben?
Ahol legalább 200 Ft/km és az feletti átlagos útdíjon fuvarozol, kiszámíthatóak és alacsonyak a költségeid, vagy ahol 200 Ft/km 
útdíj alatti a fuvarok többsége, kiszámíthatatlanok és magasak a költségeid, ráadásul egész nap rossz a közérzeted?

Várod a változás csodáját? Ha te nem lépsz, miért változna? Szerinted?
Ha ismered a várost és nem csak rákosborzasztón szeretsz kályházni, 

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

A Budapest Taxinál
–  nem kérünk külön díjakat kötelezô tartozékokért, mint pl. 

szabadjelzô, POS terminál, matricák! Benne van a tagdíjban!
–  nem kérünk 100-200 ezer forintos kauciót! 

Csak 30 000 forint a kaució!
–  belépéskor nincsenek külön költségek 

(mint például oktatási díj, vagy szabadjelzô díj, vagy 
matricapénz) a belépési kedvezményed ellentételezésére!

–  nem kérünk 6 hónapos, pláne nem 1 éves hûségidôt belépéskor!
–  megvonjuk a megbízatást attól az etikai bizottsági tagtól, vagy 

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

–  csak 60 000 forint a fôállású tagdíj és nincsenek további egyéb 
költségek!

– sok címet felvevô kollegáknak visszatérítés a tagdíjból
–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 

a másodállásosoknak!
–  1 millió forintos élet és balesetbiztosítást is tartalmaz a tagdíj!
–  1 hónapos belépési tagdíjkedvezmény, és csak 3 hónap 

hûségidôt kérünk!
–  100%-ban lebeszélhetô alapdíjjal, fl ottán belül ingyenesen, fl ottán 

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

Köszönjük a munkátokat 
és a kitartásotokat,
a jövô évben együtt még 
nagyobb lendülettel 
megyünk elôre!

A Mobil Taxi csapata

Tel.: +36 1 333 2222  
Fax: +36 1 235 5404  

Web: www.mobiltaxi.hu
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Amikor már teljesen otthon éreztem
magam az Ivecóban, sőt megszeret-
tük egymást, Robi meglepett. Robi a
speditőr, a kisfőnök, minden gon-
dunkkal és bajunkkal – ha esetleg van

– hozzá fordulunk. Aranyos fiú, hónapok óta problémamentesen
dolgozunk együtt, és a humora fergeteges. Imádja a meglepetése-
ket és a váratlan dolgokat. Nagyon jó barátságban vagyunk, sok-
szor már félszavakból is értjük egymást.

A dolog úgy kezdődött, hogy egy hónapig ideiglenes jelleggel
egy Renault Premiummal kellett járnunk, mert valamilyen oknál
fogva az összes Ivecót leadta a cég és kicserélte őket Scaniákra.
Ameddig a cseréket bonyolították, kaptunk egy Renault
Premiumot, nehogy otthon kelljen kivár-
nunk a folyamat vé-
gét. Szép volt, jó
volt, de olyan kicsi a
fülkéje, hogy ugyan
egy ember kényel-
mesen eléldegélhet
benne, na de kettő?! 

Így történt, hogy
Robi – figyelembe vé-
ve sóhajtozásaimat –
egyik nap csak úgy
mellékesen közölte:
holnap leváltalak ben-
neteket, azaz megálltok
valahol és kaptok egy
Scaniát, mégpedig úgy,
hogy egyszerűen odavi-
szi valaki a Scant, ti pe-
dig átpakoljátok a cucco-
tokat, és azzal mentek
majd tovább. De a Re-
nault-t előbb meg kell rak-
ni, amit majd átvesz egy kolléga, aki Rómába megy az
áruval. (Azt hittem, gutaütést kapok a méregtől, mert
mindig vágytam Rómába, de kár volt előre morogni,
majd később elmondom miért.)

Ugráltam örömömben a Scania miatt. Elvégre a
Scaniákat úgy emlegetik, mint az „országutak királyát”.
Pénteken reggel becsomagoltam az összes – szerin-
tem – nélkülözhető dolgot a nagy táskákba és különbö-
ző méretű és nagyságú szatyrokba. A felső ágy teljesen
megtelt mindenféle holmival, egy szúnyog sem talált
volna fekvő- vagy állóhelyet magának. A fontos dolgok
természetesen kéznél voltak, mint például kávé, cukor,
fésű és szemfesték. (Ne vigyorogjatok jó???)

Vártuk a Scaniát, ugrásra készen. Eljött az ebédidő, de a Scan
nem jött. Délután István már kellőképpen éhes volt, így kiadta: keres-
sük meg legalább a kenyeret és még valami minimális élelmiszert,
mert éhen halni még egy új autó kedvéért sem fog (a fogyókúráról
nem esett szó).

Ismeritek a Törvényt ugye? Mindig az kell azonnal, ami leghátul és
legalul van, ez természetes. Arról nem beszélve, hogy aki ismer, tud-
ja, soha nem tudom, hogy mit hova rakok és pakolok... Így hát kellő-
képpen fel- és kifordítottuk az összes cuccot, ami csak volt. Így aztán
megtaláltunk olyan dolgokat is, amelyeket már hetekkel ezelőtt ke-
restünk, de eddig nem találtunk meg. Szóval úgy egy óra múlva lett
kaja is.

A Scan viszont még este hatkor sem érkezett meg. Fél nyolckor,

amikor már azt hittem, hogy holnapra marad a
csereprogram, éktelen fényszórózással begu-
rult új autónk a megbeszélt helyre. Kellőkép-
pen sötét volt természetesen, de hát nincs
mese, át kellett pakolni és rámolni mindent,
ami idáig a felső ágyon, meg szanaszét tor-
nyosult. A csomagok és a kisebb táskák el-
férnek a most szerencsére üres palettatartó-
ban – hogy fogalma legyen annak, aki nem
ismeri a palettatartó méreteit: 33 db
euróraklap fér el benne –, majd holnap,
szombat lévén elhelyezkedünk a fülkében.
Az egész napi semmittevéstől és várako-

zástól olyan fáradtak lettünk,

hogy
hullottunk a gyorsan tiszta huzatba bújta-
tott paplanok alá.

Nos, másnap reggel alaposabban szemügyre vehettem az ország-
utak királyát, de még nem vezettem, csak amúgy „női szemmel” vizs-
gálgattam. Igazán sofőrbarát a drága. Az egész fülke tágas, egy re-
pülőgép pilótafülkéjére emlékeztet, ami mindenfelé információk se-
regével látja el a vezetőjét. Eszméletlenül tud mindent, olyan infó-
panel van benne, hogy a (négy) főmenüben még tizenvalahány al-
menüt találtam. Tudni lehet az átlagfogyasztástól kezdve a pillanatnyi
fordulatszámon túl a fékpofák vastagságának százalékát, a kinti hő-
fokot, és amit akartok, bármit. Éppen csak nem darálja meg és főzi
le a kávémat…
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Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 3. rész

AzAz Iveco,Iveco, aa PremiumPremium,,
aa ScaniaScania,, no meg egyno meg egyebekebek ......

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

Az átpakolás a Scaniába
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Egyre bővül a lista
Folyamatosan közöljük a képeket, milyen járművek állnak meg a taxiál-
lomásainkon. A civil autók mellett rendőrök, postások állnak meg szeretet-
tel az általunk igen drágán bérelt területen.

Most bővült a lista. Taxis kollégánk egy NAV-os autót fényképezett le az
egyik taxiállomáson. Eddig csak az amatőrök, a műkedvelők nem
tisztelték a szabályokat. De már a profik se tisztelik a törvényt. Sajnos… 

Már a vámosok is itt állnak meg

Apuka felvilágosítja a fiát.
– Tudod, fiam, a télapó meg a húsvéti nyuszi az én voltam.
– Tudom, apu, a gólya meg a szomszéd bácsi....

dalmi szervezetekkel, érdekképviseletekkel
és a kamarával egyeztetett előterjesztésről
van szó. Ez így egy nagyon szép mondat. Any-
nyi az igazságtartalma, hogy az egyeztetés ál-
talában megtörténik, csak nem biztos, hogy
az ott elhangzottakból bármi is bekerül a ren-
deletbe. Tehát tudni kell, hogy az ilyen szö-
vegkörnyezet nem azt jelenti, hogy a megszü-
lető rendelet feltétlenül a mi álláspontunkat
tartalmazza majd. Csak annyit jelent, hogy a
véleményünket elmondtuk, és azt meghallhat-
ták. 

A legnagyobb probléma most számunkra

az – és ezzel az érdekképviseletek is egyetér-
tenek –, hogy az elmúlt időszakban túl sok in-
formáció jutott be a fővároshoz, és ezekből
nem biztos, hogy a számunkra legjobb ele-
meket emelik majd ki, amikor a rendeletet
véglegesen megalkotják. 

Ezt nem azért teszik, hogy egyik, vagy má-
sik érdekképviseletnek, illetve a kamarának
a kedvében járjanak, hanem legjobb képes-
ségük szerint úgy döntenek, hogy ezt ilyen,
vagy olyan formában alkotják meg. Az egy
nagyon optimista elképzelés volt részünkről
– bár természetesen ezért fogtunk neki –,

hogy sikerül egy olyan közös álláspontot ki-
alakítani, amelyet mindenki a továbbiakban
egységesen tud képviselni. Bíztunk benne,
hogy a főváros fejet hajt majd az egységes
és közös szakmai javaslat előtt, és azt mond-
ja: „látjuk, hogy a szakma döntő többsége
ebbe az irányba szeretne menni. Részünkről
botorság lenne egy másfajta rendeletet
megalkotni, mert ez tükrözi a szakmai akara-
tot.” 

De ez a legoptimistább verzió. Azért azt lát-
ni kell, hogy nem mindig sikerül a legjobb
megoldást megtalálni... 
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Várjuk a választ…Várjuk a választ…
Tarthatatlan a budapesti taxisok helyzete, 
erről tájékoztattam a Főpolgármester urat

Tisztelt Főpolgármester úr!
Szomorúsággal tölt el bennün-
ket, hogy felvetéseinkre még
csak nem is válaszolnak. Ülnek
szépen berendezett szobáik-
ban, veszik fel százezres, vagy
milliós fizetéseiket, és nem tud-
ják, mi folyik Budapesten, az
utakon. Nem tudják, mi van a ta-
xis társadalomban.

Örvendetes, hogy rendet
akarnak tenni a taxiszakmában!
De nagyon óvatosan kell bánni
a taxisok újabb anyagi tehertéte-
leivel! 

Tudják Önök, hogy a taxisok
túlnyomó többsége a szakadék
szélén áll? És Önök most sza-
kadékba akarnak taszítani több
ezer embert?!

Tudják Önök, hogy hány taxis
lett öngyilkos az anyagi terhek
miatt, az anyagi összeomlás mi-
att? 

Tudják, hogy tömegesen ad-
ják vissza a taxisok a vállalkozá-
saikat és mennek el alkalma-
zottnak? A mi taxivállalatunknál
már minden második (!) kolléga
alkalmazott. Miért jó az, hogy be
vannak jelentve 2–4 órára?
Nem lenne jobb, ha legalább,
mint vállalkozók, a minimális
adót befizetnék? 

Tudják Önök, hány taxis autó-
ja ott áll a háza előtt, de azt nem
tudja javíttatni, nem tudja levizs-
gáztatni, ezért taxit kell bérel-
nie?

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

Tudják, hogy a taxisok napon-
ta 12–14 órát dolgoznak? 

Szakmai részletekről most

nem szólnék, korábban már
többször megtettem, és a kollé-
gák naponta bombázzák önöket
a kérésekkel. Most csak annyit:
óvatosan az anyagi terhekkel. A
taxisok már nem terhelhetők to-
vább.

Először biztosítsák a munkát,
a bevételt, utána legyenek az új
követelmények. Ha valamennyi
ötletüket véghezviszik, gyakorla-
tilag nem marad taxi Budapes-
ten! Most a legtöbb taxis nem
tud kocsit cserélni. A legtöbb
taxis nem tud százezreket beru-
házni.

Megérkezett az első válasz:

Tájékoztatom, hogy közérdekű
bejelentését illetékességből a
Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Munkavédelmi és Munka-
ügyi Szakigazgatási Szerve ré-
szére megküldtem.

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

Bár én már azt sem értettem,
miért a Budapesti Közlekedési
Központ válaszolt akkor, amikor
korábban a Budapest Közleke-
dési Vállalatnak írtam levelet.
Most meg azt nem értem, miért
a Kormányhivatal válaszol majd,
amikor az Önkormányzatnak ír-
tam a levelet...

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

Két titkárnõ  a munkahelyen  megbeszéli a hétvége élmé-
nyeit. És hogy ne csámcsogjanak a többiek, a „szex” helyett
mindig beillesztik a „nevetés” szót.

– Pénteken este egy igazán nagyot nevettem – kezdi az
egyik. Szombaton aztán a férjem nem volt otthon, de átjött
a szomszéd, ó istenem milyen nagyokat nevettünk együtt.
Vasárnap meg egy partin voltunk. Nyolc pár, képzelheted,
félholtra nevettem magam. És mi volt veled?

– Pénteken nem nevettem, szombaton nem nevettem, az-
tán vasárnap mikor beléptem a fürdõszobába, azt látom,
hogy a férjem nagyokat röhög a markába…

* * *
Egy pasas a kocsmában odaszól egy srácnak:
– Tegnap megdugtam anyádat!
Erre a srác:
– Jól van de most már menjünk haza, apa, tök részeg

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény a fizetési
kedvezményi eljárásokat érintően egyes szabályokat módosí-
tott, melyeket az alábbiak szerint foglalunk össze.

A fizetési kedvezményre vonatkozó elsőfokú adóigazgatási el-
járás illetéke az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 29.
§ (1) bekezdésének változása okán az eddigi 2200 forint-
ról 3000 forintra emelkedik.
Az Art. 175. § (9) bekezdésének módosulása okán fizetési
könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmét kizáró-
lag elektronikus úton nyújthatja be a kiegészítő tevékeny-
séget folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó.

Ezen módosuló rendelkezések 2012. január 1-jétől lépnek
hatályba.

Tájékoztató a 17. számú nyomtatványon benyújtható
átvezetési és kiutalási kérelem kitöltő-ellenőrző prog-
ramjának megjelentetéséről

2012. január 1-jétől kizárólag 17. számú nyomtatványon kez-
deményezhető a folyószámlán fennálló valós túlfizetés más
adónemre történő átvezetése, illetve kiutalása. Kérjük, hogy a
jövőben az átvezetési és kiutalási kérelmeket az évszám meg-
jelölés nélküli 17. számú nyomtatványon nyújtsák be az állami
adóhatósághoz.

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

www.fonixtaxi.hu
Telefon/fax: 06-52-444-444

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

Arany János u. 32.
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

Szerinted melyik cégnél marad több pénz a zsebedben?
Ahol legalább 200 Ft/km és az feletti átlagos útdíjon fuvarozol, kiszámíthatóak és alacsonyak a költségeid, vagy ahol 200 Ft/km 
útdíj alatti a fuvarok többsége, kiszámíthatatlanok és magasak a költségeid, ráadásul egész nap rossz a közérzeted?

Várod a változás csodáját? Ha te nem lépsz, miért változna? Szerinted?
Ha ismered a várost és nem csak rákosborzasztón szeretsz kályházni, 

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

A Budapest Taxinál
–  nem kérünk külön díjakat kötelezô tartozékokért, mint pl. 

szabadjelzô, POS terminál, matricák! Benne van a tagdíjban!
–  nem kérünk 100-200 ezer forintos kauciót! Csak 30 000 forint 

a kaució!
–  belépéskor nincsenek külön költségek (mint például oktatási díj, 

vagy szabadjelzô díj, vagy matricapénz) a belépési kedvezményed 
ellentételezésére!

–  nem kérünk 6 hónapos, pláne nem 1 éves hûségidôt belépéskor!
–  megvonjuk a megbízatást attól az etikai bizottsági tagtól, vagy 

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

–  csak 56 000 forint a fôállású tagdíj és nincsenek további egyéb 
költségek!

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

–  1 millió forintos élet és balesetbiztosítást is tartalmaz a tagdíj!
–  1 hónapos belépési tagdíjkedvezmény, és csak 3 hónap 

hûségidôt kérünk!
–  100%-ban lebeszélhetô alapdíjjal, fl ottán belül ingyenesen, fl ottán 

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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Miután még a februárnak sincs vé-
ge, ami többnyire hideget és havat
hozott, kérem, fogadjátok szere-
tettel egy augusztusi utunk leírá-
sát, hátha ebben a zord időben fel-
melegít benneteket. Íme:

Fogynak az utak, repül az Idő és egyre
több a mögöttünk lévő emlék. Szállítottunk már kristályvizet és fém-
hengereket, szemetet és vasrudakat, LCD tévét és napelemet. 

A fülkében meleg van, István beindítja a klímát, irány a felrakó. Ti-
rolból jó pár száz kilométer, fel Augsburgba. A cím a sörgyár,
ahol a finom söröket gyártják, dobozolják, kiszállítják stb.,
stb. Soha nem voltam sörkedvelő, István sem nagy sörimádó,
de nevetve konstatáljuk, hogy sokan cserélnének velünk.

Tirolból indulunk, az útvonal: Innsbruck, München, és az
augsburgi autópályán fel egészen a városig, majd pár kilo-
méterre a város mellett egy ipari parkban található a sörgyár.

Mivel du. 5-ig lehet felrakodni, igyekeznünk kell, hogy
időben odaérjünk, mert ellenkező esetben – péntek lévén
– várhatunk hétfőig, és az egy egész nap veszteség, amit
nem igazán venne jó néven a megbízó. Az úton semmi ér-

dekes nem történik, ezt a „pályát“ már ismerem, mehetnék is, ha
nem félnénk a stau-tól, (torlódás) amit tulajdonképpen már több
esetben átéltem és végigvittem, de a mai napon – az időhiány miatt
– lehet, hogy útvonal-módosításokkal jobb lenne megúszni...

Így hát István a „csutka“ mögött és én figyelek. „Természetesen“,
ha István vezeti a Scant, se torlódás, se útlezárás, simán megy min-
den, Murphy törvényei ilyenkor is működnek, az Ő javára.
Augsburg, ipari park, lejárt István vezetési ideje, pont a kapu-
ban. 

Kártyacsere, és jön a pánik, hogy fogok beállni és betolatni
a rampára, és egyáltalán az egész sörgyár rajtam fog röhögni.
Megúsztam, a telep üres, egy-két ember lézeng az udvaron és
egy erdélyi (nem román, nem, erdélyi), azaz kolozsvári rendszá-
mú kamion rakodik felfelé.

Jó nagy hely volt, szépen oda tudtam gurulni a kijelölt helyre
és irtó szerencsém volt, mert nem rampára kellett tolatnom, ha-
nem csak egy felfestett vonalra. Hát azt simán vettem...

Kibontottuk a bal oldalt, és hozták a rengeteg dobozos sört. Szé-
pen megrakták a platót 24 tonnányi „OeTTINGER“ márkájú sörrel.
26 paletta. Megpróbáltam kiszámolni, hogy hány doboz lehet, de
elakadtam... nem tudom. Rengeteg, az biztos. Azt hiszem,
mindannyiotoknak tudnék adni jó pár dobozzal belőle.

A targoncás kedves volt, és – mivel már úgyis mi voltunk az utol-
só kuncsaftok – ráérős beszélgetésbe kezdett. Nagyon sokfelé kül-
dik ezt a fajta sört a világon, és ennél fogva rengeteg kamion jár ide.
És sajnos próbálkoznak egyesek – igaz, csak néha-néha – egy pár
dobozt „megmenteni“ a saját részre. Pár perces kellemes beszélge-
tés után elköszöntünk, és igencsak gondolkodnunk kellett, hogy mi-
vel a hét végén kamionstop van, hol töltsük az előttünk álló két na-

pot. Ha a németországi oldalon mara-
dunk, akkor a

vasárnapról
hétfőre virradó hajnalon, két óra körül el
kell indulnunk, hogy időben érjünk az olaszországi
vámterületre, mert bizony a söröcskét még vámoltatni is
kell, ugyanis a törökök fogják meginni. Kalandos útja lesz
a söröcskének. Bolsanóban vámolják, onnan visszük to-
vább a firenzei kereskedőnek, aki majd konténerrel szál-
líttatja Törökországba, ahol a török kamionos kolléga fog
neki örülni úgy, mint ahogy most mi...

Nos, gondoljuk csak tovább ezt a hét végi programot... 
Ha még ma tovább megyünk, akkor eljutunk ugyan Ve-

ronába – emlékeztetőül: kedvenc városunk –, de mivel
barátaink éppen Magyarországon nyaralnak, az augusz-
tusi forróságból max. a kamion alá menekülhetnénk...

mert csak ott lesz árnyék.
Így hát úgy döntöttünk, hogy az augsburgi autópálya melletti ipa-

ri parkban töltjük a hét végét, és a döntés nem is volt rossz. Pár mé-
terre a KaufHof – bevásárlási lehetőség – Jet-kút, mosdó, és főleg
árnyék!!!

Elindultunk. A söröcskék kellemesen dülöngéltek a hátunk mö-
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TirTirol és Firol és Firenzenze ke közöözötttt

Nyár van, kegyetlenül süt
a nap, a hõség óriási. Az
öreg székely fiával kaszál
kint a réten. Megszólal a
fiú:

– Ez nem igazság, édes-
apám, mi itt a nagy meleg-
ben kaszálunk, míg otthon

anyám a húgommal a hûvös
pincében kötöget.

– Ne búsulj, fiam! Lesz ez
másképp is. Gondold csak el,
jön a tél, mi a jó hûvösben
fent a hegyen vágjuk a fát,
de anyádék otthon a nagy
melegben kell kötögessenek.

Istvánom és én

Genova előtt
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Csoda Csoda 
történt!történt!

Egy rendőr intézkedett (!) a taxiállomáson megálló civil autós-
sal szemben. Sajnos, azt nem árulta el a rend éber őre, hogy
csak figyelmeztetett, vagy büntetett is. De a lényeg, intézke-
dett! Reméljük, ez az állampolgár nem fogja többé parkolóhely-
nek használni a taxiállomásunkat.

Juhász Péter

Csoda történt, rendőrök intézkednek egy
taxiállomáson parkoló autóssal szemben!
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

Szerinted melyik cégnél marad több pénz a zsebedben?
Ahol legalább 200 Ft/km és az feletti átlagos útdíjon fuvarozol, kiszámíthatóak és alacsonyak a költségeid, vagy ahol 200 Ft/km 
útdíj alatti a fuvarok többsége, kiszámíthatatlanok és magasak a költségeid, ráadásul egész nap rossz a közérzeted?

Várod a változás csodáját? Ha te nem lépsz, miért változna? Szerinted?
Ha ismered a várost és nem csak rákosborzasztón szeretsz kályházni, 

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

A Budapest Taxinál
–  nem kérünk külön díjakat kötelezô tartozékokért, mint pl. 

szabadjelzô, POS terminál, matricák! Benne van a tagdíjban!
–  nem kérünk 100-200 ezer forintos kauciót! 

Csak 30 000 forint a kaució!
–  belépéskor nincsenek külön költségek 

(mint például oktatási díj, vagy szabadjelzô díj, vagy 
matricapénz) a belépési kedvezményed ellentételezésére!

–  nem kérünk 6 hónapos, pláne nem 1 éves hûségidôt belépéskor!
–  megvonjuk a megbízatást attól az etikai bizottsági tagtól, vagy 

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

–  csak 60 000 forint a fôállású tagdíj és nincsenek további egyéb 
költségek!

– sok címet felvevô kollegáknak visszatérítés a tagdíjból
–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 

a másodállásosoknak!
–  1 millió forintos élet és balesetbiztosítást is tartalmaz a tagdíj!
–  1 hónapos belépési tagdíjkedvezmény, és csak 3 hónap 

hûségidôt kérünk!
–  100%-ban lebeszélhetô alapdíjjal, fl ottán belül ingyenesen, fl ottán 

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

BP Taxi 2012_1_2 oldal_2.indd   1 11/28/12   12:49 PM

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

Köszönjük a munkátokat 
és a kitartásotokat,
a jövô évben együtt még 
nagyobb lendülettel 
megyünk elôre!

A Mobil Taxi csapata

Tel.: +36 1 333 2222  
Fax: +36 1 235 5404  

Web: www.mobiltaxi.hu
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Amikor már teljesen otthon éreztem
magam az Ivecóban, sőt megszeret-
tük egymást, Robi meglepett. Robi a
speditőr, a kisfőnök, minden gon-
dunkkal és bajunkkal – ha esetleg van

– hozzá fordulunk. Aranyos fiú, hónapok óta problémamentesen
dolgozunk együtt, és a humora fergeteges. Imádja a meglepetése-
ket és a váratlan dolgokat. Nagyon jó barátságban vagyunk, sok-
szor már félszavakból is értjük egymást.

A dolog úgy kezdődött, hogy egy hónapig ideiglenes jelleggel
egy Renault Premiummal kellett járnunk, mert valamilyen oknál
fogva az összes Ivecót leadta a cég és kicserélte őket Scaniákra.
Ameddig a cseréket bonyolították, kaptunk egy Renault
Premiumot, nehogy otthon kelljen kivár-
nunk a folyamat vé-
gét. Szép volt, jó
volt, de olyan kicsi a
fülkéje, hogy ugyan
egy ember kényel-
mesen eléldegélhet
benne, na de kettő?! 

Így történt, hogy
Robi – figyelembe vé-
ve sóhajtozásaimat –
egyik nap csak úgy
mellékesen közölte:
holnap leváltalak ben-
neteket, azaz megálltok
valahol és kaptok egy
Scaniát, mégpedig úgy,
hogy egyszerűen odavi-
szi valaki a Scant, ti pe-
dig átpakoljátok a cucco-
tokat, és azzal mentek
majd tovább. De a Re-
nault-t előbb meg kell rak-
ni, amit majd átvesz egy kolléga, aki Rómába megy az
áruval. (Azt hittem, gutaütést kapok a méregtől, mert
mindig vágytam Rómába, de kár volt előre morogni,
majd később elmondom miért.)

Ugráltam örömömben a Scania miatt. Elvégre a
Scaniákat úgy emlegetik, mint az „országutak királyát”.
Pénteken reggel becsomagoltam az összes – szerin-
tem – nélkülözhető dolgot a nagy táskákba és különbö-
ző méretű és nagyságú szatyrokba. A felső ágy teljesen
megtelt mindenféle holmival, egy szúnyog sem talált
volna fekvő- vagy állóhelyet magának. A fontos dolgok
természetesen kéznél voltak, mint például kávé, cukor,
fésű és szemfesték. (Ne vigyorogjatok jó???)

Vártuk a Scaniát, ugrásra készen. Eljött az ebédidő, de a Scan
nem jött. Délután István már kellőképpen éhes volt, így kiadta: keres-
sük meg legalább a kenyeret és még valami minimális élelmiszert,
mert éhen halni még egy új autó kedvéért sem fog (a fogyókúráról
nem esett szó).

Ismeritek a Törvényt ugye? Mindig az kell azonnal, ami leghátul és
legalul van, ez természetes. Arról nem beszélve, hogy aki ismer, tud-
ja, soha nem tudom, hogy mit hova rakok és pakolok... Így hát kellő-
képpen fel- és kifordítottuk az összes cuccot, ami csak volt. Így aztán
megtaláltunk olyan dolgokat is, amelyeket már hetekkel ezelőtt ke-
restünk, de eddig nem találtunk meg. Szóval úgy egy óra múlva lett
kaja is.

A Scan viszont még este hatkor sem érkezett meg. Fél nyolckor,

amikor már azt hittem, hogy holnapra marad a
csereprogram, éktelen fényszórózással begu-
rult új autónk a megbeszélt helyre. Kellőkép-
pen sötét volt természetesen, de hát nincs
mese, át kellett pakolni és rámolni mindent,
ami idáig a felső ágyon, meg szanaszét tor-
nyosult. A csomagok és a kisebb táskák el-
férnek a most szerencsére üres palettatartó-
ban – hogy fogalma legyen annak, aki nem
ismeri a palettatartó méreteit: 33 db
euróraklap fér el benne –, majd holnap,
szombat lévén elhelyezkedünk a fülkében.
Az egész napi semmittevéstől és várako-

zástól olyan fáradtak lettünk,

hogy
hullottunk a gyorsan tiszta huzatba bújta-
tott paplanok alá.

Nos, másnap reggel alaposabban szemügyre vehettem az ország-
utak királyát, de még nem vezettem, csak amúgy „női szemmel” vizs-
gálgattam. Igazán sofőrbarát a drága. Az egész fülke tágas, egy re-
pülőgép pilótafülkéjére emlékeztet, ami mindenfelé információk se-
regével látja el a vezetőjét. Eszméletlenül tud mindent, olyan infó-
panel van benne, hogy a (négy) főmenüben még tizenvalahány al-
menüt találtam. Tudni lehet az átlagfogyasztástól kezdve a pillanatnyi
fordulatszámon túl a fékpofák vastagságának százalékát, a kinti hő-
fokot, és amit akartok, bármit. Éppen csak nem darálja meg és főzi
le a kávémat…
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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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Miután még a februárnak sincs vé-
ge, ami többnyire hideget és havat
hozott, kérem, fogadjátok szere-
tettel egy augusztusi utunk leírá-
sát, hátha ebben a zord időben fel-
melegít benneteket. Íme:

Fogynak az utak, repül az Idő és egyre
több a mögöttünk lévő emlék. Szállítottunk már kristályvizet és fém-
hengereket, szemetet és vasrudakat, LCD tévét és napelemet. 

A fülkében meleg van, István beindítja a klímát, irány a felrakó. Ti-
rolból jó pár száz kilométer, fel Augsburgba. A cím a sörgyár,
ahol a finom söröket gyártják, dobozolják, kiszállítják stb.,
stb. Soha nem voltam sörkedvelő, István sem nagy sörimádó,
de nevetve konstatáljuk, hogy sokan cserélnének velünk.

Tirolból indulunk, az útvonal: Innsbruck, München, és az
augsburgi autópályán fel egészen a városig, majd pár kilo-
méterre a város mellett egy ipari parkban található a sörgyár.

Mivel du. 5-ig lehet felrakodni, igyekeznünk kell, hogy
időben odaérjünk, mert ellenkező esetben – péntek lévén
– várhatunk hétfőig, és az egy egész nap veszteség, amit
nem igazán venne jó néven a megbízó. Az úton semmi ér-

dekes nem történik, ezt a „pályát“ már ismerem, mehetnék is, ha
nem félnénk a stau-tól, (torlódás) amit tulajdonképpen már több
esetben átéltem és végigvittem, de a mai napon – az időhiány miatt
– lehet, hogy útvonal-módosításokkal jobb lenne megúszni...

Így hát István a „csutka“ mögött és én figyelek. „Természetesen“,
ha István vezeti a Scant, se torlódás, se útlezárás, simán megy min-
den, Murphy törvényei ilyenkor is működnek, az Ő javára.
Augsburg, ipari park, lejárt István vezetési ideje, pont a kapu-
ban. 

Kártyacsere, és jön a pánik, hogy fogok beállni és betolatni
a rampára, és egyáltalán az egész sörgyár rajtam fog röhögni.
Megúsztam, a telep üres, egy-két ember lézeng az udvaron és
egy erdélyi (nem román, nem, erdélyi), azaz kolozsvári rendszá-
mú kamion rakodik felfelé.

Jó nagy hely volt, szépen oda tudtam gurulni a kijelölt helyre
és irtó szerencsém volt, mert nem rampára kellett tolatnom, ha-
nem csak egy felfestett vonalra. Hát azt simán vettem...

Kibontottuk a bal oldalt, és hozták a rengeteg dobozos sört. Szé-
pen megrakták a platót 24 tonnányi „OeTTINGER“ márkájú sörrel.
26 paletta. Megpróbáltam kiszámolni, hogy hány doboz lehet, de
elakadtam... nem tudom. Rengeteg, az biztos. Azt hiszem,
mindannyiotoknak tudnék adni jó pár dobozzal belőle.

A targoncás kedves volt, és – mivel már úgyis mi voltunk az utol-
só kuncsaftok – ráérős beszélgetésbe kezdett. Nagyon sokfelé kül-
dik ezt a fajta sört a világon, és ennél fogva rengeteg kamion jár ide.
És sajnos próbálkoznak egyesek – igaz, csak néha-néha – egy pár
dobozt „megmenteni“ a saját részre. Pár perces kellemes beszélge-
tés után elköszöntünk, és igencsak gondolkodnunk kellett, hogy mi-
vel a hét végén kamionstop van, hol töltsük az előttünk álló két na-

pot. Ha a németországi oldalon mara-
dunk, akkor a

vasárnapról
hétfőre virradó hajnalon, két óra körül el
kell indulnunk, hogy időben érjünk az olaszországi
vámterületre, mert bizony a söröcskét még vámoltatni is
kell, ugyanis a törökök fogják meginni. Kalandos útja lesz
a söröcskének. Bolsanóban vámolják, onnan visszük to-
vább a firenzei kereskedőnek, aki majd konténerrel szál-
líttatja Törökországba, ahol a török kamionos kolléga fog
neki örülni úgy, mint ahogy most mi...

Nos, gondoljuk csak tovább ezt a hét végi programot... 
Ha még ma tovább megyünk, akkor eljutunk ugyan Ve-

ronába – emlékeztetőül: kedvenc városunk –, de mivel
barátaink éppen Magyarországon nyaralnak, az augusz-
tusi forróságból max. a kamion alá menekülhetnénk...

mert csak ott lesz árnyék.
Így hát úgy döntöttünk, hogy az augsburgi autópálya melletti ipa-

ri parkban töltjük a hét végét, és a döntés nem is volt rossz. Pár mé-
terre a KaufHof – bevásárlási lehetőség – Jet-kút, mosdó, és főleg
árnyék!!!

Elindultunk. A söröcskék kellemesen dülöngéltek a hátunk mö-
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Nyár van, kegyetlenül süt
a nap, a hõség óriási. Az
öreg székely fiával kaszál
kint a réten. Megszólal a
fiú:

– Ez nem igazság, édes-
apám, mi itt a nagy meleg-
ben kaszálunk, míg otthon

anyám a húgommal a hûvös
pincében kötöget.

– Ne búsulj, fiam! Lesz ez
másképp is. Gondold csak el,
jön a tél, mi a jó hûvösben
fent a hegyen vágjuk a fát,
de anyádék otthon a nagy
melegben kell kötögessenek.

Istvánom és én

Genova előtt
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gött, szólt a zene és hangosan énekeltünk. Az út kelleme-
sen és biztonságosan elég széles egy autó számára, ha
nem jön szembe senki, de hát jönnek a fenébe is, ráadá-
sul mindenféle mezőgazdasági gépekkel felszerelt trakto-
rok, boronákkal és egyebekkel, nem lenne egészséges do-
log összeakaszkodni bármelyikkel. Természetesen most
nem én vezetek – a rakodás alatt megvolt Istvánnak a két
vezetés közötti 45 perces kötelező pihenőideje –, mert a
„bundás“-on még nincs elég gyakor-

latom
– ne feledjük, még csak egy hónapja voltam „kamionos“ –

főleg ennyi súllyal a hátam mögött. Mi is a „bundás“? A ka-
mionosok nemzetközi elnevezése a nem autópályára. A
Bundesstrasse elnevezésből ered.

Kemény út volt ez a pár kilométer, még István megítélése
szerint is. Ugyanis dimbes-dombos, fel és le, kanyarokkal
szépen megtűzdelve, ahogy kell, és kegyetlenül keskeny...
A súly meg tolta előre a gépet. Megfigyeltem: a körforga-
lom előtt kb. 400 méterrel már elvette a gázt, sőt lassan fé-
kezett is, még így is toltak előre a sörösdobozok. (Hogy
ezekben mennyi erő van, így a dobozba zárva is, hihetet-
len...)

Ja, elfelejtettem mondani! Mikor Klaustól – a raktárostól
– elköszöntünk, megajándékozott bennünket 4 doboz sör-
rel, amit betettünk a hűtőbe. Most ott lapulnak. 

No, szépen megérkeztünk egy ipari

park parkolójába. Szerencsére ezt a helyet nagyon kevesen ismer-
hetik, mert összesen egy kamion állt bent. Leparkoltunk és a kár-
tyák is pihenőre tértek a tachográfban.

Szépen leszállt az est, István a számítógépet bűvöli – filmet ké-
szít az útról – én keresztrejtvényt fejtek. Vacsora, sült csülök – a
KaufHofban kapható – és részemről körözöttes szendvics. Na
gyere csak te söröcske, lássuk mitől bolondulnak majd meg a tö-
rökök. Kibontottuk, és ketten megittunk egyet… Hát keserű a ja-
vából...

Mikor megittuk nagy nehezen, zörögtek a kamion ajtaján. A
biztonsági szolgálat embere. Szerinte rossz helyen állunk. Sze-
rintünk nem. De igen. De nem. De igen. De nem. 

Arrébb kell mennünk, az biztos, mert rendőrségi beavatkozást
emleget.

Így hát meg-

44

A királyfi nõsülni sze-
retne, de csak szûz király-
lányt akar elvenni. A
szomszéd király megen-
gedi, hogy válasszon há-
rom eladó lánya közül.
Bemegy a legidõsebb
lányhoz, elõveszi a „mû-
szert”, és megkérdezi:

– Mi ez, királylány?
– Hát ez egy f..sz.
Na, ez nem szûz, gon-

dolja a királyfi, és be-
megy a középsõ király-
lányhoz. Annak is meg-
mutatja, az is felismeri.
Elkeseredik a királyfi,
utolsó reménye a legki-

sebb királylány. Bemegy
hát hozzá is:

– Mi ez? – kérdi a farkát
elõvéve a királyfi.

– Nem tudom, – mond-
ja a királylány.

Örül a királyfi, heted-
hét országra szóló lagzit
csapnak, elérkezik a
nászéjszaka, s a királyfi
ismét megkérdezi:

– Mi ez?
– Mondtam már, hogy

nem tudom.
– Ez f.sz. – mondja a ki-

rályfi.
– Eeeeez? A sárkányé,

az az!

Verdi Puccini Mascagni
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ígérem, hogy átállunk egy másik oldalra, abban a pillanatban, amikor
letelik a pihenőidőnk. De sajnos ez még jó pár óra. Az ember nem
nyugszik bele az ígéretbe. Követeli, hogy azonnal hagyjuk el a parko-
lóhelyet. 

Így hát nincs más megoldás, mint az, hogy megoldást kell keresni.
Mégpedig úgy, hogy arrébb is álljunk és a pihenőidőn se essen
csorba, ne vesszen el...

...és itt jönne a szabályok megszegése. A csodaszerszám, a fizika, a
vonzalom, a mágnesesség. Tudjátok, mire jó? Megállítaná a tachográ-
fot, azaz a digitális jeleket nem adja le a tachográfnak a sebességvál-
tóból. A jeleket a mágnes megzavarja (zárójelben jegyzem meg: a leg-
újabb autókon már nem is lehet megzavarni mágnessel a dolgokat...
rájöttek a gyártók a dolgokra, és levédték. Kész, passz, ennyi!).

De mi természetesen nem tettük ezt meg, mert törvényellenes...
és legfőképpen: a büntetési vonzata oly magas, hogy akár a családi
házunk is rámehetne. Így hát odébbálltunk négy kilométerrel. Jó pár
óra pihenőidőnket elvette a biztonsági ember, kezdődött elölről az
egész. Nem gond, maximum később indulunk hétfőn hajnalban. És
a harmadik hétig – ameddig egybefüggően kell kivenni a 45 órát és
a most elveszített 6 órát – még van idő...

Miután kellőképpen kikáromkodtam magam (csak finoman,
leheletnyit…), úgy döntöttünk, hogy akkor most GO, reggel 7-ig,
ameddig nincs tilalom. Aztán ott állunk meg, ahol éppen ér minket a
kamionstop, de azért jó lenne – ha lehet – a Brenner-hágón eltölte-
ni a hátralévő időt. Ott legalább nincs ott az Ördög, összes tüzes
poklával.

És sikerült. A Brenneren álltunk meg, felettünk az Ég összes
csillaga ott ragyogott. Ha kinyújtom a kezem, talán el is érem vala-
melyiket, gondoltam. Az éjszaka kellemesen hűs volt, lágy szellő
fújt, és valamelyik parkolóból valami szép olasz dallamot hozott a
szél. Elaludtunk. A Brenneren két hűvös nap a legjobb idő pihe-
nésre. Hétfőn reggel mehetünk csak tovább, mert két napig kami-
onstop van.

Hétfőn reggel 6 órára állítottam a telefont, hogy éb-
resszen, mert ellenkező esetben itt töltjük a szabadsá-
gunk idejét is, olyan jó az alvókám... Tette is a dolgát ren-
desen, olyan berregést, csattogást és kattogást művelt,
hogy majd az ágyról estem le. 

Aztán kiderült, hogy nem a telefonom ébresztett, ha-
nem Szent Péter görgette az égi hordókat, de nagyon
mérgesen... Csattogtak a villámok a fejünk felett, és a
menny összes haragja ránk zúdult. Ömlött az eső, borsó-
nyi jegekkel tépázta a ponyvát és dübörögve verte az ab-
lakokat.

Az ablaktörlők őrült táncot jártak, de képtelenek vol-
tak arrébb lökdösni a rájuk zúduló hatalmas mennyiségű
vizet, a jégdarabok megültek a lapátok szélein. Ordított
a Szél és játszva törte a fák ágait. Félelmetes látványt
nyújtottak a máskor oly békés, égbe nyúló csúcsok, fe-
ketén morajlott a táj. És ebben az időben, amikor még az
erdei madarak is búvóhelyet kerestek, amikor minden
épeszű ember fedelet keres, amikor nem látható előttem
az útra felfestett sáv, el kellett indulni. Természetesen
nekem, mert én voltam a soros... és elindultam. És fél-
tem, és remegtem, mert semmit nem lehetett látni, csak
a zúduló esőt és a sötétséget, a zúduló jeget. 

És lefelé kell menni, hat százalékosnál erősebb a lej-
tő, a kocsik harminccal, negyvennel ballagnak. Nem lá-
tok semmit, csak az előttem haladó fénylő féklámpáit,
mindent beborít a víz, még mindig csattognak körülöt-
tünk a villámok és zeng az ég! 

Nem érdekel, megállok, kiállok, nevessenek ki, nem
merek tovább menni. És kiálltam egy kis parkolóba. Ist-
ván úriember módjára vette tudomásul gyávaságomat,
és átült a kormányhoz. Úgy látszik, Murphy is férfi... alig
mentünk két-három kilométert, kisütött a Nap és elállt az
eső. Előbukkant Olaszország igazi arca, mosolygott a Vi-
lág. (Vagy csak rajtam röhögött?)

Menet közben semmi esemény, sima út és napfény. Felváltva veze-
tünk, egyre nagyobb a meleg, és már ki van írva a táblára: Firenze.
Csodás! Mindig is szerettem volna látni a firenzei szökőkutakat, talán
most lesz rá alkalom. De nem, a pontos cím, ahova megyünk: Lucca. 

Hurrá, még jobb!!! Giacomo Puccini szülővárosa, imádom Pucci-
nit, talán álmodom, vagy nem álmodom, mindegy, megnézem a szü-
lőházát, és Lucca városa biztosan csupa-csupa Puccini...

Kellemes kis városka. Ahogy behajtunk, azonnal feltűnik a város-
fal. Körbe-körbe a városfal. Vizesárokkal és kapukkal, ahogy az sza-
bályos. Puccinira utaló jel egy szál se! Mi a fene van itt?

Szerencsésen és gyorsan megtaláljuk a lerakóhelyet – a rengeteg
sör, gondolom, már szépen megmelegedett, lerakodtunk – és esti
pihenőhely után nézünk.

39 fok van árnyékban, este nyolc órakor. Semmi baj, a klíma dol-
gozik, megvan a csendes parkoló is, és gyerünk be a városba!

Hát kérem. Puccini-kultusz a várfalakon belül. Ugyanis a Belváros
ott található. Persze mi ezt nem tudtuk. Mielőtt luccai sétánkra indul-
nánk, bekapcsolom az olasz rádiót, szerencsére.

Este kilenc órakor szabadtéri előadás, a belépés pár euró, Pucci-
ni-, Mascagni-, Verdi-operákból a legszebb dallamok, valamilyen év-
forduló kapcsán (hogy milyen 50. évforduló volt, azt nem értettem ).

És a két hullafáradt kamionsofőr gyorsan zuhanyt vett, elegáns ru-
hát kapkodott magára (milyen szerencse, hogy hoztam egy-egy „nor-
málisabb“darabot is, „ki tudja, hogy hova kerülünk“ megfontolásból)
és beszálltunk egy luccai taxiba...

Nem tudom elmesélni milyen volt az előadás, mert azt csak átélni
lehet, elmondani nem. A közönség tapsvihara egy-egy csodaszép
ária után felhallatszott szerintem az égig, és a jó öreg Mesterek bol-
dogan nézhettek le, érdemes volt élniük és alkotniuk.

De minden szépnek vége van egyszer, ennek a csodaestének is
vége lett. Gyalog sétáltunk visszafelé a kamionhoz, ami nem volt kis
távolság, de a zene bennünk volt, és a dallamokat még az út menti
fák is dúdolták. Vagy talán csak mi hallottuk úgy.
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Mint köztudott, Budapesten a VI. kerület-
ben átvették a VIII. kerületiek módszerét,
lebilincselik a forgalommal szemben
parkoló járműveket, mivel azok – nyilván-
valóan – néhány métert forgalommal
szemben tettek meg. Azóta a módszert
átvette a VII. kerület is. 

Ez a közterület-felügyelő nagy nyuga-
lommal parkol a VI. kerületi Nagymező
utcában. Milyen érdekes lenne, ha egy-
szer saját magát lebilincselné?

Így lenne korrekt, nem?

Tóth Tibor

Parkolgatunk, parkolgatunk?

Nekik mindent szabad
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gött, szólt a zene és hangosan énekeltünk. Az út kelleme-
sen és biztonságosan elég széles egy autó számára, ha
nem jön szembe senki, de hát jönnek a fenébe is, ráadá-
sul mindenféle mezőgazdasági gépekkel felszerelt trakto-
rok, boronákkal és egyebekkel, nem lenne egészséges do-
log összeakaszkodni bármelyikkel. Természetesen most
nem én vezetek – a rakodás alatt megvolt Istvánnak a két
vezetés közötti 45 perces kötelező pihenőideje –, mert a
„bundás“-on még nincs elég gyakor-

latom
– ne feledjük, még csak egy hónapja voltam „kamionos“ –

főleg ennyi súllyal a hátam mögött. Mi is a „bundás“? A ka-
mionosok nemzetközi elnevezése a nem autópályára. A
Bundesstrasse elnevezésből ered.

Kemény út volt ez a pár kilométer, még István megítélése
szerint is. Ugyanis dimbes-dombos, fel és le, kanyarokkal
szépen megtűzdelve, ahogy kell, és kegyetlenül keskeny...
A súly meg tolta előre a gépet. Megfigyeltem: a körforga-
lom előtt kb. 400 méterrel már elvette a gázt, sőt lassan fé-
kezett is, még így is toltak előre a sörösdobozok. (Hogy
ezekben mennyi erő van, így a dobozba zárva is, hihetet-
len...)

Ja, elfelejtettem mondani! Mikor Klaustól – a raktárostól
– elköszöntünk, megajándékozott bennünket 4 doboz sör-
rel, amit betettünk a hűtőbe. Most ott lapulnak. 

No, szépen megérkeztünk egy ipari

park parkolójába. Szerencsére ezt a helyet nagyon kevesen ismer-
hetik, mert összesen egy kamion állt bent. Leparkoltunk és a kár-
tyák is pihenőre tértek a tachográfban.

Szépen leszállt az est, István a számítógépet bűvöli – filmet ké-
szít az útról – én keresztrejtvényt fejtek. Vacsora, sült csülök – a
KaufHofban kapható – és részemről körözöttes szendvics. Na
gyere csak te söröcske, lássuk mitől bolondulnak majd meg a tö-
rökök. Kibontottuk, és ketten megittunk egyet… Hát keserű a ja-
vából...

Mikor megittuk nagy nehezen, zörögtek a kamion ajtaján. A
biztonsági szolgálat embere. Szerinte rossz helyen állunk. Sze-
rintünk nem. De igen. De nem. De igen. De nem. 

Arrébb kell mennünk, az biztos, mert rendőrségi beavatkozást
emleget.

Így hát meg-
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A királyfi nõsülni sze-
retne, de csak szûz király-
lányt akar elvenni. A
szomszéd király megen-
gedi, hogy válasszon há-
rom eladó lánya közül.
Bemegy a legidõsebb
lányhoz, elõveszi a „mû-
szert”, és megkérdezi:

– Mi ez, királylány?
– Hát ez egy f..sz.
Na, ez nem szûz, gon-

dolja a királyfi, és be-
megy a középsõ király-
lányhoz. Annak is meg-
mutatja, az is felismeri.
Elkeseredik a királyfi,
utolsó reménye a legki-

sebb királylány. Bemegy
hát hozzá is:

– Mi ez? – kérdi a farkát
elõvéve a királyfi.

– Nem tudom, – mond-
ja a királylány.

Örül a királyfi, heted-
hét országra szóló lagzit
csapnak, elérkezik a
nászéjszaka, s a királyfi
ismét megkérdezi:

– Mi ez?
– Mondtam már, hogy

nem tudom.
– Ez f.sz. – mondja a ki-

rályfi.
– Eeeeez? A sárkányé,

az az!

Verdi Puccini Mascagni
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ígérem, hogy átállunk egy másik oldalra, abban a pillanatban, amikor
letelik a pihenőidőnk. De sajnos ez még jó pár óra. Az ember nem
nyugszik bele az ígéretbe. Követeli, hogy azonnal hagyjuk el a parko-
lóhelyet. 

Így hát nincs más megoldás, mint az, hogy megoldást kell keresni.
Mégpedig úgy, hogy arrébb is álljunk és a pihenőidőn se essen
csorba, ne vesszen el...

...és itt jönne a szabályok megszegése. A csodaszerszám, a fizika, a
vonzalom, a mágnesesség. Tudjátok, mire jó? Megállítaná a tachográ-
fot, azaz a digitális jeleket nem adja le a tachográfnak a sebességvál-
tóból. A jeleket a mágnes megzavarja (zárójelben jegyzem meg: a leg-
újabb autókon már nem is lehet megzavarni mágnessel a dolgokat...
rájöttek a gyártók a dolgokra, és levédték. Kész, passz, ennyi!).

De mi természetesen nem tettük ezt meg, mert törvényellenes...
és legfőképpen: a büntetési vonzata oly magas, hogy akár a családi
házunk is rámehetne. Így hát odébbálltunk négy kilométerrel. Jó pár
óra pihenőidőnket elvette a biztonsági ember, kezdődött elölről az
egész. Nem gond, maximum később indulunk hétfőn hajnalban. És
a harmadik hétig – ameddig egybefüggően kell kivenni a 45 órát és
a most elveszített 6 órát – még van idő...

Miután kellőképpen kikáromkodtam magam (csak finoman,
leheletnyit…), úgy döntöttünk, hogy akkor most GO, reggel 7-ig,
ameddig nincs tilalom. Aztán ott állunk meg, ahol éppen ér minket a
kamionstop, de azért jó lenne – ha lehet – a Brenner-hágón eltölte-
ni a hátralévő időt. Ott legalább nincs ott az Ördög, összes tüzes
poklával.

És sikerült. A Brenneren álltunk meg, felettünk az Ég összes
csillaga ott ragyogott. Ha kinyújtom a kezem, talán el is érem vala-
melyiket, gondoltam. Az éjszaka kellemesen hűs volt, lágy szellő
fújt, és valamelyik parkolóból valami szép olasz dallamot hozott a
szél. Elaludtunk. A Brenneren két hűvös nap a legjobb idő pihe-
nésre. Hétfőn reggel mehetünk csak tovább, mert két napig kami-
onstop van.

Hétfőn reggel 6 órára állítottam a telefont, hogy éb-
resszen, mert ellenkező esetben itt töltjük a szabadsá-
gunk idejét is, olyan jó az alvókám... Tette is a dolgát ren-
desen, olyan berregést, csattogást és kattogást művelt,
hogy majd az ágyról estem le. 

Aztán kiderült, hogy nem a telefonom ébresztett, ha-
nem Szent Péter görgette az égi hordókat, de nagyon
mérgesen... Csattogtak a villámok a fejünk felett, és a
menny összes haragja ránk zúdult. Ömlött az eső, borsó-
nyi jegekkel tépázta a ponyvát és dübörögve verte az ab-
lakokat.

Az ablaktörlők őrült táncot jártak, de képtelenek vol-
tak arrébb lökdösni a rájuk zúduló hatalmas mennyiségű
vizet, a jégdarabok megültek a lapátok szélein. Ordított
a Szél és játszva törte a fák ágait. Félelmetes látványt
nyújtottak a máskor oly békés, égbe nyúló csúcsok, fe-
ketén morajlott a táj. És ebben az időben, amikor még az
erdei madarak is búvóhelyet kerestek, amikor minden
épeszű ember fedelet keres, amikor nem látható előttem
az útra felfestett sáv, el kellett indulni. Természetesen
nekem, mert én voltam a soros... és elindultam. És fél-
tem, és remegtem, mert semmit nem lehetett látni, csak
a zúduló esőt és a sötétséget, a zúduló jeget. 

És lefelé kell menni, hat százalékosnál erősebb a lej-
tő, a kocsik harminccal, negyvennel ballagnak. Nem lá-
tok semmit, csak az előttem haladó fénylő féklámpáit,
mindent beborít a víz, még mindig csattognak körülöt-
tünk a villámok és zeng az ég! 

Nem érdekel, megállok, kiállok, nevessenek ki, nem
merek tovább menni. És kiálltam egy kis parkolóba. Ist-
ván úriember módjára vette tudomásul gyávaságomat,
és átült a kormányhoz. Úgy látszik, Murphy is férfi... alig
mentünk két-három kilométert, kisütött a Nap és elállt az
eső. Előbukkant Olaszország igazi arca, mosolygott a Vi-
lág. (Vagy csak rajtam röhögött?)

Menet közben semmi esemény, sima út és napfény. Felváltva veze-
tünk, egyre nagyobb a meleg, és már ki van írva a táblára: Firenze.
Csodás! Mindig is szerettem volna látni a firenzei szökőkutakat, talán
most lesz rá alkalom. De nem, a pontos cím, ahova megyünk: Lucca. 

Hurrá, még jobb!!! Giacomo Puccini szülővárosa, imádom Pucci-
nit, talán álmodom, vagy nem álmodom, mindegy, megnézem a szü-
lőházát, és Lucca városa biztosan csupa-csupa Puccini...

Kellemes kis városka. Ahogy behajtunk, azonnal feltűnik a város-
fal. Körbe-körbe a városfal. Vizesárokkal és kapukkal, ahogy az sza-
bályos. Puccinira utaló jel egy szál se! Mi a fene van itt?

Szerencsésen és gyorsan megtaláljuk a lerakóhelyet – a rengeteg
sör, gondolom, már szépen megmelegedett, lerakodtunk – és esti
pihenőhely után nézünk.

39 fok van árnyékban, este nyolc órakor. Semmi baj, a klíma dol-
gozik, megvan a csendes parkoló is, és gyerünk be a városba!

Hát kérem. Puccini-kultusz a várfalakon belül. Ugyanis a Belváros
ott található. Persze mi ezt nem tudtuk. Mielőtt luccai sétánkra indul-
nánk, bekapcsolom az olasz rádiót, szerencsére.

Este kilenc órakor szabadtéri előadás, a belépés pár euró, Pucci-
ni-, Mascagni-, Verdi-operákból a legszebb dallamok, valamilyen év-
forduló kapcsán (hogy milyen 50. évforduló volt, azt nem értettem ).

És a két hullafáradt kamionsofőr gyorsan zuhanyt vett, elegáns ru-
hát kapkodott magára (milyen szerencse, hogy hoztam egy-egy „nor-
málisabb“darabot is, „ki tudja, hogy hova kerülünk“ megfontolásból)
és beszálltunk egy luccai taxiba...

Nem tudom elmesélni milyen volt az előadás, mert azt csak átélni
lehet, elmondani nem. A közönség tapsvihara egy-egy csodaszép
ária után felhallatszott szerintem az égig, és a jó öreg Mesterek bol-
dogan nézhettek le, érdemes volt élniük és alkotniuk.

De minden szépnek vége van egyszer, ennek a csodaestének is
vége lett. Gyalog sétáltunk visszafelé a kamionhoz, ami nem volt kis
távolság, de a zene bennünk volt, és a dallamokat még az út menti
fák is dúdolták. Vagy talán csak mi hallottuk úgy.
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Mint köztudott, Budapesten a VI. kerület-
ben átvették a VIII. kerületiek módszerét,
lebilincselik a forgalommal szemben
parkoló járműveket, mivel azok – nyilván-
valóan – néhány métert forgalommal
szemben tettek meg. Azóta a módszert
átvette a VII. kerület is. 

Ez a közterület-felügyelő nagy nyuga-
lommal parkol a VI. kerületi Nagymező
utcában. Milyen érdekes lenne, ha egy-
szer saját magát lebilincselné?

Így lenne korrekt, nem?

Tóth Tibor

Parkolgatunk, parkolgatunk?

Nekik mindent szabad
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Az olaszok

Azt hiszem, maximálisan elfogult vagyok Olaszországgal és az ot-
tani emberekkel egyaránt. Talán a folyamatos napsütés az oka, ta-
lán a lágy dallamok, vagy egyszerűen csak a közlékenységük, az
elegánsan viselt nemtörődömségük tetszik, nem tudom. Mérhe-
tetlen forgalmi dugóban araszoltunk Milánó elővárosában, ponto-
sabban a város melletti autópályán. Három sáv, sűrűn tűzdelve
kisautókkal, teherkocsikkal, kamionokkal. Meleg van, szakad a víz
mindenkiről, gyerekek és felnőttek egyaránt szenvednek, ráadá-
sul ez a pénteki csúcsok csúcsa...

A három sáv megáll. Se előre, se hátra, állunk és várunk. Sen-
ki nem tudja mi történt, egymást bámuljuk tehetetlenül. Ebbe a
forró némaságba egy rendőrautó szirénája hasit bele. A világ bár-
melyik országában az ilyen esetekben az autók kitérnek az útból
és ékalakba rendeződve, helyet adnak a szirénázó kocsinak. Az
olaszok nem. Utálják a carabiniereket, és nyugodtan ültek tovább
autóikban. Annyit sem mozdultak, mint egy csiga. Nem tartom he-
lyesnek ezt a fajta magatartást, de belül igencsak jót nevettem, a
rendőrök rovására.

A másik eset már kedvesebb és kellemesebb élmény volt, an-
nak ellenére, hogy egy kissé eltévedünk. A bolzanói vámterületet
kerestük, és persze előbb kanyarodtam be egy utcával, mint kel-
lett volna. Ennek következtében elkeveredtünk egy kellemes kis
városkában, ahová még bemenni sem lett volna szabad, nem-
hogy áthajtani rajta. Megálltunk és kiszálltam, hogy egy trafikba
betérve majd megérdeklődöm a helyes utat. Még le se kászálód-
tam az ülésről, amikor megállt mellettünk egy olasz rendszámú
kiskocsi, és mikor megtudta, hogy miképp jártunk, saját idejét,
benzinjét rááldozva, kivezetett bennünket a helyes útirányba.

Máshol ez nemigen fordult volna elő, igencsak elhajtottak volna
mellettünk…

Miután megtaláltuk a vámterületet és bejelentkeztem a vámo-
soknál, nem mertünk belekezdeni semmi tevékenységbe, a szá-
mítógépet nem vettük elő, a kocsi kitakarítását sem kezdtük el,
mert minden pillanatban vártuk a vámigazolást.

Mellettünk kamionokkal várakozó, unatkozó sofőrök. Gyanús a
dolog, mennyi időt fogunk itt tölteni? Lesz ami lesz, én bemegyek
az illetékeshez és megsürgetem. Ígéretet kapok, hogy este fél ki-
lenckor jöjjek vissza, addigra meglesz a vámpapír. Visszamen-
tem. Nem volt meg. Este tízkor sem, sőt, másnap reggel nyolc
órakor sem. Pedig a vámosok – állítólag – egész éjjel dolgoztak. 

Vámpapírunk másnap délelőtt tíz óra körül készült el, és termé-
szetesen így is „protekciót“ emlegetett az illetékes olasz fiatalem-
ber, mivel hölgy a kamionsofőr...

Mennyit várhatnak a férfiak? Fel nem foghattam ezt a ráérőssé-
get, de indokolta a nagy meleggel és a nehéz környezeti viszo-
nyokkal. Fogalmam sincs, mire gondolhatott. Troppo caldo. (Túl
nagy a meleg.) Igaz, ami igaz, 45 fok volt, de azért még nem áll-
hat meg az élet. Olaszországban megáll, és lassan átveszik az
ausztráliai szokásokat, ahol a boltra ki van írva: 38 fok feletti hő-
mérséklet esetén zárva. Szóval, hogy ráérnek mindenre, az biz-
tos. De kedvesek, és barátságosak mindig, mindenkivel. Bárho-
vá megérkeztünk, kávéval, hideg ásványvízzel kínáltak és a leg-
több helyen zuhanyozási lehetőség is van a kamionosok részére.
(Ezt még a németeknél tapasztaltuk, de csak egy-két helyen.)

Szóval szeretem az olaszokat és az országot, talán csak a
„troppo caldo”, amiről szívesen lemondanék, bár most, a februá-
ri hidegben talán mégsem bánnám.
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1. Helyes az „A” válasz. A tábla jelenté-
se „Veszélyes emelkedő”. Az ilyen helyen
az alsó tengely terhelése megnő, a felsőé
pedig csökken, ezért adott esetben a hát-
sókerék-hajtású taxi hegymenetben kedve-
zőbb.
2. Helyes az „A” válasz. Kanyarodáskor
az oldalerők hatására a taxi kerekei kúsz-
nak, ezért a jármű eltér az eredeti haladá-
si irányától. A kúszás azon a keréken na-
gyobb, amelyik a súlyponthoz közelebb
van, mert ott nagyobb az oldalerő. A hátsó
kerekek nagyobb mérvű kúszása miatt
ilyen esetben a taxi a kanyar belső oldala
felé kormányzódik.
3. Helyes a „C” válasz. A KRESZ a jár-
művezetők, utasok, és gyalogosok részé-
re egyaránt szabályozza a hazánk terüle-
tén lévő közutakon és közforgalom elől el
nem zárt magánutakon folyó közleke-
dést.
4. Helyes a „B” válasz. A KRESZ-ben
az egyik főszabály az, hogy az autósnak a
gépkocsi vezetésére képes állapotban
kell lennie. Ezért nem végezhet olyan tevé-
kenységet, ami leköti a figyelmét, vagy kor-
látozhatja a vezetéshez szükséges képes-
ségeit. A vezetés közbeni viselkedési tilal-
makat a KRESZ tételesen nem sorolja fel,
mert minden olyan járművezetői magatar-
tás közlekedésbiztonsági szempontból
nem kívánatos, amely elvonhatja az illető
figyelmét, vagy korlátozhatja a vezetéshez

szükséges képességeit (pl. a szabad kéz-
használatot).
5. Helyes a „C” válasz. A táblával jelzett
megállási kötelezettség időtartama nincs
meghatározva. Legalább annyi időt kell
egyhelyben tartózkodni, amely elegendő a
keresztező forgalom felmérésére, illetve
az elsőbbséggel bíró járművek továbbha-
ladásának biztosítására.  
6. Helyes a „C” válasz. A rakományt a
járművön – annak belsejében, illetőleg
rakfelületén kell szállítani. Szabályos még
a gépkocsi hátsó részéhez történő és biz-
tonságos rögzítés is, ha a gépkocsi hátsó
részén elhelyezett világító- és fényjelző be-
rendezések és a rendszámtábla látható
marad, a jármű hossztengelye irányában
legfeljebb 0,4 m-re nyúlik ki és a rakomány
szélessége a 2,5 m-t nem haladja meg. 
7. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se „Gyalogos alul- vagy felüljáró”. Az ilyen
helyen a gyalogosoknak e létesítményen
kell közlekedniük. Az úttesten – a jármű-
vek között – nem hatnak át.
8. Helyes a „C” válasz. A tapadás a
gépkocsi kerekének az úton való megcsú-
szását akadályozza. A tapadási erő egye-
nesen arányos a kerekeket a talajra szorí-
tó erővel, valamint egy a gumitól és az út-
tól függő tényezővel, a tapadási tényező-
vel. A tapadási tényező jeges úton q= 0,1
…0,2, száraz úton q= 0,6 …0,9, így a fékút

jeges úton kb. hatszor nagyobb, mint szá-
raz úton.
9. Helyes az „A” válasz. A tábla jelen-
tése „Korlátozott várakozási övezet”. E jel-
zés hatálya az ilyen táblákkal elhatárolt te-
rületre (övezetre) érvényes egészen a
„Korlátozott várakozási övezet vége” táb-
láig.
10. Helyes a „B” válasz. Járművel az út-
testen – az előzés és kikerülés esetét kivé-
ve – annak menetirány szerinti jobb olda-
lán, az út- és forgalmi viszonyok szerint le-
hetséges mértékben jobbra tartva kell
közlekedni.
11. Helyes az „C” válasz. Az köteles a
kátyúkárt megtéríteni, akinek a feladata az
adott útszakasz kezelése. A budapesti fő-
és tömegközlekedési utak a főváros hatás-
körébe tartoznak, a mellékutakat az egyes
kerületek kezelik. A vidéki főutakat a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt., az autópályákat
az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tartja kar-
ban, a mellékutak állapota a helyi önkor-
mányzatok felelőssége.
12. Helyes az „A” válasz. A tábla azt jel-
zi, hogy az úton olyan biztosított vasúti át-
járó van, amely félsorompóval kiegészített
fénysorompóval van felszerelve. Ha a fény-
sorompó villogó fehér jelzést ad, az átjáró-
hoz egyik irányból sem közeledik vasúti
jármű, a félsorompó rúdja teljesen nyitott
helyzetben áll és a síneken való folyama-
tos áthaladást semmi nem gátolja, akkor
fokozott óvatossággal, az úton megenge-
dett szabályos sebesség csökkentése nél-
kül át szabad haladni a vasúti átjárón. 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Az olaszok

Azt hiszem, maximálisan elfogult vagyok Olaszországgal és az ot-
tani emberekkel egyaránt. Talán a folyamatos napsütés az oka, ta-
lán a lágy dallamok, vagy egyszerűen csak a közlékenységük, az
elegánsan viselt nemtörődömségük tetszik, nem tudom. Mérhe-
tetlen forgalmi dugóban araszoltunk Milánó elővárosában, ponto-
sabban a város melletti autópályán. Három sáv, sűrűn tűzdelve
kisautókkal, teherkocsikkal, kamionokkal. Meleg van, szakad a víz
mindenkiről, gyerekek és felnőttek egyaránt szenvednek, ráadá-
sul ez a pénteki csúcsok csúcsa...

A három sáv megáll. Se előre, se hátra, állunk és várunk. Sen-
ki nem tudja mi történt, egymást bámuljuk tehetetlenül. Ebbe a
forró némaságba egy rendőrautó szirénája hasit bele. A világ bár-
melyik országában az ilyen esetekben az autók kitérnek az útból
és ékalakba rendeződve, helyet adnak a szirénázó kocsinak. Az
olaszok nem. Utálják a carabiniereket, és nyugodtan ültek tovább
autóikban. Annyit sem mozdultak, mint egy csiga. Nem tartom he-
lyesnek ezt a fajta magatartást, de belül igencsak jót nevettem, a
rendőrök rovására.

A másik eset már kedvesebb és kellemesebb élmény volt, an-
nak ellenére, hogy egy kissé eltévedünk. A bolzanói vámterületet
kerestük, és persze előbb kanyarodtam be egy utcával, mint kel-
lett volna. Ennek következtében elkeveredtünk egy kellemes kis
városkában, ahová még bemenni sem lett volna szabad, nem-
hogy áthajtani rajta. Megálltunk és kiszálltam, hogy egy trafikba
betérve majd megérdeklődöm a helyes utat. Még le se kászálód-
tam az ülésről, amikor megállt mellettünk egy olasz rendszámú
kiskocsi, és mikor megtudta, hogy miképp jártunk, saját idejét,
benzinjét rááldozva, kivezetett bennünket a helyes útirányba.

Máshol ez nemigen fordult volna elő, igencsak elhajtottak volna
mellettünk…

Miután megtaláltuk a vámterületet és bejelentkeztem a vámo-
soknál, nem mertünk belekezdeni semmi tevékenységbe, a szá-
mítógépet nem vettük elő, a kocsi kitakarítását sem kezdtük el,
mert minden pillanatban vártuk a vámigazolást.

Mellettünk kamionokkal várakozó, unatkozó sofőrök. Gyanús a
dolog, mennyi időt fogunk itt tölteni? Lesz ami lesz, én bemegyek
az illetékeshez és megsürgetem. Ígéretet kapok, hogy este fél ki-
lenckor jöjjek vissza, addigra meglesz a vámpapír. Visszamen-
tem. Nem volt meg. Este tízkor sem, sőt, másnap reggel nyolc
órakor sem. Pedig a vámosok – állítólag – egész éjjel dolgoztak. 

Vámpapírunk másnap délelőtt tíz óra körül készült el, és termé-
szetesen így is „protekciót“ emlegetett az illetékes olasz fiatalem-
ber, mivel hölgy a kamionsofőr...

Mennyit várhatnak a férfiak? Fel nem foghattam ezt a ráérőssé-
get, de indokolta a nagy meleggel és a nehéz környezeti viszo-
nyokkal. Fogalmam sincs, mire gondolhatott. Troppo caldo. (Túl
nagy a meleg.) Igaz, ami igaz, 45 fok volt, de azért még nem áll-
hat meg az élet. Olaszországban megáll, és lassan átveszik az
ausztráliai szokásokat, ahol a boltra ki van írva: 38 fok feletti hő-
mérséklet esetén zárva. Szóval, hogy ráérnek mindenre, az biz-
tos. De kedvesek, és barátságosak mindig, mindenkivel. Bárho-
vá megérkeztünk, kávéval, hideg ásványvízzel kínáltak és a leg-
több helyen zuhanyozási lehetőség is van a kamionosok részére.
(Ezt még a németeknél tapasztaltuk, de csak egy-két helyen.)

Szóval szeretem az olaszokat és az országot, talán csak a
„troppo caldo”, amiről szívesen lemondanék, bár most, a februá-
ri hidegben talán mégsem bánnám.
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1. Helyes az „A” válasz. A tábla jelenté-
se „Veszélyes emelkedő”. Az ilyen helyen
az alsó tengely terhelése megnő, a felsőé
pedig csökken, ezért adott esetben a hát-
sókerék-hajtású taxi hegymenetben kedve-
zőbb.
2. Helyes az „A” válasz. Kanyarodáskor
az oldalerők hatására a taxi kerekei kúsz-
nak, ezért a jármű eltér az eredeti haladá-
si irányától. A kúszás azon a keréken na-
gyobb, amelyik a súlyponthoz közelebb
van, mert ott nagyobb az oldalerő. A hátsó
kerekek nagyobb mérvű kúszása miatt
ilyen esetben a taxi a kanyar belső oldala
felé kormányzódik.
3. Helyes a „C” válasz. A KRESZ a jár-
művezetők, utasok, és gyalogosok részé-
re egyaránt szabályozza a hazánk terüle-
tén lévő közutakon és közforgalom elől el
nem zárt magánutakon folyó közleke-
dést.
4. Helyes a „B” válasz. A KRESZ-ben
az egyik főszabály az, hogy az autósnak a
gépkocsi vezetésére képes állapotban
kell lennie. Ezért nem végezhet olyan tevé-
kenységet, ami leköti a figyelmét, vagy kor-
látozhatja a vezetéshez szükséges képes-
ségeit. A vezetés közbeni viselkedési tilal-
makat a KRESZ tételesen nem sorolja fel,
mert minden olyan járművezetői magatar-
tás közlekedésbiztonsági szempontból
nem kívánatos, amely elvonhatja az illető
figyelmét, vagy korlátozhatja a vezetéshez

szükséges képességeit (pl. a szabad kéz-
használatot).
5. Helyes a „C” válasz. A táblával jelzett
megállási kötelezettség időtartama nincs
meghatározva. Legalább annyi időt kell
egyhelyben tartózkodni, amely elegendő a
keresztező forgalom felmérésére, illetve
az elsőbbséggel bíró járművek továbbha-
ladásának biztosítására.  
6. Helyes a „C” válasz. A rakományt a
járművön – annak belsejében, illetőleg
rakfelületén kell szállítani. Szabályos még
a gépkocsi hátsó részéhez történő és biz-
tonságos rögzítés is, ha a gépkocsi hátsó
részén elhelyezett világító- és fényjelző be-
rendezések és a rendszámtábla látható
marad, a jármű hossztengelye irányában
legfeljebb 0,4 m-re nyúlik ki és a rakomány
szélessége a 2,5 m-t nem haladja meg. 
7. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se „Gyalogos alul- vagy felüljáró”. Az ilyen
helyen a gyalogosoknak e létesítményen
kell közlekedniük. Az úttesten – a jármű-
vek között – nem hatnak át.
8. Helyes a „C” válasz. A tapadás a
gépkocsi kerekének az úton való megcsú-
szását akadályozza. A tapadási erő egye-
nesen arányos a kerekeket a talajra szorí-
tó erővel, valamint egy a gumitól és az út-
tól függő tényezővel, a tapadási tényező-
vel. A tapadási tényező jeges úton q= 0,1
…0,2, száraz úton q= 0,6 …0,9, így a fékút

jeges úton kb. hatszor nagyobb, mint szá-
raz úton.
9. Helyes az „A” válasz. A tábla jelen-
tése „Korlátozott várakozási övezet”. E jel-
zés hatálya az ilyen táblákkal elhatárolt te-
rületre (övezetre) érvényes egészen a
„Korlátozott várakozási övezet vége” táb-
láig.
10. Helyes a „B” válasz. Járművel az út-
testen – az előzés és kikerülés esetét kivé-
ve – annak menetirány szerinti jobb olda-
lán, az út- és forgalmi viszonyok szerint le-
hetséges mértékben jobbra tartva kell
közlekedni.
11. Helyes az „C” válasz. Az köteles a
kátyúkárt megtéríteni, akinek a feladata az
adott útszakasz kezelése. A budapesti fő-
és tömegközlekedési utak a főváros hatás-
körébe tartoznak, a mellékutakat az egyes
kerületek kezelik. A vidéki főutakat a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt., az autópályákat
az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tartja kar-
ban, a mellékutak állapota a helyi önkor-
mányzatok felelőssége.
12. Helyes az „A” válasz. A tábla azt jel-
zi, hogy az úton olyan biztosított vasúti át-
járó van, amely félsorompóval kiegészített
fénysorompóval van felszerelve. Ha a fény-
sorompó villogó fehér jelzést ad, az átjáró-
hoz egyik irányból sem közeledik vasúti
jármű, a félsorompó rúdja teljesen nyitott
helyzetben áll és a síneken való folyama-
tos áthaladást semmi nem gátolja, akkor
fokozott óvatossággal, az úton megenge-
dett szabályos sebesség csökkentése nél-
kül át szabad haladni a vasúti átjárón. 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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  Kombinált átlagfogyasztás: 4,3-7,3 l/km, CO2-kibocsátás: 112-168 g/km.

ÚJ PEUGEOT 301
TREFFRE SZÜLETETT

2 500 000 Ft-tól*

A tökéletes munkavégzéshez, professzionális munkaeszközre van szükség. Az új Peugeot 301 pedig garantáltan ilyen! 
Segítségével minden napból a maximumot hozhatja ki, köszönhetően az autó:
• kategóriáján belül kiemelkedően nagy hátsó lábhelyének,
• hatalmas, 640 literes csomagtartójának* (1 352 literesre bővíthető) és
• alacsony átlagfogyasztásának (4,3-7,3 l/km).

Ezt a rendkívül megbízható és strapabíró modellt, ráadásul már (Peugeot Finanszírozással) 2 500 000 Ft-ért elviheti, 
sőt +1 év cascót és +2 év kiterjesztett garanciát adunk hozzá ajándékba**. 
További részletek márkakereskedéseinkben és a peugeot.hu oldalon.

* Víztérfogat (VDA-szabvány szerint 506 liter)
** Az ajánlat a 2012. december 5-től megkötött ügyfélszerződésekre, a visszavonásig érvényes. Jelen ajánlat a Peugeot Finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing ajánlata. Az új Peugeot 301 már 
2 500 000 Ft-tól elérhető az 1 év ingyen Peugeot Casco+ szolgáltatással és a +2 év kiterjesztett ingyenes garanciával, de kizárólag a Peugeot 301 eXXtra fi nanszírozás igénybevétele esetén. A Peugeot 
301 eXXtra fi nanszírozási szerződés megkötésének (és a +2 év ingyenes kiterjesztett garanciának) nem feltétele a casco biztosítási szerződés megkötése. Az egyéves ingyenes időtartam elteltével 
a casco biztosítás díjának megfi zetése a lízingbevevőt terheli. Az egyéves ingyenes időtartam elteltével a casco biztosítás havi díja: minimum 4 810 Ft.
A Peugeot Casco+ részleteiről a www.peugeot.hu/casco/ oldalon és márkakereskedéseinkben tájékozódhat. A +2 év ingyen kiterjesztett garancia a 2 éves szerződéses garancián túl, a szerződéses 
garanciával megegyező szolgáltatásokat tartalmazó kiterjesztett garancia, amely az autó garanciájának kezdetétől számított 4 évig vagy 80 000 km-ig (amelyik határértéket előbb eléri az autó) 
érvényes. A szerződéses és a kiterjesztett garancia szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a Szervizkönyvben és a Kiterjesztett Garancia Szerződésben foglalt feltételek és 
körülmények egyidejűleg teljesülnek. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedéseinkben! A Peugeot Hungária fenntartja magának a jogot az akció 
megváltoztatására. A kép illusztráció.

2 500 000 Ft-tól*
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