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A francia fuvarozók nem éppen az udvari-
asság mintaképei. Hozzá kell tenni rög-
vest, közöttük is van kivétel. A fővárosban
dolgozók elég sajátosan értelmezik a
szolgáltatás fogalmát. Ha kedvük van,
bömböltetik zenéjüket a kocsiban, füg-
getlenül attól, hogy ez a kuncsaft kedvé-
re való, vagy sem. Nem foglalkoznak csak
készpénzzel, a hitelkártyás fizetéseket
nem fogadják el, s alapból 10 eurós díj-
jal érkeznek a rendelésre. Ha esik az
eső, szinte lehetetlen az utcán leinte-
ni őket, s attól sem riadnak vissza –
ha éppen megállnak –, ha az illető
nem az útirányuknak megfelelő címre
óhajt eljutni, föl sem veszik az utast.
Mindezek után talán nem meglepő az
állítás, miszerint a francia főváros taxipia-
ca a világon az egyik leginkább monopo-
lizált. Köszönhető ez annak a taxilob-
binak, ami igencsak erős és befolyásos.
Például 1950 óta 18 ezer autó rója Pá-
rizs útjait, ez a szám az eltelt több mint 60
esztendőben semmit sem változott. Ami-
kor a főváros vezetése liberalizálni kíván-
ta a piacot, azonnal sztrájkot hirdettek
meg a fuvarozók, megbénították a forgal-
mat több órára. A városvezetés a konflik-
tust elkerülendő inkább hagyta a régi be-
betonozott előírásokat, a nyugalom érde-
kében.

Most azonban változás következhet.
Cselhez folyamodtak ugyanis a jogalko-
tók. A taxizásról szóló előírásokhoz nem
nyúltak hozzá, ám alkottak egy olyan ren-
deletet, amelyben engedélyezik a „turis-
tajárművet sofőrrel” rendelhető szolgálta-
tást. Mint a nevében is benne van, ez a
szolgáltatás az utcán nem vehető igény-
be. A gépjárművek nem várakoznak
drosztokon, az utas csak előzetes fogla-
lás alapján rendelheti meg az autót.

Yan Hascoet, a Chauffeur-Prive 29
éves vezérigazgatója 18 hónappal ezelőtt
20 autóval kezdte meg ezt a szolgálta-
tást. Ma már 320 járművet irányít, 15 ez-
res stabil vendégköre van és hetente 15
százalékkal nő a forgalma – derül ki a
francia hírügynökségi jelentésből.

A vezérigazgató sikere titkáról ekkép-
pen nyilatkozott: – Sofőrjeink öltönyt és

piros nyakkendőt hordanak, kinyitják az
ajtót az utasnak, nem erőltetik a saját ze-
néjüket, és csak akkor beszélgetnek, ha
az utas akarja – derül ki, ennyi is elegen-
dő a franciáknak, hogy az új szolgáltatást
válasszák.

A régi és új formáció között komoly
konkurenciaharc alakult ki, amit sokan
taxisháborúnak 

neveznek, ám
a párizsiak nem bánják, ha mindez a

komfortérzetüket szolgálja. Úgy tűnik, a
lecke föl van adva a régimódi fuvarozók-
nak, ha szerzett jogaikat és utaskörüket
meg kívánják tartani, akkor célszerűnek
látszik alkalmazkodni a megváltozott kö-
rülményekhez és tudomásul venni, hogy
nem az ’50-es éveket írjuk, hanem a XXI.
századot éljük.
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Taxisháború Párizsban
A párizsi taxislobbi a fővárost megbénító sztrájkjaival eddig minden re-
formkísérletet meghiúsított. Az ’50-es évek óta mindössze 18 ezer autó
szolgálja ki az utasokat, elég sajátos színvonalon és modorban. Úgy tű-
nik, egy jogszabály véget vet a monopóliumuknak, és versenyhelyzet ala-
kul ki ebben a szférában is. Igaz, nem taxit kell hívnia az utasnak, hanem
turistajárművet sofőrrel.
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TAXIBAN IS UTAZUNK!
OPEL TAXI

Különleges ajánlatok taxisok részéreKülönleges ajánlatok taxisok részére

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

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

www.opel.hu            facebook.com/OpelHU

Kombinált használat esetén a Meriva átlagfogyasztása: 4,1-7,2 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109-169 g/km, az Insignia átlag-
fogyasztása: 3,7-11 l/100 km, CO2-kibocsátása: 99-259 g/km, a Zafira átlagfogyasztása: 5,1-7,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 
134-168 g/km, az Astra átlagfogyasztása: 4,0-8,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 105-177 g/km, változattól és forgalmi viszonyoktól
függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereskedésekhez. A kép illusztráció.

Opel Zafira sárgában 
akár 3.849.000 Ft-ért!*

Opel Insignia sárgában 
akár 5.434.000 Ft-ért!*

Opel Astra ST sárgában 
akár 3.664.000 Ft-ért!*

Opel Meriva sárgában 
akár 3.299.000 Ft-ért!* akár 3.849.000 Ft-ért!* akár 3.664.000 Ft
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A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személy-
taxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének fel-
tételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjé-
ről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV.
18.) Főv. Kgy. rendelet szeptember 1-jén hatályba lépett. 

A Taxirendelet 11. § (7) bekezdése értelmében „A közle-
kedésszervező – a jármű megszemlélését követően – a
taxiállomás használati hozzájárulást csak abban az eset-
ben adja ki, ha a vállalkozás és a jármű e rendelet felté-
teleinek megfelel.”

Taxiállomás-használati szerződést megelőzően a taxi gépkocsik
komplex ellenőrzési minősítő vizsgálaton esnek át. Szeptember hó-
napban 297 taxiszolgáltatói járműre kérték a vállalkozások a minősí-
tő vizsgálat lefolytatását. Minősítés során 180 jármű megfelelt az elő-
írásoknak, míg hiánypótlásra történő felszólítás mellett 109 jármű
megfelelősége elutasításra került. 

A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgá-
lat (fuvarszervező) működési feltételeinek előzetes vizsgá-
lata is a közlekedésszervező kötelezettsége. A vizsgálat
során az ellenőrzés kiterjed a Szolgálat pénzügyi megfele-
lőségének vizsgálatára, infokommunikációs eszközeire vo-
natkozó műszaki előírások teljesítésére, diszpécseralkal-
mazásának megfelelőségére, védjegyoltalom alatt álló
szabadjelzőjének jóváhagyására. 

A Fővárosban korábban tevékenykedő 21 fuvarszervező társaság kö-
zül 11 társaság kérelmezte előzetes minősítését. A vizsgálatok során
október 1-jéig bezárólag 6 fuvarszervező társaság minősítése volt si-
keres, és kapta meg a BKK Zrt. előzetes hozzájárulását. Minősített
és regisztrált fuvarszervezőként tevékenykedhet: a Főtaxi Autóközle-
kedési és Szolgáltató Zrt., a Taxi Plus Europe Kft., a Reklámtaxi Fu-
varközvetítő Kft., az RT5 Taxi Holding Kft., a Taxi4 Kft., és a City Taxi
Fuvarszervező Szövetkezet.

4 fuvarszervező társaság minősítése folyamatban van, hiánypót-
lásra felszólítást követően minősítésük rövidesen befejeződhet, míg
1 fuvarszervező társaság a hiánypótlásra felszólításnak nem tett ele-
get, ezért előzetes minősítést a BKK Zrt.-től nem kapott. 

A Taxirendelet 17. § (1) bekezdése alapján „Az e rendelet-
ben foglaltak megtartását Budapest közigazgatási terüle-
tén belül a közlekedésszervező ellenőrzi.” 

Szeptember 1-jétől a taxi szolgáltatók Rendeletben foglaltak megtar-
tásának ellenőrzése során egyrészt a Fővárosi Rendészeti Igazgató-
ság közterület-felügyelőivel közösen taxiállomásokon és azok környe-
zetében, nyílt ellenőrzés során folytattunk vizsgálatokat, másrészt
olyan próbautazásokat végeztünk, amelyek végén a BKK Zrt. Taxi-
szolgáltatás-ellenőrzési Szakterület munkatársai nem fedték fel ma-
gukat, nem a helyszínen töltötték ki a jegyzőkönyvet, de az utazást a
rendelkezésre álló eszközökkel, tárgyi bizonyíté-
kokkal is alátámasztották. 

Összességében 1726 nyílt és próbautazásos
ellenőrzést hajtottunk végre. 18 esetben kezde-
ményeztük a Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Hatóságánál taxiengedély visszavo-
nását, mert az ellenőrzött taxiszolgáltatónak érvé-
nyes taxiállomás-használati engedélye nem volt. A
próbautazások során több mint 200 esetben ta-
pasztaltuk – ez az ellenőrzések mintegy 25%-a –
hogy a taxiszolgáltató a fuvarfeladat befejeztével
nem ad nyugtát, számlát a fuvardíj átvételéről. Ha
a taxiszolgáltató a viteldíjmérő készülékből nem

nyomtatja ki a nyugtát, akkor a gép memóriája nem rögzíti, törölhető-
vé teszi a fuvardíjat, és az az összeg, ami a taxaméterben nem szere-
pel, az adóbevallásba sem fog belekerülni. (Október 1-jétől a Fővá-
rosi Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelői teljes hatáskörben
ellenőrizhetik a taxiszolgáltatókat, az ellenőrzésük befejezésekor
jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben ha nyugtaadási kötelezettség
elmulasztását rögzítik, eljárást kezdeményeznek a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál.) 

A próbautazások során 20 esetben tapasztaltunk olyan mértékű
árdrágítást (a Rendeletben rögzített hatósági ártól eltérő más ár al-
kalmazását, a taxaméter mérésének külső befolyásolását, hamis
számla adását, viteldíjmérő óra alkalmazása nélküli szolgáltatás vég-
zését), aminek következményeképpen a taxiállomás-használati enge-
délyt azonnali hatállyal felmondtuk, erről értesítettük a Közlekedési
Hatóságot, és kértük az árdrágító taxiszolgáltató taxiengedélyének
visszavonását. Párhuzamosan eljárást kezdeményeztünk a Fogyasz-
tóvédelmi Hatóságnál is a vásárlók megkárosítása miatt. 

A taxi szolgáltatók ellenőrzéseit elsősorban a pályaudvarok, Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér, belvárosi frekventált helyek közelé-
ben koncentráltuk, figyelembe vettük azokat a BKK Zrt.-hez érkező
utaspanaszokat is, amelyekben a megkárosított utasok az indulási
helyüket megjelölve kérték az árdrágítás kivizsgálását. 

A BKK Zrt. február 1-jétől továbbra is három műszakban, éjjel és
nappal, munkanap és hétvégén folyamatosan ellenőrzi a taxiszolgál-
tatók tevékenységét, kiemelt figyelmet fordítva a hatóságilag rögzí-
tett ár betartására. Az ellenőrzéseket koordináltan, a Fővárosi Ren-
dészeti Igazgatóság közterület-felügyelőivel és a Fővárosi Önkor-
mányzat taxiellenőr munkatársaival közösen fogja végezni. 

Budapest, 2013. október 8.
Dr. Komáromi Endre

divízióvezető

4

Az üzletember Texasba
költözik és vásárol egy
szamarat 100 dollárért.
Mivel azonban egyáltalán
nem ért az állattartáshoz,
a szamár néhány napon
belül megdöglik.

– Na aztán most mit fog
csinálni? – kérdi tõle kár-
örvendõen szomszédja, a
farmer.

– Kisorsolom tombolán.
– De hát ez lehetetlen!

Egy döglött állatot kisor-
solni?

– Nyugi, amikor meghir-
detem, nem fogják tudni,
hogy döglött.

Eltelik egy hónap, a far-
mer összetalálkozik a vá-
sárban az üzletemberrel:

– Mi lett végül a döglött
szamárral? – kérdezi.

– Eladtam 500 sorsjegyet,
darabját 2 dollárért, és nyer-
tem az ügyön 998 dollárt.

– Senki nem reklamált?
– Csak az az egy ember,

aki nyert, de annak vissza-
adtam a 2 dollárját...

Első kézből az első hónapról
Feljegyzés a 31/2013. (IV.18.) Fõv. Kgy. „Taxirendelet” 

végrehajtásáról és az ellenõrzések tapasztalatairól
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A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személy-
taxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének fel-
tételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjé-
ről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV.
18.) Főv. Kgy. rendelet szeptember 1-jén hatályba lépett. 

A Taxirendelet 11. § (7) bekezdése értelmében „A közle-
kedésszervező – a jármű megszemlélését követően – a
taxiállomás használati hozzájárulást csak abban az eset-
ben adja ki, ha a vállalkozás és a jármű e rendelet felté-
teleinek megfelel.”
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október 1-jéig bezárólag 6 fuvarszervező társaság minősítése volt si-
keres, és kapta meg a BKK Zrt. előzetes hozzájárulását. Minősített
és regisztrált fuvarszervezőként tevékenykedhet: a Főtaxi Autóközle-
kedési és Szolgáltató Zrt., a Taxi Plus Europe Kft., a Reklámtaxi Fu-
varközvetítő Kft., az RT5 Taxi Holding Kft., a Taxi4 Kft., és a City Taxi
Fuvarszervező Szövetkezet.

4 fuvarszervező társaság minősítése folyamatban van, hiánypót-
lásra felszólítást követően minősítésük rövidesen befejeződhet, míg
1 fuvarszervező társaság a hiánypótlásra felszólításnak nem tett ele-
get, ezért előzetes minősítést a BKK Zrt.-től nem kapott. 

A Taxirendelet 17. § (1) bekezdése alapján „Az e rendelet-
ben foglaltak megtartását Budapest közigazgatási terüle-
tén belül a közlekedésszervező ellenőrzi.” 
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Gasztronómia

Tisztelt Kollégák!
Gondolom, nem vagyok egyedül, mikor azt
írom, hogy nagyon szeretem a nyarat, a nap-
sütést, a szép hosszú napokat. Valahogy
mindig korábban felébredek, s szeretem
meglesni hajnalban a napfelkeltét, melyet el
is csíptem az év leghosszabb napján is, reg-
gel öt óra előtt. Csak néztem,  éreztem me-

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

lező bográcsgulyást a társaságnak, hogy
időben készen legyek. Végül is persze meg-
lett minden, jó is volt, de nem kell ezt részle-
teznem, sokszor volt róla szó, a bogrács az
hangulat, társaság kérdése, és szinte min-
denki el tudja készíteni, ahogy szereti.

Most inkább némi inspiráció hatására egy
szezonális ételt említenék, csak egy kicsit
másképpen.

Ez pedig egy lecsó lenne, ahogy én sze-
retem. Az elkészítéssel sem töltöm a sorokat
feleslegesen, a lényege az, hogy amikor a le-
csó félkész, akkor hámozott és kockára vá-

gott padlizsánt adok hozzá, s addig párolom,
kavargatom, amíg üvegessé válik, s így meg-
puhul. Mivel pecsenyekacsa-májat is kapni
kedvező áron, pl. a Bosnyák téri piacon, így
azt pedig pirítottam hozzá kevés kacsazsí-
ron, majd kissé sóztam, borsoztam, piros
paprikáztam, s így tálaltam a lecsó mellé. És
ez olyan jó, hogy ehetnénk akár reggel vagy
délben is, egy jó hideg fröccs igen illik hoz-
zá a meleg nyári napokon. 

Készítsd el Te is, fakanalas jó étvágyat kí-
vánok hozzá:

Soós István City 22

Tarhonyás kacsapörkölt
Az ötlet csak félig az enyém, a másik ré-
szét olvastam és készen vettem. Arra
gondoltam olyan ételt mutatok be, ami
megfelel a hagyományoknak, mégis új.

A történet ott kezdődött, hogy véletlen
odakeveredtem a XIII. kerületi Tátra utcai
henteshez. Fantasztikus üzlet. Tiszta, gyö-
nyörű bolt, friss felvágottakkal és egy elké-
pesztően gazdag pecsenye-pulttal. El lehet
képzelni milyen, ha frissen sütött rántott
borjúláb is kapható… 

Itt reggeliztem frissen
sütött kacsaszárnytőt ko-
vászos uborkával. Az él-
mény elragadta a fantázi-
ámat, ugyanis kicsit ké-
sőbb olvastam valamelyik
napilap mellékletében,
hogy a csirkeszárny-pör-
költ tarhonyával milyen fi-
nom. Rögtön jött az ötlet,
mi lenne, ha ezt kacsa-
szárnytőből készítenénk
el, szívvel, májjal, zúzával
felturbózva? A gasztro-
nómiai szempontokon
túl – gondolom, nem va-
gyok egyedül – a pénz
is számít. Csóróság
van. Ezt a kitűnő ételt
kb. 3000 Ft-ból ki le-

het hozni, 4-6 személyre.
Nézzük a hozzávalókat 6
személyre:

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

tisztítva, laskára vágva
0,5 kg kacsa- v. libazú-

za tisztítva, összevágva
0,2 kg kacsazsír
0,2 l száraz fehérbor
1 marék újhagyma ösz-

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

25 dkg tarhonya
2-3 szál friss rozmaring
őrölt bors
só
4-5 db bogyiszlói paprika összevágva
1 db zöld hegyes paprika összevágva
1-2 db krumpli
1 csokor petrezselyem
0,5 kg kovászos uborka
2 dkg piros őrölt paprika
Evés közben és a végén szorgosan für-

dessétek a kacsát száraz, hideg rose-borral,
vagy jéghideg sörrel. Az elkészítés nem egy-
szerű, vannak pillanatok, amikor nagyon oda
kell figyelni! Bográcsban, szabad tűzön ké-
szítsük. Előző nap, vagy néhány órával főzés
előtt sóval, borssal, olívaolajjal pácoljuk a
szárnytőket. Hirtelen tűzön megpörköljük,
majd elszíneződés után rádobjuk a fokhagy-
mát, felengedjük kevés vízzel és közepesen
puhára pároljuk, közben a vizet pótoljuk, ha
szükséges. Ez kb. egy óra. Ha a víz elpárol-
gott és a szárnytövek zsírjára sültek, kiszed-
jük és letakarva félretesszük. A hozzávalók-
ból a kacsazsíron jó csípős lecsót készítünk,
erre rádobjuk a szívet, zúzát, megszórjuk a

44

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

Lecsó kacsamájjal

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

fűszerekkel, fokhagymával stb., és félpuhára
főzzük. Beletesszük a pecsenyére sütött ka-
csahúst és hozzáöntjük a száraz fehérbort,
és puhítjuk tovább. Gyakran rázogatjuk. Köz-
ben egy serpenyőben megpirítjuk a tarho-
nyát, beletesszük a kockára vágott krumplit,
majd az egészet a pörköltbe öntjük a fellas-
kázott májjal együtt. Annyi húslét vagy vizet
öntsünk rá, hogy legalább kétujjnyira ellepje.
Ha kell, sózzuk, fűszerezzük utána, és gyako-
ri rázogatás mellett 30-35 percig lassú tűzön
rotyogtassuk. Ha egy kicsit lekap, nem baj,
de leégnie nem szabad. Ne keverjük, csak a
bográcsot rázogassuk. Akkor van kész, ha
slambucosan puffog, és ha a tarhonya besű-
rűsödött és fogpuhára főtt.

Amikor úgy gondoljátok elkészült, hajtsátok
el a tűzről és legalább egy negyed órát pihen-

tessétek, majd szórjátok meg frissen vágott
petrezselyemmel. Kovászos uborka jár hozzá.

Csak kanállal és kézzel-lábbal szabad en-
ni, hogy a fületek is szaftos legyen!

Jó étvágyat! 

Sport
„Mouniz-jelenség” Ez egy fantasztikus pali.
Szimpatikus, következetes, mentálisan erős,
és a riportjaiból kiderül, képzett, intelligens,
beszélni tudó szuggesztív ember.

Ez az együttes erő, ami szárnyaltatja a Fra-
dit, pedig csak közepes képességű csapat.
Akaratlanul is eszembe jut a hatvanas évek
holland futballja. A mienk rendre elbukott a
végjáték előtt, míg a holland futball leigázta
a világot. Igaz, VB-t nem nyert, s ebben ha-
sonlít a mi aranycsapatunkhoz, de így is a vi-

lág legjobb futballját játszották. Képessége-
it tekintve a mi csapatunk semmivel sem volt
rosszabb a hollandnál. Albert és Crouyff két
világklasszis. A mi Flórink alaptudás tekinte-
tében minimum egyenlő volt a hollanddal,
sőt szerintem Albert sokoldalúbban futballo-
zott, mégis méltán lett sikeresebb Joann
Crouyff. Miért is? Azért, mert a „Mouniz-
jelenség” rá is jellemző volt. Az akarati ténye-
ző, a céltudatosság, a fizikai erő a javára
döntötte el a mérleg nyelvét.

Azt gondolom, a mai Fradi egy kicsit „fel-
pumpálva” a jövő sikercsapata lehet. Azt sze-
retném, ha nekünk is lenne egy Manchester
Unitedünk és Mouniz személyében pedig
egy Fergussonunk, tartson ez kb. 15 évig.
Akkor a magyar foci is sikeres lesz.

City231 Sanyi
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Felborul a szekér, a
székely fiú leül a ki-
borult széna mellé,
minek siesse el a dol-
got, rágyújt egy pi-
pára. Arra megy a
komája, leül melléje,
az is rágyújt egy

füstülõre. Hát így pi-
pázgatnak, mikor a
koma kiveszi a pipát
a szájábul, oszt
mögszólal:

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

– Apád jó lesz?
Füst ki, vállrántás.
– Jó biz a.
Szipp, kérdés:
– Oszt hun van ü

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

Szerinted melyik cégnél marad több pénz a zsebedben?
Ahol legalább 200 Ft/km és az feletti átlagos útdíjon fuvarozol, kiszámíthatóak és alacsonyak a költségeid, vagy ahol 200 Ft/km 
útdíj alatti a fuvarok többsége, kiszámíthatatlanok és magasak a költségeid, ráadásul egész nap rossz a közérzeted?

Várod a változás csodáját? Ha te nem lépsz, miért változna? Szerinted?
Ha ismered a várost és nem csak rákosborzasztón szeretsz kályházni, 

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

A Budapest Taxinál
–  nem kérünk külön díjakat kötelezô tartozékokért, mint pl. 

szabadjelzô, POS terminál, matricák! Benne van a tagdíjban!
–  nem kérünk 100-200 ezer forintos kauciót! 

Csak 30 000 forint a kaució!
–  belépéskor nincsenek külön költségek 

(mint például oktatási díj, vagy szabadjelzô díj, vagy 
matricapénz) a belépési kedvezményed ellentételezésére!

–  nem kérünk 6 hónapos, pláne nem 1 éves hûségidôt belépéskor!
–  megvonjuk a megbízatást attól az etikai bizottsági tagtól, vagy 

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

–  csak 60 000 forint a fôállású tagdíj és nincsenek további egyéb 
költségek!

– sok címet felvevô kollegáknak visszatérítés a tagdíjból
–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 

a másodállásosoknak!
–  1 millió forintos élet és balesetbiztosítást is tartalmaz a tagdíj!
–  1 hónapos belépési tagdíjkedvezmény, és csak 3 hónap 

hûségidôt kérünk!
–  100%-ban lebeszélhetô alapdíjjal, fl ottán belül ingyenesen, fl ottán 

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

Köszönjük a munkátokat 
és a kitartásotokat,
a jövô évben együtt még 
nagyobb lendülettel 
megyünk elôre!

A Mobil Taxi csapata

Tel.: +36 1 333 2222  
Fax: +36 1 235 5404  

Web: www.mobiltaxi.hu
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Amikor már teljesen otthon éreztem
magam az Ivecóban, sőt megszeret-
tük egymást, Robi meglepett. Robi a
speditőr, a kisfőnök, minden gon-
dunkkal és bajunkkal – ha esetleg van

– hozzá fordulunk. Aranyos fiú, hónapok óta problémamentesen
dolgozunk együtt, és a humora fergeteges. Imádja a meglepetése-
ket és a váratlan dolgokat. Nagyon jó barátságban vagyunk, sok-
szor már félszavakból is értjük egymást.

A dolog úgy kezdődött, hogy egy hónapig ideiglenes jelleggel
egy Renault Premiummal kellett járnunk, mert valamilyen oknál
fogva az összes Ivecót leadta a cég és kicserélte őket Scaniákra.
Ameddig a cseréket bonyolították, kaptunk egy Renault
Premiumot, nehogy otthon kelljen kivár-
nunk a folyamat vé-
gét. Szép volt, jó
volt, de olyan kicsi a
fülkéje, hogy ugyan
egy ember kényel-
mesen eléldegélhet
benne, na de kettő?! 

Így történt, hogy
Robi – figyelembe vé-
ve sóhajtozásaimat –
egyik nap csak úgy
mellékesen közölte:
holnap leváltalak ben-
neteket, azaz megálltok
valahol és kaptok egy
Scaniát, mégpedig úgy,
hogy egyszerűen odavi-
szi valaki a Scant, ti pe-
dig átpakoljátok a cucco-
tokat, és azzal mentek
majd tovább. De a Re-
nault-t előbb meg kell rak-
ni, amit majd átvesz egy kolléga, aki Rómába megy az
áruval. (Azt hittem, gutaütést kapok a méregtől, mert
mindig vágytam Rómába, de kár volt előre morogni,
majd később elmondom miért.)

Ugráltam örömömben a Scania miatt. Elvégre a
Scaniákat úgy emlegetik, mint az „országutak királyát”.
Pénteken reggel becsomagoltam az összes – szerin-
tem – nélkülözhető dolgot a nagy táskákba és különbö-
ző méretű és nagyságú szatyrokba. A felső ágy teljesen
megtelt mindenféle holmival, egy szúnyog sem talált
volna fekvő- vagy állóhelyet magának. A fontos dolgok
természetesen kéznél voltak, mint például kávé, cukor,
fésű és szemfesték. (Ne vigyorogjatok jó???)

Vártuk a Scaniát, ugrásra készen. Eljött az ebédidő, de a Scan
nem jött. Délután István már kellőképpen éhes volt, így kiadta: keres-
sük meg legalább a kenyeret és még valami minimális élelmiszert,
mert éhen halni még egy új autó kedvéért sem fog (a fogyókúráról
nem esett szó).

Ismeritek a Törvényt ugye? Mindig az kell azonnal, ami leghátul és
legalul van, ez természetes. Arról nem beszélve, hogy aki ismer, tud-
ja, soha nem tudom, hogy mit hova rakok és pakolok... Így hát kellő-
képpen fel- és kifordítottuk az összes cuccot, ami csak volt. Így aztán
megtaláltunk olyan dolgokat is, amelyeket már hetekkel ezelőtt ke-
restünk, de eddig nem találtunk meg. Szóval úgy egy óra múlva lett
kaja is.

A Scan viszont még este hatkor sem érkezett meg. Fél nyolckor,

amikor már azt hittem, hogy holnapra marad a
csereprogram, éktelen fényszórózással begu-
rult új autónk a megbeszélt helyre. Kellőkép-
pen sötét volt természetesen, de hát nincs
mese, át kellett pakolni és rámolni mindent,
ami idáig a felső ágyon, meg szanaszét tor-
nyosult. A csomagok és a kisebb táskák el-
férnek a most szerencsére üres palettatartó-
ban – hogy fogalma legyen annak, aki nem
ismeri a palettatartó méreteit: 33 db
euróraklap fér el benne –, majd holnap,
szombat lévén elhelyezkedünk a fülkében.
Az egész napi semmittevéstől és várako-

zástól olyan fáradtak lettünk,

hogy
hullottunk a gyorsan tiszta huzatba bújta-
tott paplanok alá.

Nos, másnap reggel alaposabban szemügyre vehettem az ország-
utak királyát, de még nem vezettem, csak amúgy „női szemmel” vizs-
gálgattam. Igazán sofőrbarát a drága. Az egész fülke tágas, egy re-
pülőgép pilótafülkéjére emlékeztet, ami mindenfelé információk se-
regével látja el a vezetőjét. Eszméletlenül tud mindent, olyan infó-
panel van benne, hogy a (négy) főmenüben még tizenvalahány al-
menüt találtam. Tudni lehet az átlagfogyasztástól kezdve a pillanatnyi
fordulatszámon túl a fékpofák vastagságának százalékát, a kinti hő-
fokot, és amit akartok, bármit. Éppen csak nem darálja meg és főzi
le a kávémat…
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Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 3. rész

AzAz Iveco,Iveco, aa PremiumPremium,,
aa ScaniaScania,, no meg egyno meg egyebekebek ......

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

Az átpakolás a Scaniába
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Egyre bővül a lista
Folyamatosan közöljük a képeket, milyen járművek állnak meg a taxiál-
lomásainkon. A civil autók mellett rendőrök, postások állnak meg szeretet-
tel az általunk igen drágán bérelt területen.

Most bővült a lista. Taxis kollégánk egy NAV-os autót fényképezett le az
egyik taxiállomáson. Eddig csak az amatőrök, a műkedvelők nem
tisztelték a szabályokat. De már a profik se tisztelik a törvényt. Sajnos… 

Már a vámosok is itt állnak meg

Apuka felvilágosítja a fiát.
– Tudod, fiam, a télapó meg a húsvéti nyuszi az én voltam.
– Tudom, apu, a gólya meg a szomszéd bácsi....

dalmi szervezetekkel, érdekképviseletekkel
és a kamarával egyeztetett előterjesztésről
van szó. Ez így egy nagyon szép mondat. Any-
nyi az igazságtartalma, hogy az egyeztetés ál-
talában megtörténik, csak nem biztos, hogy
az ott elhangzottakból bármi is bekerül a ren-
deletbe. Tehát tudni kell, hogy az ilyen szö-
vegkörnyezet nem azt jelenti, hogy a megszü-
lető rendelet feltétlenül a mi álláspontunkat
tartalmazza majd. Csak annyit jelent, hogy a
véleményünket elmondtuk, és azt meghallhat-
ták. 

A legnagyobb probléma most számunkra

az – és ezzel az érdekképviseletek is egyetér-
tenek –, hogy az elmúlt időszakban túl sok in-
formáció jutott be a fővároshoz, és ezekből
nem biztos, hogy a számunkra legjobb ele-
meket emelik majd ki, amikor a rendeletet
véglegesen megalkotják. 

Ezt nem azért teszik, hogy egyik, vagy má-
sik érdekképviseletnek, illetve a kamarának
a kedvében járjanak, hanem legjobb képes-
ségük szerint úgy döntenek, hogy ezt ilyen,
vagy olyan formában alkotják meg. Az egy
nagyon optimista elképzelés volt részünkről
– bár természetesen ezért fogtunk neki –,

hogy sikerül egy olyan közös álláspontot ki-
alakítani, amelyet mindenki a továbbiakban
egységesen tud képviselni. Bíztunk benne,
hogy a főváros fejet hajt majd az egységes
és közös szakmai javaslat előtt, és azt mond-
ja: „látjuk, hogy a szakma döntő többsége
ebbe az irányba szeretne menni. Részünkről
botorság lenne egy másfajta rendeletet
megalkotni, mert ez tükrözi a szakmai akara-
tot.” 

De ez a legoptimistább verzió. Azért azt lát-
ni kell, hogy nem mindig sikerül a legjobb
megoldást megtalálni... 
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Várjuk a választ…Várjuk a választ…
Tarthatatlan a budapesti taxisok helyzete, 
erről tájékoztattam a Főpolgármester urat

Tisztelt Főpolgármester úr!
Szomorúsággal tölt el bennün-
ket, hogy felvetéseinkre még
csak nem is válaszolnak. Ülnek
szépen berendezett szobáik-
ban, veszik fel százezres, vagy
milliós fizetéseiket, és nem tud-
ják, mi folyik Budapesten, az
utakon. Nem tudják, mi van a ta-
xis társadalomban.

Örvendetes, hogy rendet
akarnak tenni a taxiszakmában!
De nagyon óvatosan kell bánni
a taxisok újabb anyagi tehertéte-
leivel! 

Tudják Önök, hogy a taxisok
túlnyomó többsége a szakadék
szélén áll? És Önök most sza-
kadékba akarnak taszítani több
ezer embert?!

Tudják Önök, hogy hány taxis
lett öngyilkos az anyagi terhek
miatt, az anyagi összeomlás mi-
att? 

Tudják, hogy tömegesen ad-
ják vissza a taxisok a vállalkozá-
saikat és mennek el alkalma-
zottnak? A mi taxivállalatunknál
már minden második (!) kolléga
alkalmazott. Miért jó az, hogy be
vannak jelentve 2–4 órára?
Nem lenne jobb, ha legalább,
mint vállalkozók, a minimális
adót befizetnék? 

Tudják Önök, hány taxis autó-
ja ott áll a háza előtt, de azt nem
tudja javíttatni, nem tudja levizs-
gáztatni, ezért taxit kell bérel-
nie?

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

Tudják, hogy a taxisok napon-
ta 12–14 órát dolgoznak? 

Szakmai részletekről most

nem szólnék, korábban már
többször megtettem, és a kollé-
gák naponta bombázzák önöket
a kérésekkel. Most csak annyit:
óvatosan az anyagi terhekkel. A
taxisok már nem terhelhetők to-
vább.

Először biztosítsák a munkát,
a bevételt, utána legyenek az új
követelmények. Ha valamennyi
ötletüket véghezviszik, gyakorla-
tilag nem marad taxi Budapes-
ten! Most a legtöbb taxis nem
tud kocsit cserélni. A legtöbb
taxis nem tud százezreket beru-
házni.

Megérkezett az első válasz:

Tájékoztatom, hogy közérdekű
bejelentését illetékességből a
Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Munkavédelmi és Munka-
ügyi Szakigazgatási Szerve ré-
szére megküldtem.

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

Bár én már azt sem értettem,
miért a Budapesti Közlekedési
Központ válaszolt akkor, amikor
korábban a Budapest Közleke-
dési Vállalatnak írtam levelet.
Most meg azt nem értem, miért
a Kormányhivatal válaszol majd,
amikor az Önkormányzatnak ír-
tam a levelet...

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

Két titkárnõ  a munkahelyen  megbeszéli a hétvége élmé-
nyeit. És hogy ne csámcsogjanak a többiek, a „szex” helyett
mindig beillesztik a „nevetés” szót.

– Pénteken este egy igazán nagyot nevettem – kezdi az
egyik. Szombaton aztán a férjem nem volt otthon, de átjött
a szomszéd, ó istenem milyen nagyokat nevettünk együtt.
Vasárnap meg egy partin voltunk. Nyolc pár, képzelheted,
félholtra nevettem magam. És mi volt veled?

– Pénteken nem nevettem, szombaton nem nevettem, az-
tán vasárnap mikor beléptem a fürdõszobába, azt látom,
hogy a férjem nagyokat röhög a markába…

* * *
Egy pasas a kocsmában odaszól egy srácnak:
– Tegnap megdugtam anyádat!
Erre a srác:
– Jól van de most már menjünk haza, apa, tök részeg

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény a fizetési
kedvezményi eljárásokat érintően egyes szabályokat módosí-
tott, melyeket az alábbiak szerint foglalunk össze.

A fizetési kedvezményre vonatkozó elsőfokú adóigazgatási el-
járás illetéke az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 29.
§ (1) bekezdésének változása okán az eddigi 2200 forint-
ról 3000 forintra emelkedik.
Az Art. 175. § (9) bekezdésének módosulása okán fizetési
könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmét kizáró-
lag elektronikus úton nyújthatja be a kiegészítő tevékeny-
séget folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó.

Ezen módosuló rendelkezések 2012. január 1-jétől lépnek
hatályba.

Tájékoztató a 17. számú nyomtatványon benyújtható
átvezetési és kiutalási kérelem kitöltő-ellenőrző prog-
ramjának megjelentetéséről

2012. január 1-jétől kizárólag 17. számú nyomtatványon kez-
deményezhető a folyószámlán fennálló valós túlfizetés más
adónemre történő átvezetése, illetve kiutalása. Kérjük, hogy a
jövőben az átvezetési és kiutalási kérelmeket az évszám meg-
jelölés nélküli 17. számú nyomtatványon nyújtsák be az állami
adóhatósághoz.

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

www.fonixtaxi.hu
Telefon/fax: 06-52-444-444

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

Arany János u. 32.
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

Szerinted melyik cégnél marad több pénz a zsebedben?
Ahol legalább 200 Ft/km és az feletti átlagos útdíjon fuvarozol, kiszámíthatóak és alacsonyak a költségeid, vagy ahol 200 Ft/km 
útdíj alatti a fuvarok többsége, kiszámíthatatlanok és magasak a költségeid, ráadásul egész nap rossz a közérzeted?

Várod a változás csodáját? Ha te nem lépsz, miért változna? Szerinted?
Ha ismered a várost és nem csak rákosborzasztón szeretsz kályházni, 

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

A Budapest Taxinál
–  nem kérünk külön díjakat kötelezô tartozékokért, mint pl. 

szabadjelzô, POS terminál, matricák! Benne van a tagdíjban!
–  nem kérünk 100-200 ezer forintos kauciót! Csak 30 000 forint 

a kaució!
–  belépéskor nincsenek külön költségek (mint például oktatási díj, 

vagy szabadjelzô díj, vagy matricapénz) a belépési kedvezményed 
ellentételezésére!

–  nem kérünk 6 hónapos, pláne nem 1 éves hûségidôt belépéskor!
–  megvonjuk a megbízatást attól az etikai bizottsági tagtól, vagy 

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

–  csak 56 000 forint a fôállású tagdíj és nincsenek további egyéb 
költségek!

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

–  1 millió forintos élet és balesetbiztosítást is tartalmaz a tagdíj!
–  1 hónapos belépési tagdíjkedvezmény, és csak 3 hónap 

hûségidôt kérünk!
–  100%-ban lebeszélhetô alapdíjjal, fl ottán belül ingyenesen, fl ottán 

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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V. Alkotmány utca

Többször szóltunk arról, hogy civil autók miatt
nem lehet használni  az új  taxiállomásokat,
mert folyamatosan állnak ott civil autók. Most
két taxitársaság – nagyon bölcsen – „sorel-
ső” rendszerben „elfoglalta” mindkét drosz-
tot. Természetesen a többi taxis is használhat-
ja, ha akarja. 
VI. Bajcsy-Zsilinszky út 19.

Korábban jeleztük, hiába van kiírva, hogy há-
rom taxi állhat meg  a taxiállomáson, csak két
autónak volt elég a felfestés. Most pótolták,
de Halász Ferenc felvételén jól látszik, egy
ott parkoló civil autó miatt hiányos lett a fel-
festés.
VII. Rottenbiller utca

Építési terület miatt bezárt a taxiállomás, jó
lenne a közelben kialakítani egy drosztot.  
VII. Rákóczi út
Az autóbuszmegálló mögött, még a szálloda
előtt ki kellene alakítani egy taxiállomást a
szüneteltetett Rottenbiller utcai droszt he-
lyett. 

XIII. Margitsziget 

Az eddigi fél óra helyett mindössze 10 (!) per-
cig lehet várakozni a Margitszigeten és ez a
taxisokra is vonatkozik. Magyarul, nem lehet
használni azt a taxiállomást – amelyet bére-
lünk – mert nem lehet rajta várakozni. Jó len-
ne, ha a taxiállomás-kezelők elérnék, vegyék
ki a taxisokat a tilalom alól! 
XIV. Kerepesi út

Évek óta kérjük, hogy szüntessék meg a taxi-
állomást, mert ezt a drosztot senki sem hasz-
nálja. Most végre eltűnt a „Taxiállomás” jelző-
tábla, nem tudni, magánszemélyek, vagy hiva-
talos szervek távolították el. A lényeg, gyakor-
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XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

Elforgatták a kiegészítő jelzőtáblát, most nem
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Juhász Péter
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– A Földön élni drága
mulatság, de a csomag
legalább tartalmaz éven-
te egy ingyenes Nap kö-
rüli utat.

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

– Ha a pornó segít a
szexuális problémákon,
miért nem csillapítja a
szakácskönyv az éhsé-
get?

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

Külföldi tapasztalattal, nagy gyakor-
lattal szakma- és beszédorientált an-
goltanítást vállalok, kezdőtől bármi-
lyen szintű nyelvvizsgáig. 

Taxisoknak nagyon kedvező áron,
a City Taxi munkatársainak, család-
tagjainak extra kedvezménnyel. Ru-
galmas időbeosztással, munkanap-
okon és hétvégén is.

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

a
061/788-7991, 0670/371-4240

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

Margitsziget. Újabb pesti ab-
szurd. Egy taxiállomás, ame-
lyen nem várakozhat taxi...

V. Alkotmány utca. Végre elfoglalták
a drosztokat a taxisok!

VI. Bajcsy-Zsilinszky út. Enyhén
szólva nem folyamatos a felfestés

VII. Rottenbiller utca Baross téri torko-
lat. Az útépítők elforgatták a Taxiállo-
más jelzőtáblát, így ideiglenesen nem
lehet a drosztot használni

XIV. Kerepesi út. Itt sohasem álltak meg
a taxik. A civilek – most már jogosan –
visszafoglalták a területet

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

VIII. II. János Pál pápa tér.
Nem megnyugtató egy ilyen
jelzés mellett várakozni

XXII. Nagytétényi út Tréfás kezek elfor-
gatták a kiegészítő jelzőtáblát. Kérjük
visszaforgatni
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A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A változtatás jogát fenntartjuk, a 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A részletekről érdeklődjön 
Márkaszervizünkben!

Taxisok 
gyelem!

Karosszéria-javítás 
és fényezés soron kívül, 
gyorsan, 
taxiskedvezménnyel!
Szükség esetén teljes körű kárügyintézéssel!

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

AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: JÁVOR GYÖRGY +36 70 450 0133

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

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

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

Kuplungcsere   55 190 Ft      
Anyagok: kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, 
kinyomócsapágy

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

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

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

Kuplungcsere   62 990 Ft     
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy 

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

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

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

Kuplungcsere   62 490 Ft   
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy

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

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

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

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

Mintaajánlataink:
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A Haltenberger Samu-díjat
először a 2002-es tavaszi
Spedexpo keretein belül
adták át. Azt követően, hogy
2001-ben a Budapesti Kereske-
delmi és Iparkamara VI-os Közle-
kedés Szállítás, Szállítmányozás
Osztály keretein belül működő

Taxis Szakmai Kollégium a díj-
alapításra javaslatot tett. Az osz-
tály akkor a BKIK vezetésének
beleegyezésével úgy döntött,
hogy célkitűzésének megvalósí-
tásához hozzájáruló, kiemelke-
dő szakmai, gazdasági tevé-
kenységet végző gazdasági tár-
saságok, egyéni vállalkozók
munkájának elismerése céljából
díjat alapít. 

A Haltenberger Samuról elne-
vezett díj 2002-től a BKIK Elnök-

sége által regisztrált el-
ismerés, melyet a Taxis Szakmai
Kollégium javaslata alapján a
BKIK VI-os osztálya adományoz.
Az évente átadásra kerülő pla-

kett maximum egy gaz-
dasági társaság, vagy
személy és három egyé-
ni vállalkozó taxis tulaj-
donába kerül. A kitünte-
tés a Budapesten dol-
gozó, engedéllyel ren-
delkező taxisok, taxis
vállalkozások, valamint
a taxis vállalkozások ér-
dekében kifejtett munkássága,
személyes tapasztalata és betöl-
tött tisztsége alapján kiemelke-

dő személy
r é s z é r e
a d o m á -
n y o z h a t ó .
Az emlék-
plakett ado-
mányozásá-
nak nem elő-
feltétele a ka-
marai tagság,
de amennyi-
ben a javasolt
személyek szá-
ma miatt vá-
lasztási kény-

szer áll fenn, ez esetben a kama-
rai tagság előnyt jelent.

A BKIK VI-os osztálya a díjala-
pítást követően a Magyar Kép-

zőművészeti Egyetem Szob-
rász Tanszékével közösen
nyilvános pályázatot írt ki a
szobrászhallgatók részére
egy Haltenberger Samu-díj
plakett tervezésére. A tucat-
nál is több pályázóból a
szakemberekből és a kama-

ra képviselőiből álló zsűri há-
rom hallgató munkáját díjazta.
Ezek közül Raatzsch Jenő
André munkáját használja fel,
immár 12 éve.

Mint ahogy azt évek óta tesz-
szük, itt és most abc-sorrend-
ben felsoroljuk azokat, akik a
megboldogult, szintén Halten-
berger Samu-díjas, Demeter Mi-
si barátunk által csak egyszerű-

en „Taxis Oszkárnak” nevezett
díjat eddig megkapták. 

Taxisok: Balogh Sándor,
Bernáth János, Boda György,
Bogár László, Czagány And-
rásné, Czainkó Zoltán, Csizma-
dia János, Dankó Imre, Deme-
ter Mihály, Dobos Mihály, Dom-
bai Zoltán,  Farkas Tamás, Fin-
kenzeller Tamás, Forgó Béla,
Goldstein Róbert, Juhász Pé-
ter, Kondek János, Kunszt Emil,
Kovács Károly, Lakatos Sándor,
Lolbert István, Lukács István,
Molnár Károly, Nagy András,
Pócsi Sándor, Sándorné Jacsó
Mária, Simon Gyula, Simon
László, Simon László, /nem el-
írás, csak névazonosság/, Sipe-
ki József, Szabó György, Szár-
nyas Gyula, Szőllősi Imre, Tóth
Mihály és Tölgyesi József.

A taxizást különösen segí-
tő tevékenységért eddig díja-
zásban részesült: Bálint Sándor
muzeológus, Nagy Zoltán a BTI
vezetője, a Porsche Hungária

Kft., Rusznák Imre fővárosi kép-
viselő, (ő ezt a díjat később
visszaadta) és dr. Szeri István, a
Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara Közlekedés és Logisztikai
Kollégium elnöke. 

A taxisok listája tehát 2013-
ban újabb két fővel bővült. Ba-
logh Sándort most, Czagány
Andrásnét a következő számunk-
ban mutatjuk be olvasóinknak. 

8

Válaszok a fõnöknek:
– Még nincs kész, de már

majdnem elkezdtük.
– Kész van, már csak be kell

fejezni.

* * *
– Hé, pajtás, iszunk egy teát?
– Na vazze, te vagy az elsõ

ember, aki három betût is elté-
vesztett a „sör” szóból…!

HALTENBERGER SAMU-DÍJ 
2013

Az idén a BKIK Ipari Tagozat elnökhelyettese,
dr. Horváth György adta át díjat Balogh
Sándornak (City 237) ...

... és Czagány Andrásnénak (Főtaxi)
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• A Haltenberger Samu-díj nagyon megtisz-
telő kitüntetés, sőt, miután néhai Demeter
Misi barátunk „Taxis Oszkárnak” is elnevez-
te, így hadd kezdjem a bemutatkozást is úgy,
mint ahogy az egy Oszkár-díjastól elvárható:
köszönöm feleségemnek, családomnak,
munkatársaimnak, barátaimnak, de viccet
félretéve, nagyon hálás vagyok azoknak, akik
méltónak találtak a Haltenberger Samu-díj-
ra, és javasoltak erre a kitüntetésre. Köszö-
netem nyilván elsősorban a City Taxi vezető-
ségének szól. 
• Gondolom, szerepet játszott kitünte-
tésedben, hogy egyik alapítója voltál a
City Taxinak, ahol immár több mint har-
minc éve példamutatóan dolgozol. Fel-
merül a kérdés: honnan jött annak ide-
jén az ötlet a maszek taxis csapat
alapítására? 

• Nézzük a dolgokat sorjában.
1982-ben lehetőséget adtak Ma-
gyarországon a maszek taxi bein-
dulására. Azért engedélyezte ezt

az akkori állam, mert hiányt akart pó-
tolni. Az valóban abnormális volt,
hogy az emberek félórákat vártak taxi-
ra, mert olyan kevés autó szolgálta-
tott az állami szektoron belül. A prob-
léma még a Volán Taxi ’70-es évekbe-
li megjelenésével sem oldódott meg.
Úgy gondolták tehát, hogy e téren is
meg lehet engedni a kisipart. Azért
ez nem volt ismeretlen, a fodrászok,
trafikosok, szerelők között, hogy csak
néhány példát említsek, már volt sok
maszek is. Tehát amikor megnyílt a le-
hetőség a privát taxizás előtt, akkor volt köz-
tünk néhány bátor ember, aki fogta magát és
kisiparos lett. Ez sokunk szerint kockázatokat

is rejtett, így a többség kivárt. Ter-
mészete-

sen azért kerestük az alkalmakat esténként a
Teleki téren, a Kálvin téren, hogy találkozzunk
velük és meséljenek arról, milyen a maszek
lét? Ugyanis minket rémisztgettek a Főtaxi
akkori vezetői, hogy ezekbe az autókba úgy-

sem ülnek be, kikerülik az utasok. Per-
sze, szerették vol-
na, ha maradunk.
De mi esténkét en-
nek pont az ellen-
kezőjét hallottuk. A
volt főtaxisok ára-
doztak arról, milyen
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Balogh Sándor (City 237)

Balogh Sándor
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vezetője, a Porsche Hungária

Kft., Rusznák Imre fővárosi kép-
viselő, (ő ezt a díjat később
visszaadta) és dr. Szeri István, a
Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara Közlekedés és Logisztikai
Kollégium elnöke. 

A taxisok listája tehát 2013-
ban újabb két fővel bővült. Ba-
logh Sándort most, Czagány
Andrásnét a következő számunk-
ban mutatjuk be olvasóinknak. 
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Válaszok a fõnöknek:
– Még nincs kész, de már

majdnem elkezdtük.
– Kész van, már csak be kell

fejezni.

* * *
– Hé, pajtás, iszunk egy teát?
– Na vazze, te vagy az elsõ

ember, aki három betût is elté-
vesztett a „sör” szóból…!

HALTENBERGER SAMU-DÍJ 
2013

Az idén a BKIK Ipari Tagozat elnökhelyettese,
dr. Horváth György adta át díjat Balogh
Sándornak (City 237) ...

... és Czagány Andrásnénak (Főtaxi)
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• A Haltenberger Samu-díj nagyon megtisz-
telő kitüntetés, sőt, miután néhai Demeter
Misi barátunk „Taxis Oszkárnak” is elnevez-
te, így hadd kezdjem a bemutatkozást is úgy,
mint ahogy az egy Oszkár-díjastól elvárható:
köszönöm feleségemnek, családomnak,
munkatársaimnak, barátaimnak, de viccet
félretéve, nagyon hálás vagyok azoknak, akik
méltónak találtak a Haltenberger Samu-díj-
ra, és javasoltak erre a kitüntetésre. Köszö-
netem nyilván elsősorban a City Taxi vezető-
ségének szól. 
• Gondolom, szerepet játszott kitünte-
tésedben, hogy egyik alapítója voltál a
City Taxinak, ahol immár több mint har-
minc éve példamutatóan dolgozol. Fel-
merül a kérdés: honnan jött annak ide-
jén az ötlet a maszek taxis csapat
alapítására? 

• Nézzük a dolgokat sorjában.
1982-ben lehetőséget adtak Ma-
gyarországon a maszek taxi bein-
dulására. Azért engedélyezte ezt

az akkori állam, mert hiányt akart pó-
tolni. Az valóban abnormális volt,
hogy az emberek félórákat vártak taxi-
ra, mert olyan kevés autó szolgálta-
tott az állami szektoron belül. A prob-
léma még a Volán Taxi ’70-es évekbe-
li megjelenésével sem oldódott meg.
Úgy gondolták tehát, hogy e téren is
meg lehet engedni a kisipart. Azért
ez nem volt ismeretlen, a fodrászok,
trafikosok, szerelők között, hogy csak
néhány példát említsek, már volt sok
maszek is. Tehát amikor megnyílt a le-
hetőség a privát taxizás előtt, akkor volt köz-
tünk néhány bátor ember, aki fogta magát és
kisiparos lett. Ez sokunk szerint kockázatokat

is rejtett, így a többség kivárt. Ter-
mészete-

sen azért kerestük az alkalmakat esténként a
Teleki téren, a Kálvin téren, hogy találkozzunk
velük és meséljenek arról, milyen a maszek
lét? Ugyanis minket rémisztgettek a Főtaxi
akkori vezetői, hogy ezekbe az autókba úgy-

sem ülnek be, kikerülik az utasok. Per-
sze, szerették vol-
na, ha maradunk.
De mi esténkét en-
nek pont az ellen-
kezőjét hallottuk. A
volt főtaxisok ára-
doztak arról, milyen
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Balogh Sándor (City 237)

Balogh Sándor
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jó is a maszek-világ, micsoda nagy pénzeket lehet csinálni. Mert míg
mi főtaxisok többnyire a borravalóból éltünk – hozzáteszem, nem
rosszul – a magántaxisok hozzánk képest is hihetetlen komoly össze-
geket vittek haza. Ezeken a megbeszéléseken, a Teleki téren ismer-
tem meg a Részegh testvéreket, a Tamást és a Ferit. Sajnos a Tamás
már nincs köztünk. Ő akkoriban már foglalkozott a gondolattal, hogy
jó lenne egy magántaxis csapatot elindítani. Tehát kérdésedre a vá-
lasz: ő volt eredendően a szellemi atyja az egésznek, az ő elképzelé-
se volt egy maszektaxi-központ létrehozása. A Feri, aki taxis volt, a gya-
korlati részt vitte. Rövid idő alatt az ötletet tettre váltottuk, és elhatá-
roztuk, kell egy csapat. Majd néhányan, talán 20-25-en, összejöttünk
a Balaton étteremben, és kitaláltuk a City Taxit. 
• Ezek szerint közben kiléptél a Főtaxitól?
• Igen. A kollégák beszámolója meggyőzött és én is kiváltottam a
kisiparosi engedélyt. Egy bordó, 1300-as Ladával vágtam neki az is-
meretlennek, amit a sógoromtól vettem 3 évesen. Tehát megalapítot-
tuk a City Taxit, ami akkor még semmiféle társasági keret közé nem
volt beilleszthető. Nem volt rá szabály. Csak évekkel később kény-
szerítették ránk a KIOSZ fuvarszervező iroda, majd a kisszövetkezet
és még később a szövetkezet besorolást. Akkor mi csak egyszerűen
összejöttünk és létrehoztunk egy maszektaxis-csoportosulást, ami
persze közös tulajdon volt, és amiben mindenki vállalt valamilyen fel-
adatot. A 36-os Marika volt a tulajdonképpeni névadónk. Ő jól szitu-
ált, intelligens hölgyként egyébként egy orvos felesége volt. Jellem-
ző ez is arra, hogy a taxizásban akkor is, ma is, hányféle szegmense
található meg a társadalomnak. Így bizony sok többdiplomás ember
is ezt választotta megélhetési forrásként. Tehát elkezdtük a szerve-
zést: ki a nyomdába ment, ki a szitázást intézte. Jól emlékszem, ami-
kor kinyomtattuk az első 100 matricát, amit – mivel szemerkélt az

eső – a Martinelli téri parkolóházban ragasztottuk fel. Onnan már
mint citysek jöttünk ki. Ez volt a start. Aztán a Teleki tér 3-ban, az
5300 CB-hívójú Részegh Tamás lakásában alakítottuk ki az első köz-
pontunkat. Címeket úgy szereztünk, hogy elrohangáltunk vendéglők-
be, kocsmákba, mindenféle intézményekbe és különböző ismerős
cégekhez, ahol leadtuk a telefonszámot, amin minket hívni lehetett.
Ott voltam, amikor a Tamás lakásában először megcsörrent a telefon,
hogy taxit rendelnének. Tőlünk! Ez egy nagyon emlékezetes pillanat
volt. Aztán később, mivel éjjel-nappal túl nagy volt a nyüzsi a Tamásék
lakásában, így felköltöztünk ugyanannak a háznak a mosókonyhájába,
a padlástérbe. Felvezettük a telefonvonalat, és attól kezdve ott műkö-
dött a központ. Persze ebben az időben mindenki ingyen dolgozott,
és csinált minden szükségeset.  Méghozzá lelkesen, szívvel-lélekkel.
Például az akkori feleségem volt a telefonos és mellette én adtam ki
a címeket a CB-rádión. Mondanom sem kell, ingyen. Beosztottuk egy-
más között, ki mit és mikor vállal. Ki jön éjszakára és ki nappalra.
Részegh Tamás volt a lelke az egésznek. Még azt is megkövetelte,
hogy amikor felvesszük a telefont, abba úgy szóljunk bele, hogy: „tes-
sék parancsolni, ez a CITY taxi” Tehát kérte, hangsúlyozzuk, hogy
rögzüljön a megrendelőkbe, ők most nem mást, hanem a CITY-t hív-
ták. Bár nem hiszek a túlvilági dolgokban, de úgy érzem, hogy a mai
napig a Tamás elképzelése, ha úgy tetszik, a „lelke” itt van a City Ta-
xiban. A magas szintű, intelligens hozzáállás a munkához, az utasok-
hoz a mai napig meghatározza tevékenységünket. 
• Közben nőtt a létszám és adódtak azért problémák is…
• Kétségtelen. Ahogy emelkedett a létszám, emelkedett az utas-
panaszok száma is. Ez óhatatlan. Olyanok is közénk keveredtek, akik
nem idevalók voltak. Így akkor kitaláltuk és megalapítottuk a City Ta-
xinál, a tagság jóváhagyásával, a Fegyelmi Bizottságot, aminek éve-
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Árak, díjak, arányok
Az összeállítás a magántaxizás huszonegy éve alatt bekövetkezett ár-
változásokat boncolgatta. Összehasonlítva a taxitarifa emelkedésé-
nek arányát a munkaeszköz áremelkedési százalékával, a BKV jegy-
árak változásával, a társasági tagdíjjal és a benzinárral stb. A számí-
tás eredménye elborzasztó. Míg ezalatt a kicsit több mint 20 év alatt
a gépkocsi ára a negyvenszeresére, az átlag benzinár a nyolcvan-
szorosára a társasági tagdíj a százszorosára és a BKV jegy ára a
százharmincszorosára emelkedett, addig a taxitarifa csak a hússzo-
rosára. Vajon miért volt ez így? A választ a bűvös „fizetőképes keres-
let” elve adta – a nettó átlagfizetés szintén csak a taxitarifa arányá-
ban, vagy annál kicsit jobban nőtt. A kereslet mégis csökkent, hi-
szen az átlagember kissé hátrébb sorolta a taxit a fontossági listán.
Végezzünk el most egy gondolatkísérletet: tételezzük fel, hogy a taxi-
tarifa 1982-ben reális szinten állt. Így kellett lennie, hiszen bőven
volt utasunk, esőben még több (azt mondtuk, hogy az emberek es-
ernyő helyett használják a taxit), a nyugdíjas is megengedhette ma-
gának, hogy taxival menjen az SZTK-ba, vagy haza a piacról. Ha vi-
szont 1982-ben reális volt a díjszabás, akkor most (2003-ban!) a faj-
lagos kilométerdíjnak valahol 400 és 700 forint körül kellene állnia.
Ez tarifaelemekre lefordítva mondjuk így nézne ki: alapdíj 550, kilo-
méterdíj 550/km, várakozás 130/perc. Az Unióhoz való csatlakozás
jegyében számoljunk euróban 254 Ft-os árfolyamon (kerekítve):
alapdíj 2 euró, viteldíj 2 euró/km, várakozás fél euró/perc. Vajon mi-
re emlékeztetnek ezek a számok így egymás mellett? Csak nem az
Európában jelenleg általánosan alkalmazott taxitarifára…?

Taxi, vagy magánautó?
Érdekes kérdés érkezett a szerkesztőséghez. Egy taxisfeleség férje
taxiját vezette, természetesen a szabadjelző nem volt fenn. Rendőri
ellenőrzés során meg akarták büntetni, mondván, hogy taxi csak
PÁV 2-vel vezethető. A kérdés: mitől taxi a taxi? A sárga rendszám-

tól? Vagy más feltételnek is teljesülnie kell? Szerkesztőségünk utá-
najárt az ügynek. A 89/1988 MT rendelet (jelzem ma, 2013-ban is
hatályos) szövegezése szerint a taxit fel kell szerelni TAXI szót muta-
tó fényjező berendezéssel. Indirekt módon tehát ha nincs fenn a
szabadjelző, a jármű nem minősül taxinak, és normál érvényes jogo-
sítvánnyal családtag is vezetheti. Később a rendőrségi határozat
megerősítette véleményünket, a büntetést visszavonták.

Aláírásgyűjtés a taxis tanfolyamok ellen
A tanfolyami kötelezettség ellen tiltakozott egy frissen alakult érdek-
képviselet (VÁLTOÉE. Emlékszik még rá valaki…?)  Elnöke szerint a
taxis tanfolyam „skandallum!”.  A felhívás megtette a hatását: rövid
időn belül több száz taxis csatlakozott az egyesülethez, amely a tilta-
kozás mellett egységes matricákat, jogi képviseletet, baleseti helyszí-
nelőt, korrekt, becsületes taxizást ígért. Sok dolog megvalósult ezek-
ből az ígéretekből más úton. Csak az egyesület nem létezik már…

A taxis ellenőrzések tapasztalatai
Miután alapvetően új előírások kerültek bele a taxis szakmát szabá-
lyozó rendeletbe, az ellenőrzések száma is megszaporodott.  Így
húsz év távlatából talán már nyugodtan kijelenthetjük, hogy az illeté-
kes hatóságok azért vetették bele magukat ilyen vehemenciával az
ellenőrzésekbe, mert végre tudták, hogy hogyan és mit kell ellen-
őrizni. 

Az egy hétig tartó komplex ellenőrzés során 2800 taxit vizsgáltak
meg. A fontosabb hiányosságok: taxiengedély-szám kiírásának elmu-
lasztása, tarifatáblázat hiánya, gumiabroncsok nem elegendő pro-
filmélysége, koszos, nem üres csomagtartók (hogy itt miket találtak!
Zöldség és burgonya, alkatrészraktár, komplett horgászfelszerelés
csalikkal és élő kukacokkal stb.). Találtak még reluxákat, napvédő
függönyöket, csipketerítőt és bólogató kutyát is… Az iratellenőrzés
során előkerültek fénymásolt taxiengedélyek, forgalmik, a taxióra
vizsgálatakor meg mindenféle rejtélyes kilógó drótok…

Erről írt a Taxisok Világa 2003 októberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1993 októberében

20 éve történt
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kig én is tagja voltam. Nagyon nehéz idők voltak. Kőkemény csatákat
vívtunk, mire sikerült megtisztítanunk a céget a nem közénk valóktól,
hogy egy stabil, működőképes csapat jöjjön létre. Érdekes volt néz-
ni, hogy a Cityhez a társadalom minden szegmenséből érkeztek a ta-
xizni vágyók. Például az egyik legjobb barátom, a 11-es Dombai Zo-
li, akit én vettem fel, gépészmérnökként érkezett hozzánk. El nem
tudtuk képzelni, mit keres közöttünk? De sok máshonnan jött diplo-
más ember is nálunk találta meg számítását. Tehát beindult a dolog,
emelkedett a fuvarszám, szépen fejlődtünk, és mindig színvonalas ki-
szolgálást biztosítottunk az utasok részére. A rendelésszám emelke-
dése bizonyította, jó úton járunk. És azért így utólag visszanézve, az
idő minket igazolt, hiszen a mai napig töretlenül piacvezetők va-
gyunk. Velünk közel egy időben alakultak cégek, sőt a Budataxi né-
hány héttel meg is előzött az alakulásban, de ők sok-sok másik cég-
gel együtt eltűntek a főváros életéből. Mi nagyon vigyáztunk a City-
re. A tagság mindig elsőrendű szempontként kezelte, hogy a mienk
maradjon a cég. Soha nem engedtük, hogy idegen közénk kerüljön
vezetőnek, és csak taxisból lehetett elnök.
• Pedig azért voltak próbálkozások a háttérben…
• Voltak, de ezeket mindig nagyon egészségesen lekezeltük. A tag-
ság a legnagyobb viharok közepette is mindig józan tudott maradni.
kőkeményen őriztük azt, ami a miénk, a közösségé! Aki pedig nem
ide való volt, azt eltávolítottuk magunk közül. Ez az előnyünk ma is a
többi céggel szemben: a tulajdonosi szemlélet. Tehát, hogy itt min-
denki a magáénak érzi a Cityt. Ezt nem lehet überelni a piacon! 
• Úgy érzed, mindig jól választott a tagság?
• Igen. Szerencsénk is volt abban, hogy mindig magas tisztesség-
gel, tenniakarással megáldott emberek kerültek vezető pozíciókba.
Csak hogy egypár nevet említsek a teljesség igénye nélkül, akikre a
mai napig szeretettel emlékszem. Kezdem rögtön Orbán Lajossal,
aki ízig-vérig jó taxis volt, ismerte a szakmát, és mint vezető is szívvel-
lélekkel csinálta, amit csinált. Meggyőződésem, hogy bár néha nyers
volt, de azért nagyon sokat tett a közösségért. Ezúton is kívánok ne-
ki még hosszú életet, egészséget! Szeretettel gondolok Polinger Sa-
nyira, Goldstein Robira, vagy például Boda Gyurira, aki nagyon so-
káig volt a Reklamációs Bizottság elnöke. Tudom, hogy az ő tevé-
kenysége nagyban közrejátszott abban, hogy itt egy stabil, csibész-
mentes társaság alakulhatott és működhetett. 
• Az új kihívások, melyek az utóbbi hetekben jelentkeztek a
taxirendelet kapcsán, mennyire teljesíthetők?

• Én örülök, hogy megérhettem ezt a változást! Azt, hogy újra öröm-
mel ülök be az autóba. Hogy elmúlt az utóbbi évtized hánykolódása,
szenvedése, amit az olcsó taxi megjelenése okozott. Nem bánt, hogy
ma gondban vannak azok, akik éveken keresztül egyre lejjebb vitték
az árakat. Mi taxisok pedig kínkeservesen dolgoztunk tovább és pró-
báltuk túlélni a nem magunk teremtette helyzetet. Én most látom az
alagút végét és sajnálom, hogy nem most kezdek taxizni, hogy nem
vagyok húsz évvel fiatalabb. Elmúlt, hogy a multik gazdagodtak azon,
hogy mi meg feléltük értük az autóinkat. Nagyon-nagyon hálás va-
gyok  Metál Zolinak az új rendért. Őt lehet támadni, kritizálni, de egy
biztos: soha senki nem tett annyit ezért a szakmáért, mint ő. Nekem
az ő dicséretéhez semmiféle érdekem nem fűződik. Nincs köztünk
haveri kapcsolat azon kívül, hogy kollégák vagyunk. Ráadásul ő nap-
palos én éjszakás vagyok. Viszont ismétlem: az elmúlt 30 évben so-
ha, senki ilyen eredményesen nem lobbizott a taxis közösség érde-
kében. Elsősorban a fix tarifára gondolok, még ha ennek bevezeté-
se bizonyos áldozatokkal is jár. Nekem is problémát jelent majd az
autócsere, a sárgítás és a többi elvárás. Ám azt mondom, és biztos
vagyok benne, nagyon sok taxis is ezt gondolja, hogy végre! Hogy
igenis meghozzuk ezt az áldozatot, mert ez biztosítja a továbbélésün-
ket és az emelt fővel való taxizást. A sárga szín eredményezi majd azt
is, hogy kiszűrhetjük azokat, akik nem ide valók. 
• Ahhoz, hogy a rendelet megszülessen, sok-sok politikai tá-
mogatás is kellett…
• Egyetértünk! Idáig, az elmúlt évtizedekben minden városvezetés
lepasszolta problémáinkat. Csak tárgyalgattak a képviselőinkkel a
megoldásra való törekvés leghalványabb jele nélkül. Eszük ágában
nem volt segíteni. Ez most alapjaiban változott meg. Tarlós úrnak is
tiszta szívből köszönöm, hogy szinte egyedül a vállára vette a taxis
probléma megoldását. Vállalta azt a rengeteg támadást, piszkáló-
dást, értetlenséget, ami ezzel járt. A szándékát, hogy ebben a város-
ban végre rend legyen, szerintem nagyon sokunk támogatja. Köszö-
nöm a City jelenlegi vezetésének, hogy segítette és támogatta a Me-
tál Zolit munkájában, és ha kellett, kiállt mellette. Tény, hogy már az
éhenhalás szélén voltunk, meg kell nézni a korán megöregedett, le-
betegedett kollégákat, a lerobbant autókat. Én azt hiszem, az évek
óta tartó küzdelem gyümölcse beérett. És mostantól megint öröm
lesz taxizni, amivel ismét pénzt tudunk keresni.   
• Köszönöm, és gratulálok a kitüntetéshez!

- kó -
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Taxis vagy egyéb szolgáltató?

Bár előző számunkban a BKK képviselőjével
készült riportban már foglalkoztunk a
hoteltaxik kérdésével, amely szerint nem
akarják besárgítani kocsijaikat, most újra
elővesszük a témát. Egyes sajtóorgánumok-
ban ugyanis olyan hírek láttak napvilágot,
hogy esetleg kivételes helyzetbe kerülné-
nek, a taxis rendelet bizonyos részei nem vo-
natkoznának rájuk. A főváros alábbi közle-
ményében teszi helyre a kérdést.

2013. szeptember 17.
A megjelent sajtóhírek nyomán tisztáz-
ni kívánjuk a különbséget a nemrég el-
fogadott taxirendelet értelmében sze-
mélytaxi-szolgáltatást nyújtó társasá-
gok és azon szolgáltatók között, ame-
lyeket a cikk félreérthető módon „luxus-
taxiknak” nevez, és amelyek valójában
valamely vállalkozás – hotel, egyéb gaz-
dasági társaság stb. – számára és meg-

bízásából végeznek gépkocsival sze-
mélyszállítási szolgáltatást. Alábbiakról
a taxis érdekképviseleti szervezeteket
a legutóbbi széles körű egyeztetésen
Tarlós István főpolgármester részlete-
sen tájékoztatta szeptember elején. A
főpolgármester által elmondottak lé-
nyege, hogy aki az „elit taxisok” közül
taxizni is akar, és nem csak szállodai
szolgáltatást ellátni, arra vonatkozik a
taxirendelet minden eleme, beleértve a
jármű színét is.

A 2013. szeptember 1-jén életbe lépett
taxirendelet pontról pontra meghatározza,
hogy a személytaxi-szolgáltatást nyújtó társa-
ságok milyen tarifával szállíthatnak utasokat,
és autóiknak milyen külső-belső paraméterek-
nek kell megfelelniük. Ezekről a feltételekről a
Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) is beszámolt részle-
tesen, több alkalommal. Röviden összefoglal-
va a lényeget: a budapesti taxik szeptember 1-
je óta egyetlen, meghatározott hatósági vitel-

díj (450/280/70) alkalmazásával, csak a tari-
fatáblázat előírt módon jól látható feltünteté-
sével szolgáltathatnak. 2014. szeptember 1-
jéig fokozatosan, az engedélyek megújításá-
nak üteme szerint ezen felül minden taxi gép-
kocsinak sárgának kell lennie, és mindegyik-
ben lesz lehetőség bankkártyás fizetésre, ti-
los lesz a dohányzás, az autóknak működő
klímaberendezéssel, téli gumival kell rendel-
kezniük, valamint a rendelet csökkentett érté-
kű károsanyag-kibocsátást is előír. A Főváro-
si Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága, a
Budapesti Közlekedési Központ, valamint
Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasz-

A főváros hírei
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jó is a maszek-világ, micsoda nagy pénzeket lehet csinálni. Mert míg
mi főtaxisok többnyire a borravalóból éltünk – hozzáteszem, nem
rosszul – a magántaxisok hozzánk képest is hihetetlen komoly össze-
geket vittek haza. Ezeken a megbeszéléseken, a Teleki téren ismer-
tem meg a Részegh testvéreket, a Tamást és a Ferit. Sajnos a Tamás
már nincs köztünk. Ő akkoriban már foglalkozott a gondolattal, hogy
jó lenne egy magántaxis csapatot elindítani. Tehát kérdésedre a vá-
lasz: ő volt eredendően a szellemi atyja az egésznek, az ő elképzelé-
se volt egy maszektaxi-központ létrehozása. A Feri, aki taxis volt, a gya-
korlati részt vitte. Rövid idő alatt az ötletet tettre váltottuk, és elhatá-
roztuk, kell egy csapat. Majd néhányan, talán 20-25-en, összejöttünk
a Balaton étteremben, és kitaláltuk a City Taxit. 
• Ezek szerint közben kiléptél a Főtaxitól?
• Igen. A kollégák beszámolója meggyőzött és én is kiváltottam a
kisiparosi engedélyt. Egy bordó, 1300-as Ladával vágtam neki az is-
meretlennek, amit a sógoromtól vettem 3 évesen. Tehát megalapítot-
tuk a City Taxit, ami akkor még semmiféle társasági keret közé nem
volt beilleszthető. Nem volt rá szabály. Csak évekkel később kény-
szerítették ránk a KIOSZ fuvarszervező iroda, majd a kisszövetkezet
és még később a szövetkezet besorolást. Akkor mi csak egyszerűen
összejöttünk és létrehoztunk egy maszektaxis-csoportosulást, ami
persze közös tulajdon volt, és amiben mindenki vállalt valamilyen fel-
adatot. A 36-os Marika volt a tulajdonképpeni névadónk. Ő jól szitu-
ált, intelligens hölgyként egyébként egy orvos felesége volt. Jellem-
ző ez is arra, hogy a taxizásban akkor is, ma is, hányféle szegmense
található meg a társadalomnak. Így bizony sok többdiplomás ember
is ezt választotta megélhetési forrásként. Tehát elkezdtük a szerve-
zést: ki a nyomdába ment, ki a szitázást intézte. Jól emlékszem, ami-
kor kinyomtattuk az első 100 matricát, amit – mivel szemerkélt az

eső – a Martinelli téri parkolóházban ragasztottuk fel. Onnan már
mint citysek jöttünk ki. Ez volt a start. Aztán a Teleki tér 3-ban, az
5300 CB-hívójú Részegh Tamás lakásában alakítottuk ki az első köz-
pontunkat. Címeket úgy szereztünk, hogy elrohangáltunk vendéglők-
be, kocsmákba, mindenféle intézményekbe és különböző ismerős
cégekhez, ahol leadtuk a telefonszámot, amin minket hívni lehetett.
Ott voltam, amikor a Tamás lakásában először megcsörrent a telefon,
hogy taxit rendelnének. Tőlünk! Ez egy nagyon emlékezetes pillanat
volt. Aztán később, mivel éjjel-nappal túl nagy volt a nyüzsi a Tamásék
lakásában, így felköltöztünk ugyanannak a háznak a mosókonyhájába,
a padlástérbe. Felvezettük a telefonvonalat, és attól kezdve ott műkö-
dött a központ. Persze ebben az időben mindenki ingyen dolgozott,
és csinált minden szükségeset.  Méghozzá lelkesen, szívvel-lélekkel.
Például az akkori feleségem volt a telefonos és mellette én adtam ki
a címeket a CB-rádión. Mondanom sem kell, ingyen. Beosztottuk egy-
más között, ki mit és mikor vállal. Ki jön éjszakára és ki nappalra.
Részegh Tamás volt a lelke az egésznek. Még azt is megkövetelte,
hogy amikor felvesszük a telefont, abba úgy szóljunk bele, hogy: „tes-
sék parancsolni, ez a CITY taxi” Tehát kérte, hangsúlyozzuk, hogy
rögzüljön a megrendelőkbe, ők most nem mást, hanem a CITY-t hív-
ták. Bár nem hiszek a túlvilági dolgokban, de úgy érzem, hogy a mai
napig a Tamás elképzelése, ha úgy tetszik, a „lelke” itt van a City Ta-
xiban. A magas szintű, intelligens hozzáállás a munkához, az utasok-
hoz a mai napig meghatározza tevékenységünket. 
• Közben nőtt a létszám és adódtak azért problémák is…
• Kétségtelen. Ahogy emelkedett a létszám, emelkedett az utas-
panaszok száma is. Ez óhatatlan. Olyanok is közénk keveredtek, akik
nem idevalók voltak. Így akkor kitaláltuk és megalapítottuk a City Ta-
xinál, a tagság jóváhagyásával, a Fegyelmi Bizottságot, aminek éve-
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Árak, díjak, arányok
Az összeállítás a magántaxizás huszonegy éve alatt bekövetkezett ár-
változásokat boncolgatta. Összehasonlítva a taxitarifa emelkedésé-
nek arányát a munkaeszköz áremelkedési százalékával, a BKV jegy-
árak változásával, a társasági tagdíjjal és a benzinárral stb. A számí-
tás eredménye elborzasztó. Míg ezalatt a kicsit több mint 20 év alatt
a gépkocsi ára a negyvenszeresére, az átlag benzinár a nyolcvan-
szorosára a társasági tagdíj a százszorosára és a BKV jegy ára a
százharmincszorosára emelkedett, addig a taxitarifa csak a hússzo-
rosára. Vajon miért volt ez így? A választ a bűvös „fizetőképes keres-
let” elve adta – a nettó átlagfizetés szintén csak a taxitarifa arányá-
ban, vagy annál kicsit jobban nőtt. A kereslet mégis csökkent, hi-
szen az átlagember kissé hátrébb sorolta a taxit a fontossági listán.
Végezzünk el most egy gondolatkísérletet: tételezzük fel, hogy a taxi-
tarifa 1982-ben reális szinten állt. Így kellett lennie, hiszen bőven
volt utasunk, esőben még több (azt mondtuk, hogy az emberek es-
ernyő helyett használják a taxit), a nyugdíjas is megengedhette ma-
gának, hogy taxival menjen az SZTK-ba, vagy haza a piacról. Ha vi-
szont 1982-ben reális volt a díjszabás, akkor most (2003-ban!) a faj-
lagos kilométerdíjnak valahol 400 és 700 forint körül kellene állnia.
Ez tarifaelemekre lefordítva mondjuk így nézne ki: alapdíj 550, kilo-
méterdíj 550/km, várakozás 130/perc. Az Unióhoz való csatlakozás
jegyében számoljunk euróban 254 Ft-os árfolyamon (kerekítve):
alapdíj 2 euró, viteldíj 2 euró/km, várakozás fél euró/perc. Vajon mi-
re emlékeztetnek ezek a számok így egymás mellett? Csak nem az
Európában jelenleg általánosan alkalmazott taxitarifára…?

Taxi, vagy magánautó?
Érdekes kérdés érkezett a szerkesztőséghez. Egy taxisfeleség férje
taxiját vezette, természetesen a szabadjelző nem volt fenn. Rendőri
ellenőrzés során meg akarták büntetni, mondván, hogy taxi csak
PÁV 2-vel vezethető. A kérdés: mitől taxi a taxi? A sárga rendszám-

tól? Vagy más feltételnek is teljesülnie kell? Szerkesztőségünk utá-
najárt az ügynek. A 89/1988 MT rendelet (jelzem ma, 2013-ban is
hatályos) szövegezése szerint a taxit fel kell szerelni TAXI szót muta-
tó fényjező berendezéssel. Indirekt módon tehát ha nincs fenn a
szabadjelző, a jármű nem minősül taxinak, és normál érvényes jogo-
sítvánnyal családtag is vezetheti. Később a rendőrségi határozat
megerősítette véleményünket, a büntetést visszavonták.

Aláírásgyűjtés a taxis tanfolyamok ellen
A tanfolyami kötelezettség ellen tiltakozott egy frissen alakult érdek-
képviselet (VÁLTOÉE. Emlékszik még rá valaki…?)  Elnöke szerint a
taxis tanfolyam „skandallum!”.  A felhívás megtette a hatását: rövid
időn belül több száz taxis csatlakozott az egyesülethez, amely a tilta-
kozás mellett egységes matricákat, jogi képviseletet, baleseti helyszí-
nelőt, korrekt, becsületes taxizást ígért. Sok dolog megvalósult ezek-
ből az ígéretekből más úton. Csak az egyesület nem létezik már…

A taxis ellenőrzések tapasztalatai
Miután alapvetően új előírások kerültek bele a taxis szakmát szabá-
lyozó rendeletbe, az ellenőrzések száma is megszaporodott.  Így
húsz év távlatából talán már nyugodtan kijelenthetjük, hogy az illeté-
kes hatóságok azért vetették bele magukat ilyen vehemenciával az
ellenőrzésekbe, mert végre tudták, hogy hogyan és mit kell ellen-
őrizni. 

Az egy hétig tartó komplex ellenőrzés során 2800 taxit vizsgáltak
meg. A fontosabb hiányosságok: taxiengedély-szám kiírásának elmu-
lasztása, tarifatáblázat hiánya, gumiabroncsok nem elegendő pro-
filmélysége, koszos, nem üres csomagtartók (hogy itt miket találtak!
Zöldség és burgonya, alkatrészraktár, komplett horgászfelszerelés
csalikkal és élő kukacokkal stb.). Találtak még reluxákat, napvédő
függönyöket, csipketerítőt és bólogató kutyát is… Az iratellenőrzés
során előkerültek fénymásolt taxiengedélyek, forgalmik, a taxióra
vizsgálatakor meg mindenféle rejtélyes kilógó drótok…

Erről írt a Taxisok Világa 2003 októberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1993 októberében

20 éve történt
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kig én is tagja voltam. Nagyon nehéz idők voltak. Kőkemény csatákat
vívtunk, mire sikerült megtisztítanunk a céget a nem közénk valóktól,
hogy egy stabil, működőképes csapat jöjjön létre. Érdekes volt néz-
ni, hogy a Cityhez a társadalom minden szegmenséből érkeztek a ta-
xizni vágyók. Például az egyik legjobb barátom, a 11-es Dombai Zo-
li, akit én vettem fel, gépészmérnökként érkezett hozzánk. El nem
tudtuk képzelni, mit keres közöttünk? De sok máshonnan jött diplo-
más ember is nálunk találta meg számítását. Tehát beindult a dolog,
emelkedett a fuvarszám, szépen fejlődtünk, és mindig színvonalas ki-
szolgálást biztosítottunk az utasok részére. A rendelésszám emelke-
dése bizonyította, jó úton járunk. És azért így utólag visszanézve, az
idő minket igazolt, hiszen a mai napig töretlenül piacvezetők va-
gyunk. Velünk közel egy időben alakultak cégek, sőt a Budataxi né-
hány héttel meg is előzött az alakulásban, de ők sok-sok másik cég-
gel együtt eltűntek a főváros életéből. Mi nagyon vigyáztunk a City-
re. A tagság mindig elsőrendű szempontként kezelte, hogy a mienk
maradjon a cég. Soha nem engedtük, hogy idegen közénk kerüljön
vezetőnek, és csak taxisból lehetett elnök.
• Pedig azért voltak próbálkozások a háttérben…
• Voltak, de ezeket mindig nagyon egészségesen lekezeltük. A tag-
ság a legnagyobb viharok közepette is mindig józan tudott maradni.
kőkeményen őriztük azt, ami a miénk, a közösségé! Aki pedig nem
ide való volt, azt eltávolítottuk magunk közül. Ez az előnyünk ma is a
többi céggel szemben: a tulajdonosi szemlélet. Tehát, hogy itt min-
denki a magáénak érzi a Cityt. Ezt nem lehet überelni a piacon! 
• Úgy érzed, mindig jól választott a tagság?
• Igen. Szerencsénk is volt abban, hogy mindig magas tisztesség-
gel, tenniakarással megáldott emberek kerültek vezető pozíciókba.
Csak hogy egypár nevet említsek a teljesség igénye nélkül, akikre a
mai napig szeretettel emlékszem. Kezdem rögtön Orbán Lajossal,
aki ízig-vérig jó taxis volt, ismerte a szakmát, és mint vezető is szívvel-
lélekkel csinálta, amit csinált. Meggyőződésem, hogy bár néha nyers
volt, de azért nagyon sokat tett a közösségért. Ezúton is kívánok ne-
ki még hosszú életet, egészséget! Szeretettel gondolok Polinger Sa-
nyira, Goldstein Robira, vagy például Boda Gyurira, aki nagyon so-
káig volt a Reklamációs Bizottság elnöke. Tudom, hogy az ő tevé-
kenysége nagyban közrejátszott abban, hogy itt egy stabil, csibész-
mentes társaság alakulhatott és működhetett. 
• Az új kihívások, melyek az utóbbi hetekben jelentkeztek a
taxirendelet kapcsán, mennyire teljesíthetők?

• Én örülök, hogy megérhettem ezt a változást! Azt, hogy újra öröm-
mel ülök be az autóba. Hogy elmúlt az utóbbi évtized hánykolódása,
szenvedése, amit az olcsó taxi megjelenése okozott. Nem bánt, hogy
ma gondban vannak azok, akik éveken keresztül egyre lejjebb vitték
az árakat. Mi taxisok pedig kínkeservesen dolgoztunk tovább és pró-
báltuk túlélni a nem magunk teremtette helyzetet. Én most látom az
alagút végét és sajnálom, hogy nem most kezdek taxizni, hogy nem
vagyok húsz évvel fiatalabb. Elmúlt, hogy a multik gazdagodtak azon,
hogy mi meg feléltük értük az autóinkat. Nagyon-nagyon hálás va-
gyok  Metál Zolinak az új rendért. Őt lehet támadni, kritizálni, de egy
biztos: soha senki nem tett annyit ezért a szakmáért, mint ő. Nekem
az ő dicséretéhez semmiféle érdekem nem fűződik. Nincs köztünk
haveri kapcsolat azon kívül, hogy kollégák vagyunk. Ráadásul ő nap-
palos én éjszakás vagyok. Viszont ismétlem: az elmúlt 30 évben so-
ha, senki ilyen eredményesen nem lobbizott a taxis közösség érde-
kében. Elsősorban a fix tarifára gondolok, még ha ennek bevezeté-
se bizonyos áldozatokkal is jár. Nekem is problémát jelent majd az
autócsere, a sárgítás és a többi elvárás. Ám azt mondom, és biztos
vagyok benne, nagyon sok taxis is ezt gondolja, hogy végre! Hogy
igenis meghozzuk ezt az áldozatot, mert ez biztosítja a továbbélésün-
ket és az emelt fővel való taxizást. A sárga szín eredményezi majd azt
is, hogy kiszűrhetjük azokat, akik nem ide valók. 
• Ahhoz, hogy a rendelet megszülessen, sok-sok politikai tá-
mogatás is kellett…
• Egyetértünk! Idáig, az elmúlt évtizedekben minden városvezetés
lepasszolta problémáinkat. Csak tárgyalgattak a képviselőinkkel a
megoldásra való törekvés leghalványabb jele nélkül. Eszük ágában
nem volt segíteni. Ez most alapjaiban változott meg. Tarlós úrnak is
tiszta szívből köszönöm, hogy szinte egyedül a vállára vette a taxis
probléma megoldását. Vállalta azt a rengeteg támadást, piszkáló-
dást, értetlenséget, ami ezzel járt. A szándékát, hogy ebben a város-
ban végre rend legyen, szerintem nagyon sokunk támogatja. Köszö-
nöm a City jelenlegi vezetésének, hogy segítette és támogatta a Me-
tál Zolit munkájában, és ha kellett, kiállt mellette. Tény, hogy már az
éhenhalás szélén voltunk, meg kell nézni a korán megöregedett, le-
betegedett kollégákat, a lerobbant autókat. Én azt hiszem, az évek
óta tartó küzdelem gyümölcse beérett. És mostantól megint öröm
lesz taxizni, amivel ismét pénzt tudunk keresni.   
• Köszönöm, és gratulálok a kitüntetéshez!

- kó -
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Taxis vagy egyéb szolgáltató?

Bár előző számunkban a BKK képviselőjével
készült riportban már foglalkoztunk a
hoteltaxik kérdésével, amely szerint nem
akarják besárgítani kocsijaikat, most újra
elővesszük a témát. Egyes sajtóorgánumok-
ban ugyanis olyan hírek láttak napvilágot,
hogy esetleg kivételes helyzetbe kerülné-
nek, a taxis rendelet bizonyos részei nem vo-
natkoznának rájuk. A főváros alábbi közle-
ményében teszi helyre a kérdést.

2013. szeptember 17.
A megjelent sajtóhírek nyomán tisztáz-
ni kívánjuk a különbséget a nemrég el-
fogadott taxirendelet értelmében sze-
mélytaxi-szolgáltatást nyújtó társasá-
gok és azon szolgáltatók között, ame-
lyeket a cikk félreérthető módon „luxus-
taxiknak” nevez, és amelyek valójában
valamely vállalkozás – hotel, egyéb gaz-
dasági társaság stb. – számára és meg-

bízásából végeznek gépkocsival sze-
mélyszállítási szolgáltatást. Alábbiakról
a taxis érdekképviseleti szervezeteket
a legutóbbi széles körű egyeztetésen
Tarlós István főpolgármester részlete-
sen tájékoztatta szeptember elején. A
főpolgármester által elmondottak lé-
nyege, hogy aki az „elit taxisok” közül
taxizni is akar, és nem csak szállodai
szolgáltatást ellátni, arra vonatkozik a
taxirendelet minden eleme, beleértve a
jármű színét is.

A 2013. szeptember 1-jén életbe lépett
taxirendelet pontról pontra meghatározza,
hogy a személytaxi-szolgáltatást nyújtó társa-
ságok milyen tarifával szállíthatnak utasokat,
és autóiknak milyen külső-belső paraméterek-
nek kell megfelelniük. Ezekről a feltételekről a
Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) is beszámolt részle-
tesen, több alkalommal. Röviden összefoglal-
va a lényeget: a budapesti taxik szeptember 1-
je óta egyetlen, meghatározott hatósági vitel-

díj (450/280/70) alkalmazásával, csak a tari-
fatáblázat előírt módon jól látható feltünteté-
sével szolgáltathatnak. 2014. szeptember 1-
jéig fokozatosan, az engedélyek megújításá-
nak üteme szerint ezen felül minden taxi gép-
kocsinak sárgának kell lennie, és mindegyik-
ben lesz lehetőség bankkártyás fizetésre, ti-
los lesz a dohányzás, az autóknak működő
klímaberendezéssel, téli gumival kell rendel-
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si Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága, a
Budapesti Közlekedési Központ, valamint
Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasz-

A főváros hírei
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tóvédelmi Felügyelősége a rendelet hatályba
lépése óta folyamatosan ellenőrzi és ellen-
őrizni is fogja, hogy a szolgáltató társaságok
és maguk a taxik megfelelnek-e a rendelet-
ben előírtaknak.

Arra ugyanakkor, hogy egy személyszállí-
tó társaság tetszőleges áron sofőrrel végzett
személyszállítási szolgálatot adjon valamely
intézménynek – hotelnek, egyéb gazdasági
társaságnak stb. – továbbra is lehetőség
van, ugyanakkor ez a szolgáltatás semmilyen
módon nem összetévesztendő, és nem is
összetéveszthető a taxikkal, hiszen az ilyen
szolgálatok autói:

• nem használhatják a TAXI jelzést;
• az utcán bárki által nem leinthető-

ek és nem használhatják a taxiállomá-
sokat sem;

• azokban a járművekben nem lehet
taxaméter, azaz taxióra;

• nem kötelezően sárga színűek, va-
lamint nem használhatják a többi, ren-
deletben meghatározott, taxiknak köte-
lező arculati elemet, tehát nem té-
veszthetik meg a taxival közlekedni kí-
vánó utasokat;

• szolgáltatásuk csak az adott intéz-
mény által meghatározott módon, a
szolgáltatóval kötött megállapodás
alapján vehető igénybe.

Tehát: a szállodák előtt a hotelek vendége-
it szállító speciális szállítószolgálatok to-
vábbra is működhetnek fekete autókkal, de
ez esetben azok az autók nem lehetnek a to-
vábbiakban taxik, rájuk nem vonatkozik a
taxirendelet, leintésre nem állhatnak meg, ta-
xiállomáson utast nem vehetnek fel. Az itt fel-
sorolt feltételek alapján annak a járműtulaj-
donosnak vagy társaságnak, amely eddig
taxiszolgáltatást nyújtott, döntenie kell: vagy
taxiként, a jogszabály minden pontját betart-
va, sárga színnel és fix tarifát alkalmazva,

vagy egy speciális személyszállítási szolgál-
tatóként, a fent leírtak szerint működik a to-
vábbiakban. Mindez ugyanúgy vonatkozik az
Index cikkében nevesített szolgáltatócégre,
mint bármilyen más, személyszállítással fog-
lalkozó személyre, társaságra.

Fővárosi Önkormányzat
Budapesti Közlekedési Központ

Lopott szabadjelző

Szeptember első napjaiban egy taxis szolgál-
tató bejelentést tett a BKK Taxiközlekedési
Szakterületéhez, elmondta, hogy a Taxirende-
letnek megfelelő szabad-
jelzője és gépkocsija
néhány nappal ezelőtt
esett át a minősítő vizs-
gálatán, ahol szolgálta-
tásra alkalmas minősítést
kapott. A bejelentést
megelőző éjszaka azon-
ban a gépkocsi tetejéről
a szabadjelzőt ellopták. A
lopás miatt feljelentést
tett, a rendőrség eljárást
indított.

Néhány nappal ké-
sőbb, a BKK telephelyén
az Asztalos Sándor utcá-
ban minősítő vizsgálatra
jelentkezett egy taxis vál-
lalkozó, akinél a vizsgá-
lat során a rendőrség ál-
tal körözött egyedi azo-
nosító sorszámmal ellá-
tott szabadjelzőt fedez-
ték fel a vizsgálatot vég-
zők. A helyszínre rendőri
intézkedést kértek, a ki-
érkező rendőrök megál-
lapították, hogy a taxi
gépkocsin a körözött

szabadjelző található. A jármű üzembentar-
tóját a kerületi rendőrkapitányságra előállí-
tották, és értesítették a meglopott taxis vál-
lalkozót, hogy szabadjelzőjét a rendőrsé-
gen átveheti. 

Ezek a szabadjelzők ma már nem olcsók.
Érdemes legalább éjszakára levenni a kocsi-
ról, és az utastérben sem hagyni. A BTI-ben
is kapható Be-Pro szabadjelzők ráadásul
egyedi azonosítószámmal rendelkeznek és
több helyen is regisztráltak, így lopás esetén
felhasználhatóságuk nem lehetséges, amint
a fenti példa is mutatja.

Olvastam a Taxisok Világában, hogy a szállodai taxik ho-
gyan maradhatnak feketék. Hát igen, ez a lehetőség nem
új, csak most sokkal nagyobb a jelentősége. Egyre többen
vannak, akik nem akarnak sárgítani és egyszerűen leveszik
a szabadjelzőt, kiveszik a taxiórát, összeállnak páran és le-
szerződnek egy-két céghez. Például 160 forintos viteldíjjal.
Így a sárga taxik elvesztik céges fuvarjaikat, a létszám nem
csökken, csak átalakul. Sokkal több lesz a fekete-személy-
szállító, mint idáig.  A multik meg röhögnek a markukba, pe-
dig ők inkább meg tudnák fizetni az emelt tarifát, mint a la-
kosság. Adtunk a sz@rnak egy pofont, mert a kiskapu végül
is megmaradt. Nem tudom, miért kell egyáltalán megenged-
ni ezt a személygépkocsis személyszállítási lehetőséget?
Szerintem menetlevéllel dolgozzanak a kis- és nagybuszok.
Ezt is jó lenne megbeszélni a BKK-val és egy cikkben visz-
szatérni a témára.
Szíves közreműködésüket előre is köszönve:

Faragó István
sárga taxis 

Ja és még egy kérdés: ha egy szerződéses fekete elviszi a
vendégeket a szállodából, vagy egy rendezvényről mondjuk
220 Ft/km-díjért, majd egy sárga taxi visszaviszi 280 forin-
tos díjjal, akkor a vendég nem ül többet sárgába, ugye?

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

Eltávozott a New York-i taxisok doyenje

94 évesen még vezetett
A közelmúltban eltávozott New York legidősebb taxisofőre, a 94 esztendős
afroamerikai Johnnie Footman. A Spider becenévre hallgató, floridai születésű ta-
xisról már dokumentumfilm is készült, haláláról a The New York Times című lap is
beszámolt internetes oldalán.

Halála előtti napon még járt taxitársasága központjában a 94 esztendős Johnnie Footman, aki
több mint hat évtizede rótta a metropolis útjait. A legidősebb aktív taxisofőrről nem is oly rég
dokumentumfilmet is készítettek Drivers Wanted címmel. Az afroamerikai férfi olyan híressé-
geket is fuvarozott, mint Rock Hudson, illetve John Wayne filmszínészek, hogy csak a leghí-
resebb utasait említsük, akiket idehaza is ismerhetnek magazinunk olvasói.

Footman – a 016337 számú taxiengedély tulajdonosa – jövő év februárig érvényes papí-
rokkal rendelkezett, de kora előrehaladtával egyre ritkábban és lassabban taxizott. Az utóbbi
években már csak a hét néhány napján, a legutolsó hónapokban pedig már egyáltalán nem
vezetett, bár az őt foglalkoztató taxitársaság központjába rendszeresen bejárt. A kollégákkal
jót beszélgetett és nemegyszer különleges kuncsaftjairól anekdotázott a tiszteletnek örvendő
sofőr.

Temetésén a New York-i taxitársaságok képviseletében több százan megjelentek és fekete
szalaggal emlékeztek a járműveiken a taxizás doyenjéről az amerikai fuvarozók.

Cash  

Külföldi tapasztalattal, nagy gya-
korlattal szakma- és beszédorientált
angoltanítást vállalok, kezdőtől bár-
milyen szintű nyelvvizsgáig. 

Taxisoknak nagyon kedvező
áron, a City Taxi munkatársainak,
családtagjainak extra kedvez-
ménnyel. Rugalmas időbeosztással,
munkanapokon és hétvégén is.

HH íívvdd  bb 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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lépése óta folyamatosan ellenőrzi és ellen-
őrizni is fogja, hogy a szolgáltató társaságok
és maguk a taxik megfelelnek-e a rendelet-
ben előírtaknak.

Arra ugyanakkor, hogy egy személyszállí-
tó társaság tetszőleges áron sofőrrel végzett
személyszállítási szolgálatot adjon valamely
intézménynek – hotelnek, egyéb gazdasági
társaságnak stb. – továbbra is lehetőség
van, ugyanakkor ez a szolgáltatás semmilyen
módon nem összetévesztendő, és nem is
összetéveszthető a taxikkal, hiszen az ilyen
szolgálatok autói:

• nem használhatják a TAXI jelzést;
• az utcán bárki által nem leinthető-

ek és nem használhatják a taxiállomá-
sokat sem;

• azokban a járművekben nem lehet
taxaméter, azaz taxióra;

• nem kötelezően sárga színűek, va-
lamint nem használhatják a többi, ren-
deletben meghatározott, taxiknak köte-
lező arculati elemet, tehát nem té-
veszthetik meg a taxival közlekedni kí-
vánó utasokat;

• szolgáltatásuk csak az adott intéz-
mény által meghatározott módon, a
szolgáltatóval kötött megállapodás
alapján vehető igénybe.

Tehát: a szállodák előtt a hotelek vendége-
it szállító speciális szállítószolgálatok to-
vábbra is működhetnek fekete autókkal, de
ez esetben azok az autók nem lehetnek a to-
vábbiakban taxik, rájuk nem vonatkozik a
taxirendelet, leintésre nem állhatnak meg, ta-
xiállomáson utast nem vehetnek fel. Az itt fel-
sorolt feltételek alapján annak a járműtulaj-
donosnak vagy társaságnak, amely eddig
taxiszolgáltatást nyújtott, döntenie kell: vagy
taxiként, a jogszabály minden pontját betart-
va, sárga színnel és fix tarifát alkalmazva,

vagy egy speciális személyszállítási szolgál-
tatóként, a fent leírtak szerint működik a to-
vábbiakban. Mindez ugyanúgy vonatkozik az
Index cikkében nevesített szolgáltatócégre,
mint bármilyen más, személyszállítással fog-
lalkozó személyre, társaságra.

Fővárosi Önkormányzat
Budapesti Közlekedési Központ

Lopott szabadjelző

Szeptember első napjaiban egy taxis szolgál-
tató bejelentést tett a BKK Taxiközlekedési
Szakterületéhez, elmondta, hogy a Taxirende-
letnek megfelelő szabad-
jelzője és gépkocsija
néhány nappal ezelőtt
esett át a minősítő vizs-
gálatán, ahol szolgálta-
tásra alkalmas minősítést
kapott. A bejelentést
megelőző éjszaka azon-
ban a gépkocsi tetejéről
a szabadjelzőt ellopták. A
lopás miatt feljelentést
tett, a rendőrség eljárást
indított.

Néhány nappal ké-
sőbb, a BKK telephelyén
az Asztalos Sándor utcá-
ban minősítő vizsgálatra
jelentkezett egy taxis vál-
lalkozó, akinél a vizsgá-
lat során a rendőrség ál-
tal körözött egyedi azo-
nosító sorszámmal ellá-
tott szabadjelzőt fedez-
ték fel a vizsgálatot vég-
zők. A helyszínre rendőri
intézkedést kértek, a ki-
érkező rendőrök megál-
lapították, hogy a taxi
gépkocsin a körözött

szabadjelző található. A jármű üzembentar-
tóját a kerületi rendőrkapitányságra előállí-
tották, és értesítették a meglopott taxis vál-
lalkozót, hogy szabadjelzőjét a rendőrsé-
gen átveheti. 

Ezek a szabadjelzők ma már nem olcsók.
Érdemes legalább éjszakára levenni a kocsi-
ról, és az utastérben sem hagyni. A BTI-ben
is kapható Be-Pro szabadjelzők ráadásul
egyedi azonosítószámmal rendelkeznek és
több helyen is regisztráltak, így lopás esetén
felhasználhatóságuk nem lehetséges, amint
a fenti példa is mutatja.

Olvastam a Taxisok Világában, hogy a szállodai taxik ho-
gyan maradhatnak feketék. Hát igen, ez a lehetőség nem
új, csak most sokkal nagyobb a jelentősége. Egyre többen
vannak, akik nem akarnak sárgítani és egyszerűen leveszik
a szabadjelzőt, kiveszik a taxiórát, összeállnak páran és le-
szerződnek egy-két céghez. Például 160 forintos viteldíjjal.
Így a sárga taxik elvesztik céges fuvarjaikat, a létszám nem
csökken, csak átalakul. Sokkal több lesz a fekete-személy-
szállító, mint idáig.  A multik meg röhögnek a markukba, pe-
dig ők inkább meg tudnák fizetni az emelt tarifát, mint a la-
kosság. Adtunk a sz@rnak egy pofont, mert a kiskapu végül
is megmaradt. Nem tudom, miért kell egyáltalán megenged-
ni ezt a személygépkocsis személyszállítási lehetőséget?
Szerintem menetlevéllel dolgozzanak a kis- és nagybuszok.
Ezt is jó lenne megbeszélni a BKK-val és egy cikkben visz-
szatérni a témára.
Szíves közreműködésüket előre is köszönve:

Faragó István
sárga taxis 

Ja és még egy kérdés: ha egy szerződéses fekete elviszi a
vendégeket a szállodából, vagy egy rendezvényről mondjuk
220 Ft/km-díjért, majd egy sárga taxi visszaviszi 280 forin-
tos díjjal, akkor a vendég nem ül többet sárgába, ugye?
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Eltávozott a New York-i taxisok doyenje

94 évesen még vezetett
A közelmúltban eltávozott New York legidősebb taxisofőre, a 94 esztendős
afroamerikai Johnnie Footman. A Spider becenévre hallgató, floridai születésű ta-
xisról már dokumentumfilm is készült, haláláról a The New York Times című lap is
beszámolt internetes oldalán.

Halála előtti napon még járt taxitársasága központjában a 94 esztendős Johnnie Footman, aki
több mint hat évtizede rótta a metropolis útjait. A legidősebb aktív taxisofőrről nem is oly rég
dokumentumfilmet is készítettek Drivers Wanted címmel. Az afroamerikai férfi olyan híressé-
geket is fuvarozott, mint Rock Hudson, illetve John Wayne filmszínészek, hogy csak a leghí-
resebb utasait említsük, akiket idehaza is ismerhetnek magazinunk olvasói.

Footman – a 016337 számú taxiengedély tulajdonosa – jövő év februárig érvényes papí-
rokkal rendelkezett, de kora előrehaladtával egyre ritkábban és lassabban taxizott. Az utóbbi
években már csak a hét néhány napján, a legutolsó hónapokban pedig már egyáltalán nem
vezetett, bár az őt foglalkoztató taxitársaság központjába rendszeresen bejárt. A kollégákkal
jót beszélgetett és nemegyszer különleges kuncsaftjairól anekdotázott a tiszteletnek örvendő
sofőr.

Temetésén a New York-i taxitársaságok képviseletében több százan megjelentek és fekete
szalaggal emlékeztek a járműveiken a taxizás doyenjéről az amerikai fuvarozók.
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Külföldi tapasztalattal, nagy gya-
korlattal szakma- és beszédorientált
angoltanítást vállalok, kezdőtől bár-
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áron, a City Taxi munkatársainak,
családtagjainak extra kedvez-
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Segítséget a turistáknak, az idegeneknek 

Hol vannak taxiállomások?
Nagyon sok
taxiállomás
„el van dug-
va”. Nem
használják a
taxisok, mert
az utasok
sem tudnak
róla, így nem
érdemes
odaállni.
Ilyen taxiállo-
más van pél-
dául a XI. ke-
rületben, a
Hengerma-
lom utcában,

közel a Budafoki úthoz. Nemrégen „született”, nagyon helyesen,
mert itt nagy lenne az igény a taxikra.  A közelben rengeteg a külföl-
di, hiszen itt a Bevándorlási Hivatal. De az út túloldalán egy nagy
bevásárlóközpont is található, onnan is átsétálnának az utasok, ha
tudnának a taxiállomás létezéséről.

Jó lenne, ha a főútvonalon, a Budafoki út–Hengermalom utca
sarkán figyelmeztető, segítő táblák lennének, amelyek mutatnák,
merre van taxiállomás. Ugyanúgy, ahogy a város több pontján jelző-
táblák mutatják, merre vannak a múzeumok, vagy a vasútállomások.
Hasonlóképpen kértek már a taxisok ilyen jelzőtáblát a Vígszínház
elé is, amikor a taxiállomás a Szent István körútról „beköltözött” a
Pannonia utcába. Ott is sok a színházba látogató, sokan jönnek ki
a színházból, de nem tudják, hol találnak taxiállomást. Természete-
sen nem mind a 200 budapesti taxiállomáshoz kellene ilyen segítő

jelzőtábla, csak a kiemelt helyen levőkhöz. A turistaszempontból, az
idegenek szempontjából kiemelkedően fontos taxiállomásokhoz.
Azokhoz, amelyeket elrejtettek… Horváth András

Én szóltam!
Járművezetők, köztük taxisok megdöbbenve tapasztalják, hogy időn-
ként lebilincselik a járműveket a VII. kerületi Kazinczy utcában, akkor
is, amikor nincs megállási tilalom és nem kell fizetni a parkolásért.
Akkor miért a kerékbilincs? 

Legutóbb már jeleztem a „Forgalmirend-változások” rovatban,
hogy új a forgalmi rend a jelzett helyszínen is. A Kazinczy utca bizo-
nyos szakasza éjszakánként és a hétvégén „Gyalogos – kerékpáros
övezet”, oda jármű nem hajthat be, még célforgalommal se! Ha be-
hajt és leparkol, már szabálytalanságot követ el, és ilyen értelemben
– sajnos – jogos a kerékbilincs. Juhász Péter

VII. Kazinczy u.
Gyakori a

kerékbilin-
cselés

Kihalt a droszt, pedig lenne
fuvarigény a közelben… 
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Pauler utca

Megfordították az utca egyirányúságát, ezt legutóbb jeleztük a „For-
galmirend-változások” rovatban. Azonban a „Taxiállomás” jelzőtáblát
nem tették át a droszt elejére, így az most a taxiállomás végén ma-
radt. Kérjük áthelyezni a KRESZ-ben előírt helyére. 
IV. Megyeri út

Taxis kollégák éveken keresztül jelezték, hogy a „Taxiállomás” jelző-
tábla – érthetetlen okból – a droszt végén lett kihelyezve. Most vég-
re áttették a taxiállomás elejére. Köszönet érte. 
V. Arany János utca

Taxis kolléga javaslata, hogy előrébb lehetne helyezni a taxiállomást
néhány méterrel, csak a felfestést kellene módosítani. Ugyanis most
csak három taxi fér el továbbra is, hiába van kiírva a férőhelyszámnál
a négy autó.
VII. Károly körút 5.

Hiányzik a „Taxiállomás” útburkolati jel, kérjük a csíkokat felfesteni.
VII. Rottenbiller utca 2.

Hónapok óta jelezzük, hogy nincsenek „taxiállomás” felfestések,
vannak viszont „előjelző nyilak” a taxiállomáson, amelyek azt mutat-
ják, merre kell tovább haladni. Az ilyen felfestéseken viszont tilos
megállni! Milyen taxiállomás az, ahol tilos megállni? 

15

Egy mohamedán, egy kato-
likus és egy zsidó vitatkozik,
melyikük istene a nagyobb
hatalmú. A mohamedán azt
mondja:

– Felénk nagy földrengés
volt, de mi erõsen fohászkod-
tunk Allahhoz, és 30 km-es
körzetben minden ház ép ma-
radt.

– Az semmi – mondja a ka-
tolikus –, nálunk árvíz volt, de

mi erõsen imádkoztunk Isten-
hez, és 30 km-es körzetben
minden ház ép maradt.

– Egy az Isten, barátaim –
mondja a zsidó –, a múlt szom-
baton séta közben az utcán
egy nagy táska pénzt láttam
heverni. Tudjátok, mi szomba-
ton nem nyúlhatunk pénzhez,
de én erõsen imádkoztam az
Úrhoz, és képzeljétek, 3 méte-
res körzetben péntek lett!

Kérések és köszönetek taxiállomásokkal kapcsolatban

V. Arany János utca:
Ki lehetne bővíteni a
taxiállomást, elöl még
van hely bőven

VII. Rottenbiller
utca: Taxiállo-
más, ahol tilos
megállni!

VII. Károly körút: Hiányoz-
nak az útburkolati jelek

I. Pauler utca: A
taxiállomás vé-
gére került a „Ta-
xiállomás” jelző-
tábla

IV. Megyeri út:
Végre helyére
került a „Taxiállo-
más” jelzőtábla
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Segítséget a turistáknak, az idegeneknek 
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Én szóltam!
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VII. Kazinczy u.
Gyakori a

kerékbilin-
cselés

Kihalt a droszt, pedig lenne
fuvarigény a közelben… 
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Pauler utca
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XI. Fehérvári út

Évek óta – hiába – jelezzük, hogy egy autókereskedő használja a jár-
dát a Kondorosi útnál lévő taxiállomás mellett, így az utasok nem tud-
nak beszállni a taxiba. A jelek szerint – szintén évek óta – nem járnak
arra taxiállomás-ellenőrök. 
XXI. Szent Imre tér 

Egy évvel ezelőtt nagy dirrel-dúrral leszerelték a taxiállomás jelzőtáb-
lát, hogy valami épül a taxiállomás helyén. Nos, azóta sem történt
semmi, a taxik ugyanúgy állomásoznak ugyanott. Kérjük a „Taxiállo-
más” jelzőtábla visszahelyezését. 
XXII. Nagytétényi út

Fél évvel ezelőtt jeleztem, hogy játékos kezek elforgatták a kiegészí-
tő jelzőtáblát, amely azt mutatja, hány taxi állhat meg a taxiállomáson.
Újra és újra kérem a kiegészítő jelzőtábla visszaforgatását.  

Juhász Péter

16

– Apa, mi az a futball-
vébé?

– Nem tudom, fiam, mi
magyarok vagyunk…

* * *

– Mit mond az apáca,
ha mise közben meggyul-
lad a pap ruhája?

– ?
– Atya ég!

Rossz a férőhely-kiírás
A Hűvösvölgyben lévő taxiállomás két taxitársaságnak is címki-
adó-drosztja. 

A BKK szerint itt elfér öt taxi… 
Ám már a negyedik is túlér a felfestésen. Sajnos, a korábban

jelzett helyszíneken sincs változás. Továbbra is azt mondják, nö-
velik a férőhelyek számát, de szerintem ez nem felel meg a való-
ságnak. 

Csak papíron van változás. Ha a darabszámokat nézzük – az-
az mennyi droszt van –, akkor megállapíthatjuk, hány férőhely
van valójában… Halász Ferenc

XI. Fehérvári út: Hol
több, hol kevesebb civil
autó áll a taxiállomás
mellett a járdán

XIX. Szent Imre tér: Kérjük vissza
a „Taxiállomás” jelzőtáblát 

XXII. Nagytétényi út:
Továbbra sem lehet
tudni, hogy hány taxi
állhat meg a taxiállo-
máson

...hiába van 5 kiírva

Itt hova álljon az ötödik autó?

Itt négy taxi is alig fér el...

ujtaxi.qxd  10/16/13 08:49  Page 16

A taxikban mindenkinek
tilos a dohányzás!

Nyugdíjasok beszélgetnek.
– Hogy érzed magad?
– Mint egy kisiskolás!
– Hogy-hogy?
– A feleségem megtiltotta a dohányzást. Most a WC-ben,
titokban cigizek…

Sajnos, a kollégák egy része nem veszi komolyan a dohány-
zási tilalmat a budapesti taxikban. Nem csak az utasnak, de
a taxisnak is tilos a dohányzás! Már több kolléga meg-
kapta a 30 000 forintos csekket, mert ennyi a taxiban való
dohányzás taksája! Az ellenőrök egyszerű utat választanak.
Lefényképezik a taxijában dohányzó taxist, és már megy is a
„szerelmes levél”.

Természetesen nem könnyű a dohányzó taxisok helyzete.
Jön a tél, jönnek a kőkemény mínuszok, nem lesz örvendetes
ácsorogni a kocsi mellett a farkasordító hidegben. De ezt ír-
ja elő a rendelet. A taxikban mindenkinek tilos a dohányzás.

Nemrégiben betértem az egyik aluljáróban lévő sörözőbe.
Egy idő után – érthetően – meglátogattam a mellékhelyisé-
get. Döbbenten vettem észre, hogy két fiatalember – szem-
mel láthatóan – céltalanul ácsorog a mellékhelyiség egyik
sarkában. Hallottam már arról, hogy sokan kezdeményeznek
férfi – férfi kapcsolatot a mellékhelyiségben, igyekeztem te-
hát gyorsan távozni a helyszínről. A menekülés pillanataiban
vettem észre a füstöt a fiatalok mögött. Dohányoztak, ezért
rejtőzködtek. Mint köztudott, az aluljárókban évek óta tilos a
dohányzás. És most már a sörözőkben, kocsmában, nyilvá-
nos helyeken is. Azt gondolhatták, ellenőr vagyok, ezért
rejtőzködtek… Mit tehet ott a szegény dohányos? A söröző-
ben nem cigizhet, az aluljáróban nem cigizhet, mit csináljon?
Bujkál tehát a mellékhelyiségben…

Ők sincsenek tehát könnyű helyzetben, meg a taxisok
sem. 

De ez a szabály. A taxikban mindenkinek tilos a dohány-
zás. A taxi a tömegközlekedés része, és a tömegközlekedési
járműveken tilos a dohányzás! Eleinte még dohányozott né-
hány buszvezető a
BKV-buszokon, de a
büntetés, a prémium-
megvonás megtette a
hatását, már ők sem
dohányoznak a bu-
szukban. 

A taxisoknak is kö-
vetniük kell példájukat!

Horváth András 

17

R é g i m ó d i
apuka dicsek-
szik az eladó lá-
nyával egy tár-
saságban:

– Az én Mari-
kámnak kétmil-
lió forint a ho-
zománya.

Mire valaki
megjegyzi:

– Az nem ho-
zomány, hanem
kártérítés...

Civil autók a taxiállomásokon
Nincs változás, továbbra is nagyon sok civil autó a taxiállomás-
okon 

Név és cím e szerkesztőségben

A kerékpárosokat és
a taxisokat is semmi-
be veszi. Teheti

Egy profi gépkocsivezető

Egy kapun láttam kiírva:
– Nem veszünk semmit.
– Nem adunk el semmit.
– Nem térünk át semmi-

lyen hitre.
– És ezt a kutyák is tud-

ják!
* * *

Pap: Nem hiszem, hogy ta-
lál még egy olyan férfit,
mint a megboldogult férje.

Özvegy: Hülye lennék ke-
resni!

* * *
Férfi: Lapos a melled és

borotválnod kell a lábadat.
Nem néznek néha férfinak?

Nõ: Nem... hát téged?
* * *

Férfi: Menjünk szórakozni
ma este.

Nõ: Nagyon jó, de ha ko-
rábban érsz haza, mint én,
hagyd égve a villanyt a ve-
randán.

* * *
– Hogyan lehet megkülön-

böztetni a katolikus papot a
reformátustól?

– Nagyon egyszerû: úgy,
hogy egymás mellé állítjuk
õket, és amelyik a katolikus
mellett áll, az a református.
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mint a megboldogult férje.

Özvegy: Hülye lennék ke-
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* * *
Férfi: Lapos a melled és

borotválnod kell a lábadat.
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ma este.

Nõ: Nagyon jó, de ha ko-
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1. Feloldja-e a sebességkorlá-
tozást a gyalogút, amely jobb-
ról az útba torkollik?

a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a gyalogút is
szilárd burkolatú. 
Nem.

2. Hogyan alakul az elsőbb-
ség kérdése az „A” és „B” je-
lű autók között?

a) Az „A” jelű elsőként, a „B” jelű
gépkocsi előtt haladhat át az útke-
reszteződésen.
b) A „B” jelű elsőként, az „A” jelű
gépkocsi előtt haladhat át az útke-
reszteződésen.
c) Udvariasan meg kell egyezniük
a továbbhaladás sorrendjében. 

3. Az alábbiak
közül milyen jo-
gosultságot je-
lez ez a tábla a
gépkocsiveze-
tőnek azon

felül, hogy tájékoztatást ad az
út típusáról?
a) A gépkocsik vezetői (üzemben-
tartói) az ilyen úton sohasem köte-
lezettek útdíj fizetésére. 
b) Az ilyen úton – külön jelzés hi-
ányában is – nagyobb a személy-
gépkocsik megengedett legna-
gyobb sebessége, mint a mellék-
útvonalakon. 
c) Az ilyen úton haladó jármű – az
úttest menetirány szerinti bal ol-
dalának igénybevételével – előz-
het még útkereszteződésben is. 

4. Figyelmen kívül hagyhatja-e
a megengedett legnagyobb se-

bességre vonatkozó rendelke-
zéseket a mentőautó vezetője,
ha kizárólag a megkülönbözte-
tő fényjelzését használja?

a) Igen, ha magatartásával a köz-
lekedés biztonságát, valamint a
személy- és vagyonbiztonságot
nem veszélyezteti.
b) Nem, megkülönböztető hang-
jelzés nélkül a kék (és piros) fény
csupán figyelemfelhívásra, a gép-
kocsi fontos közszolgálati teendő-
inek hangsúlyozására szolgál.

5. A képen látható helyen sza-
bályosan várakozik-e az úttest
jobb szélén az „A”, illetve az
útpadkán álló „B” jelű sze-
mélygépkocsi?

a) Csak az „A” jelű. 
b) Csak az „B” jelű.
c) Nem, mindkét autó szabálytala-
nul parkol. 

6. Mit jelez a
táblakombiná-
ció?
a) Azt, hogy gyer-
mekek 500 m-es
útszakaszon az

utat teljes szélesség-
ben használhatják, de a járművek
forgalmát nem veszélyeztethetik.
b) A vezetőnek a jelzéstől számí-
tott 500 m-es távolságra úttesten
tartózkodó gyermekekre kell szá-
mítania, és e helyet mérsékelt se-
bességgel kell megközelíteni.
c) A vezetőnek 500 m távolságon
belül fokozottan számolnia kell a
gyermekek úttestre lépésével, és

a járművel legfeljebb 30 km/h se-
bességgel szabad közlekedni.
7. Fejezze be az alábbi mon-
datot! 
A külső visszapillantó tükör
beállítása akkor jó, ha a veze-
tő nyugalmi helyzetben ülve,
fejének elmozdítása nélkül
……

a) az autó oldalát nem látja benne,
csak a gépkocsi mögötti területet,
b) látja benne az első ajtó kilin-
csét és az autó melletti, ill. mögöt-
ti területet. 

8. Mi a következménye annak,
ha fékezéskor a taxi hátsó ke-
rekei megcsúsznak?
a) Az autó irányíthatatlanná válik. 
b) Az autó az oldalerők hatására
kifarol.
c) A fékút többszörösére növek-
szik. 

9. A képen látható helyen az
út menti ingatlan tulajdonosa
az útpadkát térkövekkel szi-
lárd burkolatúvá tette. Az így
kialakított területen megállít-
hatja-e autóját?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha az így „járdává”
alakított részen a megállást jelző-
tábla vagy útburkolati jel megen-
gedi. 
c) Nem.

10. Ésszerűségi okokból felül-
vizsgálhatja-e a taxis a képen
látható sebességkorlátozást?
a) Igen. 

b) Csak sűrű forgalom esetén, ha
a gyorsabban haladó többi jármű-
vet lassú haladásával akadályoz-
ná.
c) Nem.

11. A képen látható forgalmi
helyzetben kötelesek-e a jár-
művezetők a kijelölt gyalo-
gos-átkelőhelyet mérsékelt
sebességgel megközelíteni?

a) Igen. 
c) Nem.

12. Mellékútvonalra hajtva ki-
kerülheti-e az öt tonna megen-
gedett legnagyobb össztöme-
gű tehergépkocsi a párhuza-
mosan futó e-útdíjas főútvo-
nalat?

a) Igen.
b) Legfeljebb éjszaka, 22 és 6 óra
között.
c) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 

a 46. oldalon 
találhatók.
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Mit kockáztatunk?
Bizonyára senkinek nem új információ, hogy a szeptember
elsejétől érvényes új fővárosi taxirendelet nem mindenkinek
nyerte el a tetszését. Néhányan aztán odáig jutottak, hogy
perközösséget alapítva, ügyvédet fogadva bíróság elé kíván-
nák vinni az ügyet. A fő probléma az autó sárga fóliázása, az
életkor meghatározása, kisebb részben a POS-terminál köte-
lező használata volt. 

Az ügyvéd megdolgozott a pénzéért, beadványt készített,
ami el is került első körben az ombudsmanhoz. Az alapjogi
biztos feladata, hogy a beadványokat megvizsgálva döntsön
arról, hogy sérülnek-e a vállalkozás szabadságához, a tulaj-
donhoz való jogok. Mérlegeli azt is, hogy e jogok sérelme
esetén szükséges-e bírósághoz fordulni. Az ombudsman sze-
rint nem indokolt annak kezdeményezése, hogy a Kú-
ria vizsgálja felül a fővárosi taxisrendeletet. Kijelentette,
hogy azt a jogszabályi előírások betartásával alkották meg. 

Több panaszbeadvány is érkezett hasonló témában, ezek
vizsgálata során megállapította, hogy a rendelet magasabb
jogszabályba nem ütközik, alapjogi visszásságot nem okoz.
A személyszállítási törvény és az árak megállapításáról szóló
törvény megfelelő felhatalmazást biztosít a fővárosnak a ren-
delet megalkotására, és a főváros az ártörvényben előírt
egyeztetési és véleményeztetési kötelezettségének is eleget
tett. Az ombudsman jelentésében megállapította, hogy a ta-
xik külső megjelenésének és műszaki feltételeinek meghatá-
rozása nem korlátozza szükségtelen és aránytalan mérték-
ben a vállalkozás szabadságához való jogot és a taxisok tu-
lajdonhoz való jogát.

Ugyanakkor kiemelte, hogy a rögzített hatósági ár kialakí-
tása is megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, nem
okoz alapjogi visszásságot, azonban nem zárható ki, hogy a
jövőben probléma forrása lehet. Mindezek alapján az alapve-
tő jogok biztosa megfontolásra javasolta az ártörvény ármeg-
állapításra vonatkozó szabályainak felülvizsgálatát.

Nem tudom, mindenkinek nyilvánvaló-e az a veszély, amit
ez az utolsó bekezdés hordoz. Nem akarunk sárga autót, és
ezzel kockáztatjuk a fix tarifánkat is! Túlzás nélkül mondhat-
juk, hogy a rögzített hatósági ár elérése – ráadásul ezen a
szinten – hatalmas fegyvertény volt. Egy évvel ezelőtt még
senki nem mert reménykedni sem benne, hogy megvalósul.
Ezt dobhatjuk el, ha sokat ugrálunk…

Idősebbek még emlékezhetnek rá, hogy a kilencvenes
években hosszú, kilátástalannak tűnő harcot folytattunk a lét-
számkorlátozás érdekében. Túl sok volt a taxi, ehhez képest
kevés az utas. Egy maroknyi érdekképviselő nem adta fel,
beadványokkal, javaslatokkal bombázta a fővárost, és egy-
szer csak eredményt ért el. Megszületett a rendelet, ami ma-
ximálta a fővárosban szolgáltató taxik számát. Aztán néhány
hét múlva ezt a hatalmas eredményt egy magát érdekképvi-
selőnek nevező taxis, háta mögött néhány tíz fős tagsággal
megvétózta, az Alkotmánybírósághoz fordult. Akik annak
rendje és módja szerint a korlátozás ilyen módját alkotmány-
ellenesnek találták és a rendelkezés megszüntetésére utasí-
tották a fővárost. Azóta sem mer senki direkt módon hozzá-
nyúlni a taxisok létszámához.

Hasonló nagy horderejű dolgot kockáztatunk most is. Hi-
szen a fix tarifa mellett az egyéb előírások kötelezettsége
még bizonyos létszámcsökkenést is jelent. Sokan nem bírják
a költségeket, abbahagyják. Tudom, nem kevésbe kerül sár-
gává tenni az autót. Azt is tudom, hogy így mindenki látni
fogja, hogy taxisok vagyunk. De túl nagy ár ez azért, hogy
végre normális tarifával, csökkenő taxislétszám mellett nyu-
godtan és nem utolsósorban nyereségesen dolgozhatunk?
Felmértük, mit kockáztatunk? 

-oli-

21

Egy amerikai zsidó üzletember
elküldte fiát Izraelbe egy évre,
hogy kicsit magáévá tegye a kul-
túrát. Amikor a fia hazatért, azt
mondta:

– Apa, nagyon jól éreztem ma-
gam Izraelben. Ja, egyébként
meg keresztény lettem.

– Ó, ne! – mondta az apa. – Mit
tettem?! – eztán elment legjobb
barátjához és elmesélte problé-
máját.

– Ike – mondta –, elküldtem a fi-
amat Izraelbe, erre õ meg keresz-
tény lett. Mit tegyek?

– Érdekes, amit mondasz – fe-
lelt Ike –, én is elküldtem a fiamat

Izraelbe és õ is keresztényként
jött haza. Talán kérdezzük meg a
rabbit.

Elmondták hát a problémájukat
a rabbinak.

– Érdekes, amit mondtok – én is
elküldtem a fiamat Izraelbe, és õ
is keresztény lett. Vajon mi törté-
nik a fiainkkal?

Ezután imádkoztak Istenhez a
fiaikért, és kérték, mutassa meg
nekik, mit tegyenek. Amint befe-
jezték az imát, egy zengõ hang
szólalt meg odafentrõl:

– Érdekes, amit mondtok –
mondta a hang. – Én is elküldtem
a fiamat Izraelbe...

Nincs könnyű hely-
zetben az a taxis, aki
az új tarifatáblát ki
akarja helyezni a
műszerfalra. Ugyan-
is a tarifatábla – eny-
hén szólva – hatal-
mas méretű, ugyan-
akkor a műszerfalon
nincs ekkora sima
felület. A műszerfal
tele van domborulat-
tal, homorulattal,
nem lehet a tarifa-
táblát szépen felra-
gasztani.

Én azt a megoldást választottam,
hogy lamináltattam a tarifatáblát (nem
a reklám helye, de a Copy Generál –
borsos – 255 forintért bevállalta) és a
szélére csináltattam rá két kis lyukat.
(A laminálás után egy lyukasztóval egy
másodperc alatt azt is megcsinálták.
Ingyen…) 

Ezután a műszerfal illesztékébe két

kampós szeget
csúsztattam és
már csak rá kel-
lett akasztani a
tarifatáblát. Nem
lesz csúnya a
műszerfal majd
egyszer, a tarifa-
tábla eltávolítása
után.  Most vi-
szont egy moz-
dulattal levehető.
Ha majd nem
kell már a kam-
pósszeg, az is
egy pillanat alatt
eltávolítható. 

Halkan jegyzem meg, én a fejtámla-
huzatba helyezett két „Utasinformá-
ció” táblácskát is lamináltattam, mert
a kedves utasok napok alatt össze-
gyűrték. A jobb oldali ajtóhoz kiadott
„Utasinformációt” a BKK lamináltatta,
de a két hátsón már takarékoskod-
tak…

Tóth Tibor

Az új tarifatábla 
kihelyezésének egyik módja

Van, amikor a leg-
egyszerűbb megol-
dás a legjobb…

… egy moz-
dulat, és már
nincs tarifa-
tábla
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Mit kockáztatunk?
Bizonyára senkinek nem új információ, hogy a szeptember
elsejétől érvényes új fővárosi taxirendelet nem mindenkinek
nyerte el a tetszését. Néhányan aztán odáig jutottak, hogy
perközösséget alapítva, ügyvédet fogadva bíróság elé kíván-
nák vinni az ügyet. A fő probléma az autó sárga fóliázása, az
életkor meghatározása, kisebb részben a POS-terminál köte-
lező használata volt. 
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ami el is került első körben az ombudsmanhoz. Az alapjogi
biztos feladata, hogy a beadványokat megvizsgálva döntsön
arról, hogy sérülnek-e a vállalkozás szabadságához, a tulaj-
donhoz való jogok. Mérlegeli azt is, hogy e jogok sérelme
esetén szükséges-e bírósághoz fordulni. Az ombudsman sze-
rint nem indokolt annak kezdeményezése, hogy a Kú-
ria vizsgálja felül a fővárosi taxisrendeletet. Kijelentette,
hogy azt a jogszabályi előírások betartásával alkották meg. 

Több panaszbeadvány is érkezett hasonló témában, ezek
vizsgálata során megállapította, hogy a rendelet magasabb
jogszabályba nem ütközik, alapjogi visszásságot nem okoz.
A személyszállítási törvény és az árak megállapításáról szóló
törvény megfelelő felhatalmazást biztosít a fővárosnak a ren-
delet megalkotására, és a főváros az ártörvényben előírt
egyeztetési és véleményeztetési kötelezettségének is eleget
tett. Az ombudsman jelentésében megállapította, hogy a ta-
xik külső megjelenésének és műszaki feltételeinek meghatá-
rozása nem korlátozza szükségtelen és aránytalan mérték-
ben a vállalkozás szabadságához való jogot és a taxisok tu-
lajdonhoz való jogát.

Ugyanakkor kiemelte, hogy a rögzített hatósági ár kialakí-
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megvétózta, az Alkotmánybírósághoz fordult. Akik annak
rendje és módja szerint a korlátozás ilyen módját alkotmány-
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-oli-

21

Egy amerikai zsidó üzletember
elküldte fiát Izraelbe egy évre,
hogy kicsit magáévá tegye a kul-
túrát. Amikor a fia hazatért, azt
mondta:

– Apa, nagyon jól éreztem ma-
gam Izraelben. Ja, egyébként
meg keresztény lettem.

– Ó, ne! – mondta az apa. – Mit
tettem?! – eztán elment legjobb
barátjához és elmesélte problé-
máját.

– Ike – mondta –, elküldtem a fi-
amat Izraelbe, erre õ meg keresz-
tény lett. Mit tegyek?

– Érdekes, amit mondasz – fe-
lelt Ike –, én is elküldtem a fiamat

Izraelbe és õ is keresztényként
jött haza. Talán kérdezzük meg a
rabbit.

Elmondták hát a problémájukat
a rabbinak.
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Nincs könnyű hely-
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akarja helyezni a
műszerfalra. Ugyan-
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felület. A műszerfal
tele van domborulat-
tal, homorulattal,
nem lehet a tarifa-
táblát szépen felra-
gasztani.

Én azt a megoldást választottam,
hogy lamináltattam a tarifatáblát (nem
a reklám helye, de a Copy Generál –
borsos – 255 forintért bevállalta) és a
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lesz csúnya a
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egyszer, a tarifa-
tábla eltávolítása
után.  Most vi-
szont egy moz-
dulattal levehető.
Ha majd nem
kell már a kam-
pósszeg, az is
egy pillanat alatt
eltávolítható. 

Halkan jegyzem meg, én a fejtámla-
huzatba helyezett két „Utasinformá-
ció” táblácskát is lamináltattam, mert
a kedves utasok napok alatt össze-
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Tóth Tibor

Az új tarifatábla 
kihelyezésének egyik módja

Van, amikor a leg-
egyszerűbb megol-
dás a legjobb…

… egy moz-
dulat, és már
nincs tarifa-
tábla
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Maradnak London utcáin a fekete taxik

Kínaiak megvásárolták az LTC-t
Az emblematikus brit fekete taxikat gyártó Londoni Taxi Company /LTC/ 2012-
ben csődöt jelentett, így leállt a gépjárművek gyártása. Úgy tűnt, a legendás és
jellegzetes autók kihalnak a főváros útjairól, ám pár hete a kínai Geely autó-
gyár megvásárolta a vállalatot és gőzerővel fogtak az új taxik fejlesztésébe és
gyártásába.
A kínai Geely autógyár néhány héttel ezelőtt megvásárolta a London Taxi Company-t
/LTC/, amely 2012 októberéig gyártotta a brit fekete színű, dobozos taxikat. Akkor arról
szóltak a hírek, miszerint ezzel véget is ér a legendás jármű korszaka, hiszen az elavult
kocsik gyártására sincs pénz, nemhogy a motor fejlesztésére. Az új tulajdonos bejelen-
tette, nem csupán megvásárolták a patinás múltú céget, de már meg is indították a feke-
te taxi egy újabb, modern, környezetbarát változatának fejlesztését.

A közleményből kiderül, hogy heti 50 darabos, évi 2600-as példányszámmal indítják a
gyártást, ami nagyságrenddel magasabb a korábbi termelésnél, amely 2011-ben nem ér-
te el az 1500-as darabszámot.

Becslések szerint a fekete taxi több generációjának jelenleg mintegy 20 ezer példánya
látható London utcáin. A legmodernebb modell, a TX4-es, amely 2,5 literes dízel motor-
jával is csak az Euro IV-es károsanyag-kibo-
csátási normát képes teljesíteni. A modell
gyártásának újraindításakor a coventry-i
üzemben, a Geely elnöke, Li Shufu bejelen-
tette, hogy öt év alatt 150 millió font – 180
millió euró – beruházással környezetbarát
új modellt fejlesztenek.

Talán már nem is meglepő, hogy kínai au-
tógyár sietett a brit taxilegenda megmenté-
sére.                                                Cash 
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Sürgõsen kellett volna pár nap szabi, de
tudtam, hogy a fõnököm nem engedné.
Sokat gondolkoztam, majd kitaláltam,
hogy ha õrültnek tettetem magam, akkor
talán a munkahelyi stressz miatt elküldene
pár nap betegszabadságra. Ezért felka-
paszkodtam a mennyezeti lámpára és el-
kezdtem lógni, miközben halkan zümmög-
tem hozzá.

A szõke kolléganõm megkérdezte:
– Hát te meg mit csinálsz?
Mondtam neki, hogy úgy csinálok, mint-

ha villanykörte lennék, így a fõnök biztos
azt hiszi, hogy agyamra ment a munka, és
hazaküld pár napra.

Pár perc múlva bejött a fõnök az irodánk-
ba, és megkérdezte:

– Mi az ördögöt csinál ott fent?
Mondtam, hogy villanykörte vagyok.
Azt válaszolta:
– Látom, teljesen bekattant. Menjen ha-

za, és pihenjen pár napot!
Leugrottam és elindultam kifelé. A kollé-

ganõm felállt, és elindult velem együtt.
– Hát maga meg hova megy? – kérdezte

a fõnök.
– Én is hazamegyek – mondta a kolléga-

nõm. – Nem tudok sötétben dolgozni...
* * *

Imádság: 
Hazafelé megy a pap. Az út mellett egy

örömlány várja a klienseket, a pap elmegy
mellette, és odaszól neki:

– Leányom, imádkozni fogok érted.
– Nem szükséges, atyám, ötezerért meg-

kaphat.
* * *

Csillagok:
Múlt éjjel feküdtem az ágyamban, a csil-

lagos eget bámultam, és eszembe ötlött
egy gondolat:

„Vajon hová a fenébe tûnt a plafon?"
* * *

– Könnyebb utolérni a hazug embert, ha
sánta.

Euro-besorolás
Ha valaki Budapesten taxizik és most kényszerül kocsit cse-
rélni, kizárólag a főváros rendeletében meghatározott követel-
ményeknek megfelelő autót állíthat üzembe. A rendelet pon-
tosan meghatározza a műszaki paramétereket (tengelytáv,
csomagtartóméret, teljesítmény, környezetvédelmi besorolás),
továbbá a külső megjelenés előírásait. Az adatok általában
beszerezhetők a forgalmazóktól, vagy megtalálhatók a gép-
könyvben. Internethasználók a böngészőbe is beírhatják a tí-
pust, biztosan fellelik az adatokat. Az egyetlen bizonytalansá-
got a környezetvédelmi besorolás okozza, ezt ugyanis általá-
ban nem tartalmazzák az adatlapok (legalábbis a kívánt –
Euro x formában). Ebben az esetben segítségünkre lehet a
forgalmi engedély, amelyben ez az adat – igaz, kódolva – fel-
lelhető. A szabványos Eu-s forgalmi V.9-es rovatában találjuk
meg azt a számot, amely a környezetvédelmi besorolást jelzi.
A kód értelmezéséhez a táblázat nyújt segítséget:

Forgalmi V.9-es Euro-besorolás
rovatában található kód
0 Nem minősített
1 Nem minősített
2 Euro 1
3 Euro 1
4 Euro 2
5 Tiszta gázüzemű, elektromos, vagy hibrid
6 Euro 3
7 Euro 3
8 Euro 3
9 Euro 4 – Taxinak alkalmas 2018-ig
10 Euro 4 – Taxinak alkalmas 2018-ig
11 Euro 4 – Taxinak alkalmas 2018-ig
12 Euro 5 – Taxinak alkalmas 2018 után is
13 Euro 5 – Taxinak alkalmas 2018 után is
14 Euro 5 – Taxinak alkalmas 2018 után is
15 Euro 6 – Taxinak alkalmas 2018 után is
16 Euro 6 – Taxinak alkalmas 2018 után is

Újabb légi-
társaságok

Az elmúlt hetekben négy újabb légitársaság
repülőgépei landoltak a Liszt Ferenc Nem-
zetközi repülőtéren, ezzel már majdnem
száz légitársasággal találkozhattunk ebben
az évben Budapesten. 

Légitársaság Terminál  
AIGLE AZUR B
Belavia B
MED AIRWAYS B
XL Aviation B

Forrás: www.bud.hu
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* THM: 10,38%  ** THM: 10,41%  *** THM: 10,35%. A feltüntetett ajánlat kizárólag taxisoknak Ford Credit fi nanszírozás igénybevételével 
érvényes 2013. december 31-ig történő megrendelés esetén. A fi nanszírozás kizárólag forint alapon, zárt végű pénzügyi lízing formában 
vehető igénybe. A THM értéke 72 hónap futamidővel, 20% kezdő befi zetéssel és csoportos fi zetési mód fi gyelembevételével került megha-
tározásra.  A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történik, a feltételek változása 
esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a fi nanszírozás árfolyam- valamint kamatkockázatát. A fenti hirdetés tájékoztató 
jellegű, nem minősül ajánlattételnek, részletes tájékoztatásért és szerződésmintáért forduljon bizalommal Ford márkakereskedőjéhez! 
A Ford Credit szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márkafi nanszírozója, a Lombard Lízing Zrt. nyújtja. Az autók képe illusztráció. 
További információ és részletek az ajánlatról a Ford márkakereskedésekben, a www.ford.hu weboldalon és a Ford Vonalon (06 40 200 024). 
Az Ön teljes nyugalma érdekében minden újonnan vásárolt gépjárműhöz a 2 év alapgarancia mellett +3 év Ford Extra Garanciát ajánlunk. 
Részletekről érdeklődjön márkakereskedőjénél, vagy kattintson ide: http://www.ford.hu/SzervizEsAlkatresz/fordgarancia
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A Ford Credit szolgáltatásait a Ford magyarországi hivatalos márkafi nanszírozója, a Lombard Lízing Zrt. nyújtja. Az autók képe illusztráció. 
További információ és részletek az ajánlatról a Ford márkakereskedésekben, a www.ford.hu weboldalon és a Ford Vonalon (06 40 200 024). 
Az Ön teljes nyugalma érdekében minden újonnan vásárolt gépjárműhöz a 2 év alapgarancia mellett +3 év Ford Extra Garanciát ajánlunk. 
Részletekről érdeklődjön márkakereskedőjénél, vagy kattintson ide: http://www.ford.hu/SzervizEsAlkatresz/fordgarancia
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VIII. Práter utca 

!A VIII. kerület nagy részében precízen felfestették, hol hogyan
kell várakozni, azonban a Práter utca egy szakaszán elfelejt-

keztek erről. A járművek a járdán állnak fél kerékkel, most – jelző-
tábla, felfestés hiányában – szabálytalanul. Jó lenne hivatalosan
is engedélyezni.
• A várakozást engedélyező tábla kihelyezéséről intézkedünk.
VIII. Kőbányai út 29.

!Hiányzik egy „Gyalogátkelőhely” jelzőtábla a gyalogátkelőhely
előtt. 

• Nem „folyópályás” gyalogátkelőhelyről van szó, így nem kell
gyalogátkelőhely jelzőtábla. 
XIV. Füredi – Vezér sarok

!A jobb oldali sávból csak jobbra szabad
fordulni, azonban a három lencsés jelző-

lámpában nincs nyíl, így sokan a jobb olda-
li sávból mennek egyenesen tovább. Jó len-
ne, ha nyilak lennének a lencsében.
• A csomópont előtt kihelyezett „Besoro-
lás rendje” jelzőtábla és az útburkolati fel-
festés egyértelművé teszi, hogy melyik sávból merre lehet tovább
haladni.
XI. BAH felüljáró 

!Évek óta ígérik a BAH-csomópont egyirányúsítását a hétvége-
ken. Taxis kolléga szerint jó lenne, ha pénteken kifelé lenne

egyirányú a felüljáró, vasárnap meg befelé, amikor jönnek vissza
a Balatonról. 
• Péntek: A Balaton felé tartó forgalom általában péntek déltől
szombat kora délutánig tart. Ez túl hosszú idő és az ellenkező
irányban okozna felesleges torlódást.
• Vasárnap: A Ferenciek terén folyó munkák miatt nincs fogadó
kapacitás, így nem lenne értelme a városközpont felé az
egyirányúsításnak. 
VII. Dohány – Kazinczy sarok

!Folyamatosan elforgatják a teherautók az út menti tükröt a
TESCO rakodóhelyre beállás közben. Sokadszorra kérem,

hogy szereljék fel a tükröt a falra. 
• A tárgyi helyszínen lévő KRESZ tükör létesítését és üzemelte-
tését a kerületi Önkormányzat vállalta. A helyreállítással kapcso-
latban megkeressük az Erzsébetvárosi Önkormányzat Városüze-
meltetési és Beruházási Irodáját.
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Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

VIII. Kőbányai út: Hiányzik a
Gyalogátkelőhely jelzőtábla

VIII. Práter utca: Most még szabály-
talanul várakoznak a járművek

...vagy semmit

XIV Vezér u.: Nincsenek
nyilak a jelzőlámpában

VII. Dohány utca: Vagy saját ma-
gát látja a gépkocsivezető...
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VII. Király – Csengery sarok

!A jelzőtáblák szerint a balrafordulásnál útszűkülettel és útépí-
tési munkákkal találkozunk. De itt nincs semmiféle útszűkület,

vagy útépítési munka, ráadásul nem is szabad balra fordulni…
Kérjük a felesleges jelzőtáblát leszerelni.
• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 
VII. Alsó erdősor – Rákóczi sarok

!„Zsákutca” jelzőtábla került ki teljesen érthetetlenül a jelzett
helyszínre. Kérjük a jelzőtáblát leszerelni. 

• A jelzőtábla leszereléséről intézkedtünk. 
VII. Dob utca 1.

!Elkészült az új útburkolat és az utca elején mindkét oldalon ti-
los a megállás, akkor, amikor nagyon kevés a parkolóhely az

Erzsébetvárosban. Jó lenne a felesleges tilalmat megszüntetni.
• A parkolóhelyek kezelői hozzájárulással készült terv alapján lé-
tesültek.
VII. Dohány 104-106.
!Hiányzik egy „Megállni tilos” jelzőtábla.
• A jelzőtábla pótlásáról intézkedtünk. 

VII. Csengery – Dob sarok

A figyelmetlen járókelő könnyen beverheti a fejét a jelzőtáblába,
olyan alacsonyra helyezték. Kérjük feljebb helyezni.
• A jelzőtábla feljebb helyezése érdekében intézkedtünk. 

Továbbra is várom a kollégák kérdéseit, kéréseit Budapest közle-
kedésével kapcsolatban, a szokásos elérhetőségeken keresztül.
Aki be akar jelölni a Facebookon vagy az iwiwen – így könnyebb
a kapcsolattartás – elegendő csak a Lámpafelelős-t beírni. 

Juhász Péter
SMS: 06209247645

E-mail: lampafelelos@freemail.hu
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VII. Alsó erdősor utca: Ez
a Zsákutca nem zsákutca

VII. Dob utca: Min-
den parkolóhelyre
szükség lenne

VII. Dohány utca: Hiány-
zik egy jelzőtábla

VII. Csengery utca:
Feljebb kellene he-
lyezni a jelzőtáblát
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A korábbi években nem volt a kárrendezés-
sel probléma, az álló helyzetben lévő ajtót
kinyitó gépjármű tulajdonosa – üzembentar-
tója – kötelező felelősségbiztosítása alap-
ján a biztosítótársaságok rendezték a kelet-
kezett anyagi károkat.

Nem új, de még mindig sokan belefut-
nak…. A többször módosított 1/1975. (II.15)
KPM-BM együttes rendelet, ismert nevén a
KRESZ, változással együtt ez is módosult.
A 23 § – amely a járművek utasaira vonat-
kozó szabályokat tartalmazza – (3)
bekezdés pontos szövege: „A jármű
ajtaját az utas csak akkor nyithat-
ja ki, ha ezzel a közlekedés biz-
tonságát, valamint a személy- és
vagyonbiztonságot nem veszélyez-
teti." Nem újdonság, pár éve így van.

Így minden taxiban utazó utas – üljön
bárhol az autóban – önálló felelősséget
visel az ajtónyitásért, és a kiszállás vég-
rehajtásáért. Egy ilyen közlekedési hely-
zetben, ha és amennyiben a kiszálló utas
a taxi ajtaját figyelmetlenül nyitja ki, és a
gépjármű mellett éppen akkor elhaladó
szabályosan közlekedő személygépkocsi-
nak nekinyitja, vagy eléje kinyitja, és ebből
baleset következik be, azért az utas a fenti
KRESZ szabály alapján önállóan felelős. Ez
gondok sorozatát indítja el.

Minden esetben szükséges lehet a rend-
őri intézkedés! Kártérítésre a taxi vezetője
és az idegen gépjármű tulajdonosa csak és
kizárólagosan abban az esetben számíthat,
amennyiben az utas rendelkezik olyan la-
kásbiztosítással, amely tartalmaz – általá-
ban kiegészítő biztosításként, felárral – ún.
felelősségbiztosítást. Ebben az esetben
nincsen gond, a rendőrségi határozattal, és
a felelős személy lakásbiztosításának köt-
vényszámával a biztosító helyt áll.

A gond akkor kezdődik, és általában saj-
nos ez a valóság, hogy az utas többnyire
semmilyen lakásbiztosítással nem rendelke-
zik. Esetleg van neki ilyen, de abban nincs
kiegészítés a felelősségbiztosítási módozat-
ra. Ilyenkor a szabálysértési eljárás végén,
egy jogerős határozattal, csak polgári pe-

res eljárásban tudjuk anyagi kárunkat érvé-
nyesíttetni. Ehhez szükséges a helyszíni
jegyzőkönyv, a rendőrségi határozat, ha
vannak helyszínen készített fényképfelvéte-
lek, kárfelvételi biztosítói jegyzőkönyv és
minden számla, amely a keletkezett kár javí-
tásáról szól. Ilyen esetekben ún. szívességi
kárfelvételt kell kérnünk saját biztosítónktól,
ha nem rendelkezünk casco biztosítással,
és annak a díját is a káro-
sultnak

kell
megelőlegeznie (átlagosan +

15-18 000 Ft-os kiadást jelent).
A polgári peres eljárással, ha nincsen

közben megegyezés, vagy erre az ajtót ki-
nyitó utas nem hajlandó, elindul egy akár 1-
2 éves procedúra, aminek végén kétséges,
mekkora összeget, és hogyan lehet „beva-
salni” a károkozón. Sok esetben ezzel a
helyzettel találkozunk, miközben a taxis kol-
légának több tízezer forint anyagi kára áll
bent, illetve kellett megelőlegeznie, hogy
dolgozni tudjon.

A bírósági gyakorlat azt mutatja, hogy
minden esetben megítéli a bíróság  a kér-
déses összeget, kamatokkal együtt, de ez
mind idő. Megoldás lehet a casco biztosí-
tás megkötése, mert akkor maximum az ön-
rész erejéig kell a gépjármű tulajdonosának
jótállnia, sajáthibás káreseményként indítva
a kárfelvételi eljárást, és a per végéig
„csak” az önrészt előlegezi meg.

Nemrégiben egy taxis kolléga egy szű-
kebb utcában elhaladt egy svájci felség-
jelű terepjáró mellett, amikor annak hátsó
ajtaja hirtelen kinyílt, és egy gyermek lé-
pett volna ki belőle. A szerencsének és a
kolléga jó reflexeinek köszönhetően el-
kormányzással sikerült elérni, hogy nem
„letépte” az eléje kinyíló ajtót, hanem
érintőlegesen – ugyan jókora felületi ron-
gálódást elszenvedve – ütközött neki, és

az ajtót kinyitó gyermek sem
sérült meg.

Természetesen rendőri in-
tézkedésre került sor, amely-
ben a helyszínen a rendőr
tolmács segítségével sem
tudta megmagyarázni a sváj-
ci állampolgárnak – aki fele-
lősségét nem ismerte el –,
hogy mi a vonatkozó jogsza-
bály hazánkban. A gyermek

kiskorú kb. 8-10 éves lehetett, tehát min-
den tettéért a szülő felelős, mivel a gyer-
mek nem büntethető a gyermekkori kizáró
ok miatt.

A svájci állampolgárt idézték, született
egy elmarasztaló rendőrségi határozat
ugyan, de kárrendezési szempontból
– szinte mondhatnám – semmi értelme

nem volt. A svájci állampolgár ugyanis
helyben nem kártalanította a kollégát,
akinek 50 000 Ft-ot meghaladó anyagi
kára keletkezett, casco biztosítása nem
volt.

A biztosító a kárbejelentésre reagálva
megkereste a svájci biztosítót, amely-
nek magyarországi képviselete – hoz-
záteszem, rendkívül korrekten megfo-
galmazva – egy levélben közölte, hogy
semmilyen kifizetést nem tud eszközöl-
ni a károsult taxisunk részére, bár
ugyan rendelkezett a svájci gépjármű
érvényes biztosítással, de a magyar
jogszabályok szerint nem a gépjármű
vezetőjét terheli ebben az esetben a
felelősség, hanem az ajtót kinyitó

utast. Az utas viszont nem rendelkezett
olyan utas biztosítással, amely felelősség-
biztosítást is tartalmazott volna. Így a teljes
kárösszeg és járulékos költségei maradnak
saját zsebben, de sajnos nem a taxiséban…

Nem marad más, mint per indítása egy
svájci állampolgár ellen, a magyar jogsza-
bályok alapján. Ha belegondolunk, ennek
elindítása is többe kerül, mint a keletkezett
összes anyagi kár… Megéri akkor? Nem
hiszem…

Ez egy kirívó példa volt ugyan, de a hazai
gyakorlatban még mindig sok a tévhit ezzel
kapcsolatban. Tavaly még volt olyan eset,
amikor a baleset helyszínére kellett vinnem
egy KRESZ jogszabályt, hogy az intézkedő
járőr megnézhesse, mert nem akarta elhin-
ni, hogy ilyen van. Hát nem volt őszinte a
mosolyom, és neki sem…

Természetesen vannak kirívó esetek is. A
mellettünk elhaladó forgalomra kinyitott ajtó
sok gondot okozhat, kerékpárosnak, mellet-
tünk elhaladó motorosnak, autósnak. Ho-
gyan is jelezzük a fuvar végén a külföldi
utasnak – egy olyan nyelven amelyet ő is
megért – hogy ne „pattanjon” ki az autóból,
mert ha baleset történik, akkor ő a felelős
érte. Ha egy ajtó már másodpercek óta nyit-
va van, mert mondjuk az utas nehezen száll
ki, vagy még visszatér valamiért, és a nyitott
ajtónak ütközik más jármű, az milyen meg-
ítélés alá esik?
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Suttogás:
Volt egy férfi, aki

egyszer suttogott
valamit a templom-
ban, aztán hirtelen
házas ember lett.
Ugyanez a férfi egy-
szer suttogott vala-

mit álmában, majd
hirtelen elvált em-
ber lett.

* * *
– Az életben két

dolog után fut az
ember: egyik a nõ,
a másik a beöntés.

Mi van az ajtó mögött?

Ajtónyitásos káresemények
Sokakban kételyek fogalmazódnak meg, amikor egy ilyen közlekedési káreseménnyel talál-
koznak. Ki a felelős, hogyan adok és adhatok-e, kapok és kaphatok-e kárbejelentő lapot? El-
fogadja azt a biztosító? Az elmúlt időszakban is egyre több ilyen jellegű problémával talál-
koztunk, ennek megoldásában próbálok egy kis segítséget és magyarázatot nyújtani.
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Tapasztalataim szerint minden eset egye-
di megítélésű.

Minden ilyen esetben jó, ha van egy kül-
sős – és kifejezetten hangsúlyozom, külsős,
tehát nem érdekelt az ügyben és nem isme-
rőse egyik félnek sem – helyszínelő, aki
rögzíti a történteket maradéktalanul, az
anyagi károkat és a bekövetkezési körülmé-
nyeket.

Nemcsak ehhez hasonló, de minden köz-
lekedési baleset vagy rongálás, elemi kár,
gépjárműfeltörés esetében is.

Érdemes ezen előre, nem a kárkifizetés
elmaradását követően elgondolkozni. To-
vábbra is várjuk minden kolléga megtisztelő
érdeklődését. Szerződési lehetőséget biz-
tosítunk kivonuló baleseti helyszínelő szol-
gáltatásunkra. Már az első anyagi káros bal-
esetnél visszajöhet az egész éves szolgálta-
tási díj, a korrekt kárrendezés mindenki ér-
deke. Vállalunk továbbá sikerdíjas kárrende-
zést is, bármely biztosítóval szemben, akár
előzetes költségek nélkül is. 

Közeledik az év vége, elindultak a „sárgítá-
sok”. Gépjármű felelősség- és casco biztosí-
tások taxis kollégáknak 24 óra alatt, kötvé-
nyesedéssel. Vigyázat! A sárgítás – főleg ha

fóliás a megoldás – a biztosítási szempontok
alapján is új helyzetet teremt! Több megol-
dást kínálunk sok biztosító ajánlatából!

Érdeklődni: Illés Jánosnál, napköz-
ben a 06/30/392-3293 telefonszámon,
vagy a www.traffic-control.hu honlapon.
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Esti párbeszéd férj és feleség kö-
zött a házasélettel járó kötelezett-
ségek elvégzése után, kellemes fá-
radságérzet közepette, egymás kar-
jában. 

Feleség (álmodozón):
– Mit tennél, ha meghalnék? Újra

megnõsülnél?
Férj (álmosan):
– Biztosan nem!
Feleség (izgatottan):
– Miért nem? Nem érzed magad

jól a házasságban?
Férj (óvatosan):
– De, igen.
Feleség (kibújik a férj ölelésébõl,

felkönyököl és kérdõen néz a férjé-
re):

– Szóval akkor miért nem nõsülnél
meg újra?

Férj (már éberen):

– Jó, akkor újra megnõsülnék.
Feleség (fájdalommal az arcán):
– Megnõsülnél...?
Férj (felsóhajt és átfordul a másik

oldalára).
Feleség (kitartóan):
– És a mi ágyunkban aludnátok?
Férj (bizonytalanul):
– Hát hol aludnánk?
Feleség (kitartóan):
– A képeimet kicserélnéd az övéi-

re?
Férj (értelmesen):
– Ezt tartanám illendõnek.
Feleség (még mindig kitartóan):
– És a golfütõimet is használná?
Férj (megkönnyebbülve):
– Nem. Balkezes.
Feleség (csend).
Férj (fejével a párnában):
– Ba@@a meg!!!

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

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu

ujtaxi.qxd  10/16/13 08:50  Page 27

Taxi 48o 2013 okt.indd   26 10/16/13   3:28 PM



A korábbi években nem volt a kárrendezés-
sel probléma, az álló helyzetben lévő ajtót
kinyitó gépjármű tulajdonosa – üzembentar-
tója – kötelező felelősségbiztosítása alap-
ján a biztosítótársaságok rendezték a kelet-
kezett anyagi károkat.

Nem új, de még mindig sokan belefut-
nak…. A többször módosított 1/1975. (II.15)
KPM-BM együttes rendelet, ismert nevén a
KRESZ, változással együtt ez is módosult.
A 23 § – amely a járművek utasaira vonat-
kozó szabályokat tartalmazza – (3)
bekezdés pontos szövege: „A jármű
ajtaját az utas csak akkor nyithat-
ja ki, ha ezzel a közlekedés biz-
tonságát, valamint a személy- és
vagyonbiztonságot nem veszélyez-
teti." Nem újdonság, pár éve így van.

Így minden taxiban utazó utas – üljön
bárhol az autóban – önálló felelősséget
visel az ajtónyitásért, és a kiszállás vég-
rehajtásáért. Egy ilyen közlekedési hely-
zetben, ha és amennyiben a kiszálló utas
a taxi ajtaját figyelmetlenül nyitja ki, és a
gépjármű mellett éppen akkor elhaladó
szabályosan közlekedő személygépkocsi-
nak nekinyitja, vagy eléje kinyitja, és ebből
baleset következik be, azért az utas a fenti
KRESZ szabály alapján önállóan felelős. Ez
gondok sorozatát indítja el.

Minden esetben szükséges lehet a rend-
őri intézkedés! Kártérítésre a taxi vezetője
és az idegen gépjármű tulajdonosa csak és
kizárólagosan abban az esetben számíthat,
amennyiben az utas rendelkezik olyan la-
kásbiztosítással, amely tartalmaz – általá-
ban kiegészítő biztosításként, felárral – ún.
felelősségbiztosítást. Ebben az esetben
nincsen gond, a rendőrségi határozattal, és
a felelős személy lakásbiztosításának köt-
vényszámával a biztosító helyt áll.

A gond akkor kezdődik, és általában saj-
nos ez a valóság, hogy az utas többnyire
semmilyen lakásbiztosítással nem rendelke-
zik. Esetleg van neki ilyen, de abban nincs
kiegészítés a felelősségbiztosítási módozat-
ra. Ilyenkor a szabálysértési eljárás végén,
egy jogerős határozattal, csak polgári pe-

res eljárásban tudjuk anyagi kárunkat érvé-
nyesíttetni. Ehhez szükséges a helyszíni
jegyzőkönyv, a rendőrségi határozat, ha
vannak helyszínen készített fényképfelvéte-
lek, kárfelvételi biztosítói jegyzőkönyv és
minden számla, amely a keletkezett kár javí-
tásáról szól. Ilyen esetekben ún. szívességi
kárfelvételt kell kérnünk saját biztosítónktól,
ha nem rendelkezünk casco biztosítással,
és annak a díját is a káro-
sultnak

kell
megelőlegeznie (átlagosan +

15-18 000 Ft-os kiadást jelent).
A polgári peres eljárással, ha nincsen

közben megegyezés, vagy erre az ajtót ki-
nyitó utas nem hajlandó, elindul egy akár 1-
2 éves procedúra, aminek végén kétséges,
mekkora összeget, és hogyan lehet „beva-
salni” a károkozón. Sok esetben ezzel a
helyzettel találkozunk, miközben a taxis kol-
légának több tízezer forint anyagi kára áll
bent, illetve kellett megelőlegeznie, hogy
dolgozni tudjon.

A bírósági gyakorlat azt mutatja, hogy
minden esetben megítéli a bíróság  a kér-
déses összeget, kamatokkal együtt, de ez
mind idő. Megoldás lehet a casco biztosí-
tás megkötése, mert akkor maximum az ön-
rész erejéig kell a gépjármű tulajdonosának
jótállnia, sajáthibás káreseményként indítva
a kárfelvételi eljárást, és a per végéig
„csak” az önrészt előlegezi meg.

Nemrégiben egy taxis kolléga egy szű-
kebb utcában elhaladt egy svájci felség-
jelű terepjáró mellett, amikor annak hátsó
ajtaja hirtelen kinyílt, és egy gyermek lé-
pett volna ki belőle. A szerencsének és a
kolléga jó reflexeinek köszönhetően el-
kormányzással sikerült elérni, hogy nem
„letépte” az eléje kinyíló ajtót, hanem
érintőlegesen – ugyan jókora felületi ron-
gálódást elszenvedve – ütközött neki, és

az ajtót kinyitó gyermek sem
sérült meg.

Természetesen rendőri in-
tézkedésre került sor, amely-
ben a helyszínen a rendőr
tolmács segítségével sem
tudta megmagyarázni a sváj-
ci állampolgárnak – aki fele-
lősségét nem ismerte el –,
hogy mi a vonatkozó jogsza-
bály hazánkban. A gyermek

kiskorú kb. 8-10 éves lehetett, tehát min-
den tettéért a szülő felelős, mivel a gyer-
mek nem büntethető a gyermekkori kizáró
ok miatt.

A svájci állampolgárt idézték, született
egy elmarasztaló rendőrségi határozat
ugyan, de kárrendezési szempontból
– szinte mondhatnám – semmi értelme

nem volt. A svájci állampolgár ugyanis
helyben nem kártalanította a kollégát,
akinek 50 000 Ft-ot meghaladó anyagi
kára keletkezett, casco biztosítása nem
volt.

A biztosító a kárbejelentésre reagálva
megkereste a svájci biztosítót, amely-
nek magyarországi képviselete – hoz-
záteszem, rendkívül korrekten megfo-
galmazva – egy levélben közölte, hogy
semmilyen kifizetést nem tud eszközöl-
ni a károsult taxisunk részére, bár
ugyan rendelkezett a svájci gépjármű
érvényes biztosítással, de a magyar
jogszabályok szerint nem a gépjármű
vezetőjét terheli ebben az esetben a
felelősség, hanem az ajtót kinyitó

utast. Az utas viszont nem rendelkezett
olyan utas biztosítással, amely felelősség-
biztosítást is tartalmazott volna. Így a teljes
kárösszeg és járulékos költségei maradnak
saját zsebben, de sajnos nem a taxiséban…

Nem marad más, mint per indítása egy
svájci állampolgár ellen, a magyar jogsza-
bályok alapján. Ha belegondolunk, ennek
elindítása is többe kerül, mint a keletkezett
összes anyagi kár… Megéri akkor? Nem
hiszem…

Ez egy kirívó példa volt ugyan, de a hazai
gyakorlatban még mindig sok a tévhit ezzel
kapcsolatban. Tavaly még volt olyan eset,
amikor a baleset helyszínére kellett vinnem
egy KRESZ jogszabályt, hogy az intézkedő
járőr megnézhesse, mert nem akarta elhin-
ni, hogy ilyen van. Hát nem volt őszinte a
mosolyom, és neki sem…

Természetesen vannak kirívó esetek is. A
mellettünk elhaladó forgalomra kinyitott ajtó
sok gondot okozhat, kerékpárosnak, mellet-
tünk elhaladó motorosnak, autósnak. Ho-
gyan is jelezzük a fuvar végén a külföldi
utasnak – egy olyan nyelven amelyet ő is
megért – hogy ne „pattanjon” ki az autóból,
mert ha baleset történik, akkor ő a felelős
érte. Ha egy ajtó már másodpercek óta nyit-
va van, mert mondjuk az utas nehezen száll
ki, vagy még visszatér valamiért, és a nyitott
ajtónak ütközik más jármű, az milyen meg-
ítélés alá esik?

26

Suttogás:
Volt egy férfi, aki

egyszer suttogott
valamit a templom-
ban, aztán hirtelen
házas ember lett.
Ugyanez a férfi egy-
szer suttogott vala-

mit álmában, majd
hirtelen elvált em-
ber lett.

* * *
– Az életben két

dolog után fut az
ember: egyik a nõ,
a másik a beöntés.

Mi van az ajtó mögött?

Ajtónyitásos káresemények
Sokakban kételyek fogalmazódnak meg, amikor egy ilyen közlekedési káreseménnyel talál-
koznak. Ki a felelős, hogyan adok és adhatok-e, kapok és kaphatok-e kárbejelentő lapot? El-
fogadja azt a biztosító? Az elmúlt időszakban is egyre több ilyen jellegű problémával talál-
koztunk, ennek megoldásában próbálok egy kis segítséget és magyarázatot nyújtani.
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Tapasztalataim szerint minden eset egye-
di megítélésű.

Minden ilyen esetben jó, ha van egy kül-
sős – és kifejezetten hangsúlyozom, külsős,
tehát nem érdekelt az ügyben és nem isme-
rőse egyik félnek sem – helyszínelő, aki
rögzíti a történteket maradéktalanul, az
anyagi károkat és a bekövetkezési körülmé-
nyeket.

Nemcsak ehhez hasonló, de minden köz-
lekedési baleset vagy rongálás, elemi kár,
gépjárműfeltörés esetében is.

Érdemes ezen előre, nem a kárkifizetés
elmaradását követően elgondolkozni. To-
vábbra is várjuk minden kolléga megtisztelő
érdeklődését. Szerződési lehetőséget biz-
tosítunk kivonuló baleseti helyszínelő szol-
gáltatásunkra. Már az első anyagi káros bal-
esetnél visszajöhet az egész éves szolgálta-
tási díj, a korrekt kárrendezés mindenki ér-
deke. Vállalunk továbbá sikerdíjas kárrende-
zést is, bármely biztosítóval szemben, akár
előzetes költségek nélkül is. 

Közeledik az év vége, elindultak a „sárgítá-
sok”. Gépjármű felelősség- és casco biztosí-
tások taxis kollégáknak 24 óra alatt, kötvé-
nyesedéssel. Vigyázat! A sárgítás – főleg ha

fóliás a megoldás – a biztosítási szempontok
alapján is új helyzetet teremt! Több megol-
dást kínálunk sok biztosító ajánlatából!

Érdeklődni: Illés Jánosnál, napköz-
ben a 06/30/392-3293 telefonszámon,
vagy a www.traffic-control.hu honlapon.
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Esti párbeszéd férj és feleség kö-
zött a házasélettel járó kötelezett-
ségek elvégzése után, kellemes fá-
radságérzet közepette, egymás kar-
jában. 

Feleség (álmodozón):
– Mit tennél, ha meghalnék? Újra

megnõsülnél?
Férj (álmosan):
– Biztosan nem!
Feleség (izgatottan):
– Miért nem? Nem érzed magad

jól a házasságban?
Férj (óvatosan):
– De, igen.
Feleség (kibújik a férj ölelésébõl,

felkönyököl és kérdõen néz a férjé-
re):

– Szóval akkor miért nem nõsülnél
meg újra?

Férj (már éberen):

– Jó, akkor újra megnõsülnék.
Feleség (fájdalommal az arcán):
– Megnõsülnél...?
Férj (felsóhajt és átfordul a másik

oldalára).
Feleség (kitartóan):
– És a mi ágyunkban aludnátok?
Férj (bizonytalanul):
– Hát hol aludnánk?
Feleség (kitartóan):
– A képeimet kicserélnéd az övéi-

re?
Férj (értelmesen):
– Ezt tartanám illendõnek.
Feleség (még mindig kitartóan):
– És a golfütõimet is használná?
Férj (megkönnyebbülve):
– Nem. Balkezes.
Feleség (csend).
Férj (fejével a párnában):
– Ba@@a meg!!!

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

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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E gy példával kezdem: Kollégánk szep-
tember hatodikán megállt egy belterü-

leti taxidroszt végében, bezárta kocsiját, és
bement a közeli gyógyszertárba gyógyszer-
ért. Néhány perc múlva visszaérkezve ta-
pasztalta, hogy éppen a főváros és a
közterület-felügyelet összevont ellenőrzése
zajlik kocsija körül. Fényképfelvételek ké-
szültek, jegyzőkönyv íródott. Taxiállomáson
állt a kocsija lezárva – első szabálytalanság.
Nem voltak kint a főváros által rendszeresí-
tett tarifatáblázatok és utas-
tájékoztatók – második sza-
bálytalanság. A helyszínen
azzal védekezett, hogy nem
dolgozik, taxiórája napok
óta be sincs kapcsolva, ezt
igazolta is egy info kinyom-
tatásával. Ugyanakkor a sza-
badjelző persze fenn volt a kocsin. Hát igen,
ebben az őrült csúcsforgalomban jólesik a
buszsávot használni…

Néhány nap múlva megérkezett a BKK ha-
tározata: drosztengedélyét bevonták. Még
fel sem ocsúdott a meglepetésből, amikor
megkapta a második hivatalos okmányt: a
közlekedésfelügyelet visszavonta a taxien-
gedélyét is. Íme a Határozat:

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
Közlekedési Felügyelősége

Közúti Jármű Főosztály

Ügyiratszám: XXX/1/2013 
Ügyintéző: XXX
Tárgy: taxiengedély visszavonása Hiv.
szám: - Melléklet: -
M. Béla
Budapest 
A Budapesti Közlekedési Központ Zrt tájé-
koztatása alapján, és a közúti közlekedési
szolgáltatásról és a közúti járművek üzem-
ben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet (a továbbiakban Rendelet) 5/A. §
értelmében meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.
ECC-XXX forgalmi rendszámú járműre kiállí-
tott T-01 -XXXXX számú taxiengedélyt

VISSZAVONOM.
Kötelezem továbbá M. Bélát, hogy jelen ha-
tározatom jogerőre emelkedésétől számított
5 napon belül a T-01-XXXXXX számú taxi-
engedélyt hivatalomnál adja le.
Határozatom ellen – annak kézhezvéte-
létől számított 15 napon belül – a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatalához címzett, de Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési Felügye-
lőségénél (1033 Budapest, Mozaik u. 5.)
benyújtandó 5.000 Ft illetékbélyeggel el-
látott fellebbezésnek van helye.

INDOKOLÁS
A Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
2013.09.11-én kelt levelében tájékoztatta
Hatóságomat, hogy ECC-XXX rendszámú
jármű 2013.09.06-án felszerelt szabadjelző-
vel várakozott a Budapest, VIII. Szigony u. 2.
szám előtti taxiállomáson. A járműre a
31/2013.(IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben előírt
tarifatáblák és utastájékoztatók nem kerültek
kihelyezésre.

Fentiek miatt Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zrt. a jármű taxiállomás-használati en-
gedélyét és megállapodását azonnali ha-
tállyal visszavonta.

A Rendelet 5/A. § (3) bekezdése értel-
mében a taxiengedély annak a vállalkozás-
nak adható, amelynél igazolt

a) a személyes megbízhatóság,
b) a szakmai alkalmasság,
c) a megfelelő pénzügyi teljesítőképes-

ség, továbbá

d) olyan  személygépkocsival rendelkezik,
amelyet a közlekedési hatóság – külön jog-
szabály alapján – személytaxi-szolgáltatásra
alkalmasnak talált és ezt igazolólappal
tanúsítja.

Az (5) bekezdés szerint a személyes meg-
bízhatóság feltételeinek nem felel meg az a
személy, aki olyan vállalkozás vezetője volt,
amelynél a szakmai érdekképviseletek, a te-
lepülési önkormányzat (a fővárosban a Fővá-
rosi Önkormányzat) megállapítása szerint a
személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó jogsza-
bályokat – ideértve a települési önkormány-
zat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat)
által közterületen kijelölt taxiállomás
használatára jogosító valamennyi enge-
délyét visszavonta, a visszavonás időtarta-
ma alatt.

A (14) bekezdése a) pontja alapján pedig
a közlekedési hatóság a vállalkozás vala-
mennyi taxiengedélyét

a)   visszavonja, ha a vállalkozás a működé-
se során a taxiengedélyek kiadásához szük-
séges és az e rendeletben előírt valamely
feltételt már nem teljesíti.

Tekintettel arra, hogy a jármű taxiállomás
használati engedélyét a Budapesti Közleke-
dési Központ Zrt. visszavonta, ezért a ren-
delkező részben foglaltak szerint határoz-
tam.

Megállapítom, hogy Hatóságomnak
kizárólag arra a járműre kiadott taxi-
engedély visszavonására van lehetősé-
ge, mely tekintetében megállapítást
nyert a taxiállomás használati engedé-
lyének lejárta, tekintve, hogy az enge-
délykiadási eljárás során is kizárólag az
adott jármű tekintetében vizsgáltuk e
feltételt.

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben T-
01-XXXXX személytaxi engedélyét Hatósá-
gomnál nem adja le, úgy intézkedünk a jár-
mű forgalomból történő kivonásáról.

Határozatomat a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény (továbbiakban
Ket.) 12. § (1) bekezdése, 21. § (1) bekezdé-
sében, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról
szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet
4.§ (5) bekezdésében, és a Rendelet 5/A.
§-ban foglaltak alapján hoztam.

Az eljárás indításáról szóló értesítést a

Ket. 29.§ (4.I bekezdése b) pontja alapján
mellőztem.

A fellebbezés lehetőségéről szóló rendel-
kezésem a Ket. 98. § (1) bekezdésén alap-
szik. A fellebbezés illetékét az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) be-
kezdése alapján állapítottam meg.

Budapest, 2013. szeptember 25.
Szakigazgatási szerv vezető nevében

és megbízásából:
főosztályvezető

Kollégánk abban a „szerencsés” helyzetben
van, hogy jövő tavasszal kocsit kell cserélnie,
mert jelenlegi autója már nem felel meg a
feltételeknek. Így most nemigen tehet mást,
mint hogy előbbrehozza az új autó beszerzé-
sét és új taxiengedélyt, valamint drosztenge-
délyt vált ki, ha dolgozni akar…

Ilyen, és ehhez hasonló szigorral kell
szembenéznünk, nap mint nap. Lehet rajta
felháborodni, meg kiskapukat keresni, én
azonban egy sokkal egyszerűbb módszert
ajánlok: Tessék szigorúan betartani az ösz-
szes előírást, amelyeknek mentén ma dol-
gozni kell a fővárosban. Tessék elővenni a
rendeletet (korábbi számainkban teljes terje-
delmében közöltük), és „ronggyá olvasni”! 

Ezen a fent idézett eseten kívül is renge-
teg szabályszegéssel találkoztak az ellen-
őrök. Néhány ezek közül:

• Hamis számlaadás
• Érvénytelen drosztengedély
• „Kütyü” használata (órapörgetés)
• Nem engedélyezett tarifa használata
Ez utóbbihoz hozzátartozik, hogy nem-

csak magasabb, hanem alacsonyabb tarifa
sem használható! Nem érdemes megegyez-
ni az utassal csak azért, hogy velünk utaz-
zon, mert ez is büntetést von maga után.

Szokjunk hozzá, hogy az ellenőrzés mos-
tantól munkanapjaink szerves részét képezi,
és felháborodás helyett értsük meg, hogy
mindez értünk történik. Legalábbis, ha nor-
málisan szeretnénk dolgozni. A szerencselo-
vagok, „hiénák”, engedély nélküli fuvarozók
kora lejárt – idővel ezt ővelük is meg fogják
értetni. Akkor pedig már csak két választá-
suk lesz: belerázódnak a szabályokba, vagy
más megélhetést keresnek maguknak…

Magunk alatt a fát…
Mindig is mondtuk, hogy a taxisnak nem

kell ellenségképeket keresni – legnagyobb
ellenségnek ott van saját maga. Most, hogy
végre aránylag normális tarifával szolgáltat-
hatunk, visszaköszönt az az eljárás egyéni
szinten, amit eddig bizonyos társaságok al-
kalmaztak. Vagyis az alacsony tarifa ígérése.
Egyes taxisok névjegyeket osztogatnak az
utasoknak, hogy legközelebb őket hívják,
mert ők majd olcsóbban szállítják. Komolyan
mondom, ezek az emberek egyszerűen nem
értik a változás lényegét. Nem értik a fix tari-
fa által biztosított óriási lehetőségeket. Nem
értik meg, hogy minden csoda három napig
tart, az áremelést is „lenyelik”, megszokják
az utasok. Nem, nekik az az egyetlen „fuvar-
szervezési” elképzelésük, hogy olcsóbbak.
Ezért aztán csak ülnek az ágon, és szorgal-
masan fűrészelgetik azt maguk alatt…
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• Nehéz egy ilyen beszélge-
tést másképpen kezdeni,
mint a múltra vonatkozó kér-
déssel. Mióta vezetsz, mikor
szerezted a jogosítványo-
dat?
• 1961-ben személygépkocsira
és motorra, majd ’62-ben a töb-
bire. Szinte mindenre van enge-
délyem. Kaposvárra katonának
autószerelőként
vonultam be.
Majd ott indítot-
tak egy gépkocsi-
vezetői tanfolya-
mot a hadosztály-
parancsnokság
keretein belül,
melyre engem is el-
küldtek. Maga a
képzés három hó-
napig tartott és Na-
gyatádon volt. Egy-
szer meglátogatott
bennünket a hadosz-
tályparancsnok és
utasította az iskolapa-
rancsnokot, hogy vizs-
gáztasson le öt-hat
embert mindenféle au-
tóból. Olyanokat, akik ügye-
sek, és az ő leszerelő sofőrjét
megfelelően pótolják. Így én
is levizsgáztam egy amerikai
„kecskével”, vagyis egy
Wipponnal. Az volt a tanfolya-
mon a személykocsi, de meg-
kaptam a jogosítványt az ösz-
szes többi járműre is. Amikor
visszakerültünk a hadosztály-
hoz, mindjárt kiemeltek. Elő-
ször a hadosztályparancsnok
raj-Gazára kerültem, majd a
sofőrje leszerelését követően
a Volgára. Még a régi, M 19-
es, kormányváltósra, aminek
egy szarvas volt az elején. Ezt
követően nagyon sokat mentem.
Tulajdonképpen ott gyakoroltam
be a gépkocsivezetést. Volt,
hogy egy nap kétszer is felautóz-
tunk Pestre Kaposvárról. Ez ko-
moly távolság volt, tekintettel a
korabeli autókra és az utak álla-
potára. Később már a raj-Gazon
sem volt külön sofőr, hanem azt

is én vezettem. Ha terepre men-
tünk, azzal álltam ki, ha nem, a
Volgával. Amikor leszereltem,
visszakerültem a műhelybe,
mert autószerelő volt a szak-
mám. A történet innen összefo-
nódott a futballal. Ugyanis a ka-
tonaság előtt fociztam a Vasút-
ban. Úgy kerültem be

autószerelő-inasnak is, hogy a
Volán igazgatója nagy futball-
drukker volt, aki beindított a Vo-
lánban egy csapatot. Édes-
apámmal nagyon jó barátság-
ban volt, és egyik találkozásuk
alkalmával javasolta neki: ha a
gyerek ide jön futballozni, akkor
felveszi autószerelőnek. Ez ak-
koriban álommunkának számí-

tott. 200 jelentkezőből mindösz-
sze hatot vettek fel autószerelő-
nek. Nekem a labdarúgás miatt
sikerült….
• Itt kezdődött a taxival a
kapcsolatod?
• Igen. Dede Sanyi bácsi volt a
forgalmi-igazgató és egyben a
focicsapat intézője is. Őt kér-
tem, hogy szeretnék én is taxiz-
ni. Az akkori csapat háromne-
gyede ugyanis már taxis volt. Ez
akkor is olyan állás volt, ahon-

nan el tudtunk
menni bárho-
vá munka köz-
ben, persze
edzésre is. A
m ű h e l y b ő l
n e h e z e n
akartak kien-

gedni, de azért sikerült. 1963-
ban taxis lettem.
• Milyen autókkal jártál?
• Ez már csak az idősebb kor-
osztálynak mond valamit, de ve-
gyük sorra: először „púpos” Po-
bedával, majd a szintén „púpos”
Warsawával. Ezt a „szögletes”
Warsawa követte. Volt az akkori
Volánnál Volga is. Azon is dol-

goztunk a váltómmal egy fél
évig. Később érkezett a Volán-
hoz Skoda, továbbá a régi 407-
es, kormányváltós Moszkvics is,
de én ez utóbbival csak akkor
dolgoztam, amikor valami baj
volt a mi autónkkal és azt lead-
tuk javításra. A Moszkvics volt a

váltóautó, ami egyéb-
ként úgynevezett „kiskocsi” be-
sorolást kapott. A Warsawa és a
Volga pedig „nagykocsinak” szá-
mított. A tarifában a két kategó-
ria némiképp eltért egymástól. 
• Mennyit lehetett azokkal a
taxikkal menni?
• Az autókat 500 ezer kilomé-
ternél még felújították, és csak a
nagyjavítást követő újabb kb.
300 ezer kilométer megtétele
után selejtezték le őket. Ez úgy
történt, hogy fölvittük az elöre-
gedett taxikat Pestre, a közleke-
dési felügyelet elődjéhez, ahol
aknára álltunk vele. Egy szerelő
lement, majd két perc múlva ki-
jött és ráírta az adatlapra, hogy
az alváz korrodált, a jármű selej-
tezésre javasolt. Aztán visszaau-
tóztunk vele Pécsre és a taxis-
műhelyben félreállítottuk. Ké-
sőbb már a Merkúr telepre hord-
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Ötven év a taxi volánja mögött

Péterfai György
A nyár végén hívták fel a figyelmem arra, hogy a pécsi Volán
Taxinál egy olyan taxis dolgozik, aki már több mint ötven éve
szállítja az utasokat, miközben a Pécsi Szállítók Ipartestüle-
tének az elnöke is egyben. Így talán az ország legrégebben
szolgáltató fuvarosát kérdeztem az elmúlt 50 évéről.

Péterfai György

Az egyik legnépszerűbb taxi: Lada 1200

Egy Volga
GAZ 21-es
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E gy példával kezdem: Kollégánk szep-
tember hatodikán megállt egy belterü-

leti taxidroszt végében, bezárta kocsiját, és
bement a közeli gyógyszertárba gyógyszer-
ért. Néhány perc múlva visszaérkezve ta-
pasztalta, hogy éppen a főváros és a
közterület-felügyelet összevont ellenőrzése
zajlik kocsija körül. Fényképfelvételek ké-
szültek, jegyzőkönyv íródott. Taxiállomáson
állt a kocsija lezárva – első szabálytalanság.
Nem voltak kint a főváros által rendszeresí-
tett tarifatáblázatok és utas-
tájékoztatók – második sza-
bálytalanság. A helyszínen
azzal védekezett, hogy nem
dolgozik, taxiórája napok
óta be sincs kapcsolva, ezt
igazolta is egy info kinyom-
tatásával. Ugyanakkor a sza-
badjelző persze fenn volt a kocsin. Hát igen,
ebben az őrült csúcsforgalomban jólesik a
buszsávot használni…

Néhány nap múlva megérkezett a BKK ha-
tározata: drosztengedélyét bevonták. Még
fel sem ocsúdott a meglepetésből, amikor
megkapta a második hivatalos okmányt: a
közlekedésfelügyelet visszavonta a taxien-
gedélyét is. Íme a Határozat:

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
Közlekedési Felügyelősége

Közúti Jármű Főosztály

Ügyiratszám: XXX/1/2013 
Ügyintéző: XXX
Tárgy: taxiengedély visszavonása Hiv.
szám: - Melléklet: -
M. Béla
Budapest 
A Budapesti Közlekedési Központ Zrt tájé-
koztatása alapján, és a közúti közlekedési
szolgáltatásról és a közúti járművek üzem-
ben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
rendelet (a továbbiakban Rendelet) 5/A. §
értelmében meghoztam az alábbi

HATÁROZATOT.
ECC-XXX forgalmi rendszámú járműre kiállí-
tott T-01 -XXXXX számú taxiengedélyt

VISSZAVONOM.
Kötelezem továbbá M. Bélát, hogy jelen ha-
tározatom jogerőre emelkedésétől számított
5 napon belül a T-01-XXXXXX számú taxi-
engedélyt hivatalomnál adja le.
Határozatom ellen – annak kézhezvéte-
létől számított 15 napon belül – a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság Központi Hi-
vatalához címzett, de Budapest Főváros
Kormányhivatala Közlekedési Felügye-
lőségénél (1033 Budapest, Mozaik u. 5.)
benyújtandó 5.000 Ft illetékbélyeggel el-
látott fellebbezésnek van helye.

INDOKOLÁS
A Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
2013.09.11-én kelt levelében tájékoztatta
Hatóságomat, hogy ECC-XXX rendszámú
jármű 2013.09.06-án felszerelt szabadjelző-
vel várakozott a Budapest, VIII. Szigony u. 2.
szám előtti taxiállomáson. A járműre a
31/2013.(IV.18.) Főv. Kgy. rendeletben előírt
tarifatáblák és utastájékoztatók nem kerültek
kihelyezésre.

Fentiek miatt Budapesti Közlekedési Köz-
pont Zrt. a jármű taxiállomás-használati en-
gedélyét és megállapodását azonnali ha-
tállyal visszavonta.

A Rendelet 5/A. § (3) bekezdése értel-
mében a taxiengedély annak a vállalkozás-
nak adható, amelynél igazolt

a) a személyes megbízhatóság,
b) a szakmai alkalmasság,
c) a megfelelő pénzügyi teljesítőképes-

ség, továbbá

d) olyan  személygépkocsival rendelkezik,
amelyet a közlekedési hatóság – külön jog-
szabály alapján – személytaxi-szolgáltatásra
alkalmasnak talált és ezt igazolólappal
tanúsítja.

Az (5) bekezdés szerint a személyes meg-
bízhatóság feltételeinek nem felel meg az a
személy, aki olyan vállalkozás vezetője volt,
amelynél a szakmai érdekképviseletek, a te-
lepülési önkormányzat (a fővárosban a Fővá-
rosi Önkormányzat) megállapítása szerint a
személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó jogsza-
bályokat – ideértve a települési önkormány-
zat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat)
által közterületen kijelölt taxiállomás
használatára jogosító valamennyi enge-
délyét visszavonta, a visszavonás időtarta-
ma alatt.

A (14) bekezdése a) pontja alapján pedig
a közlekedési hatóság a vállalkozás vala-
mennyi taxiengedélyét

a)   visszavonja, ha a vállalkozás a működé-
se során a taxiengedélyek kiadásához szük-
séges és az e rendeletben előírt valamely
feltételt már nem teljesíti.

Tekintettel arra, hogy a jármű taxiállomás
használati engedélyét a Budapesti Közleke-
dési Központ Zrt. visszavonta, ezért a ren-
delkező részben foglaltak szerint határoz-
tam.

Megállapítom, hogy Hatóságomnak
kizárólag arra a járműre kiadott taxi-
engedély visszavonására van lehetősé-
ge, mely tekintetében megállapítást
nyert a taxiállomás használati engedé-
lyének lejárta, tekintve, hogy az enge-
délykiadási eljárás során is kizárólag az
adott jármű tekintetében vizsgáltuk e
feltételt.

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben T-
01-XXXXX személytaxi engedélyét Hatósá-
gomnál nem adja le, úgy intézkedünk a jár-
mű forgalomból történő kivonásáról.

Határozatomat a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. Törvény (továbbiakban
Ket.) 12. § (1) bekezdése, 21. § (1) bekezdé-
sében, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról
szóló 263/2006. (XII.20.) Korm. rendelet
4.§ (5) bekezdésében, és a Rendelet 5/A.
§-ban foglaltak alapján hoztam.

Az eljárás indításáról szóló értesítést a

Ket. 29.§ (4.I bekezdése b) pontja alapján
mellőztem.

A fellebbezés lehetőségéről szóló rendel-
kezésem a Ket. 98. § (1) bekezdésén alap-
szik. A fellebbezés illetékét az illetékekről
szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) be-
kezdése alapján állapítottam meg.

Budapest, 2013. szeptember 25.
Szakigazgatási szerv vezető nevében

és megbízásából:
főosztályvezető

Kollégánk abban a „szerencsés” helyzetben
van, hogy jövő tavasszal kocsit kell cserélnie,
mert jelenlegi autója már nem felel meg a
feltételeknek. Így most nemigen tehet mást,
mint hogy előbbrehozza az új autó beszerzé-
sét és új taxiengedélyt, valamint drosztenge-
délyt vált ki, ha dolgozni akar…

Ilyen, és ehhez hasonló szigorral kell
szembenéznünk, nap mint nap. Lehet rajta
felháborodni, meg kiskapukat keresni, én
azonban egy sokkal egyszerűbb módszert
ajánlok: Tessék szigorúan betartani az ösz-
szes előírást, amelyeknek mentén ma dol-
gozni kell a fővárosban. Tessék elővenni a
rendeletet (korábbi számainkban teljes terje-
delmében közöltük), és „ronggyá olvasni”! 

Ezen a fent idézett eseten kívül is renge-
teg szabályszegéssel találkoztak az ellen-
őrök. Néhány ezek közül:

• Hamis számlaadás
• Érvénytelen drosztengedély
• „Kütyü” használata (órapörgetés)
• Nem engedélyezett tarifa használata
Ez utóbbihoz hozzátartozik, hogy nem-

csak magasabb, hanem alacsonyabb tarifa
sem használható! Nem érdemes megegyez-
ni az utassal csak azért, hogy velünk utaz-
zon, mert ez is büntetést von maga után.

Szokjunk hozzá, hogy az ellenőrzés mos-
tantól munkanapjaink szerves részét képezi,
és felháborodás helyett értsük meg, hogy
mindez értünk történik. Legalábbis, ha nor-
málisan szeretnénk dolgozni. A szerencselo-
vagok, „hiénák”, engedély nélküli fuvarozók
kora lejárt – idővel ezt ővelük is meg fogják
értetni. Akkor pedig már csak két választá-
suk lesz: belerázódnak a szabályokba, vagy
más megélhetést keresnek maguknak…

Magunk alatt a fát…
Mindig is mondtuk, hogy a taxisnak nem

kell ellenségképeket keresni – legnagyobb
ellenségnek ott van saját maga. Most, hogy
végre aránylag normális tarifával szolgáltat-
hatunk, visszaköszönt az az eljárás egyéni
szinten, amit eddig bizonyos társaságok al-
kalmaztak. Vagyis az alacsony tarifa ígérése.
Egyes taxisok névjegyeket osztogatnak az
utasoknak, hogy legközelebb őket hívják,
mert ők majd olcsóbban szállítják. Komolyan
mondom, ezek az emberek egyszerűen nem
értik a változás lényegét. Nem értik a fix tari-
fa által biztosított óriási lehetőségeket. Nem
értik meg, hogy minden csoda három napig
tart, az áremelést is „lenyelik”, megszokják
az utasok. Nem, nekik az az egyetlen „fuvar-
szervezési” elképzelésük, hogy olcsóbbak.
Ezért aztán csak ülnek az ágon, és szorgal-
masan fűrészelgetik azt maguk alatt…
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Ezt kértük!
A vártnál is több és szigorúbb az ellenőrzés
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• Nehéz egy ilyen beszélge-
tést másképpen kezdeni,
mint a múltra vonatkozó kér-
déssel. Mióta vezetsz, mikor
szerezted a jogosítványo-
dat?
• 1961-ben személygépkocsira
és motorra, majd ’62-ben a töb-
bire. Szinte mindenre van enge-
délyem. Kaposvárra katonának
autószerelőként
vonultam be.
Majd ott indítot-
tak egy gépkocsi-
vezetői tanfolya-
mot a hadosztály-
parancsnokság
keretein belül,
melyre engem is el-
küldtek. Maga a
képzés három hó-
napig tartott és Na-
gyatádon volt. Egy-
szer meglátogatott
bennünket a hadosz-
tályparancsnok és
utasította az iskolapa-
rancsnokot, hogy vizs-
gáztasson le öt-hat
embert mindenféle au-
tóból. Olyanokat, akik ügye-
sek, és az ő leszerelő sofőrjét
megfelelően pótolják. Így én
is levizsgáztam egy amerikai
„kecskével”, vagyis egy
Wipponnal. Az volt a tanfolya-
mon a személykocsi, de meg-
kaptam a jogosítványt az ösz-
szes többi járműre is. Amikor
visszakerültünk a hadosztály-
hoz, mindjárt kiemeltek. Elő-
ször a hadosztályparancsnok
raj-Gazára kerültem, majd a
sofőrje leszerelését követően
a Volgára. Még a régi, M 19-
es, kormányváltósra, aminek
egy szarvas volt az elején. Ezt
követően nagyon sokat mentem.
Tulajdonképpen ott gyakoroltam
be a gépkocsivezetést. Volt,
hogy egy nap kétszer is felautóz-
tunk Pestre Kaposvárról. Ez ko-
moly távolság volt, tekintettel a
korabeli autókra és az utak álla-
potára. Később már a raj-Gazon
sem volt külön sofőr, hanem azt

is én vezettem. Ha terepre men-
tünk, azzal álltam ki, ha nem, a
Volgával. Amikor leszereltem,
visszakerültem a műhelybe,
mert autószerelő volt a szak-
mám. A történet innen összefo-
nódott a futballal. Ugyanis a ka-
tonaság előtt fociztam a Vasút-
ban. Úgy kerültem be

autószerelő-inasnak is, hogy a
Volán igazgatója nagy futball-
drukker volt, aki beindított a Vo-
lánban egy csapatot. Édes-
apámmal nagyon jó barátság-
ban volt, és egyik találkozásuk
alkalmával javasolta neki: ha a
gyerek ide jön futballozni, akkor
felveszi autószerelőnek. Ez ak-
koriban álommunkának számí-

tott. 200 jelentkezőből mindösz-
sze hatot vettek fel autószerelő-
nek. Nekem a labdarúgás miatt
sikerült….
• Itt kezdődött a taxival a
kapcsolatod?
• Igen. Dede Sanyi bácsi volt a
forgalmi-igazgató és egyben a
focicsapat intézője is. Őt kér-
tem, hogy szeretnék én is taxiz-
ni. Az akkori csapat háromne-
gyede ugyanis már taxis volt. Ez
akkor is olyan állás volt, ahon-

nan el tudtunk
menni bárho-
vá munka köz-
ben, persze
edzésre is. A
m ű h e l y b ő l
n e h e z e n
akartak kien-

gedni, de azért sikerült. 1963-
ban taxis lettem.
• Milyen autókkal jártál?
• Ez már csak az idősebb kor-
osztálynak mond valamit, de ve-
gyük sorra: először „púpos” Po-
bedával, majd a szintén „púpos”
Warsawával. Ezt a „szögletes”
Warsawa követte. Volt az akkori
Volánnál Volga is. Azon is dol-

goztunk a váltómmal egy fél
évig. Később érkezett a Volán-
hoz Skoda, továbbá a régi 407-
es, kormányváltós Moszkvics is,
de én ez utóbbival csak akkor
dolgoztam, amikor valami baj
volt a mi autónkkal és azt lead-
tuk javításra. A Moszkvics volt a

váltóautó, ami egyéb-
ként úgynevezett „kiskocsi” be-
sorolást kapott. A Warsawa és a
Volga pedig „nagykocsinak” szá-
mított. A tarifában a két kategó-
ria némiképp eltért egymástól. 
• Mennyit lehetett azokkal a
taxikkal menni?
• Az autókat 500 ezer kilomé-
ternél még felújították, és csak a
nagyjavítást követő újabb kb.
300 ezer kilométer megtétele
után selejtezték le őket. Ez úgy
történt, hogy fölvittük az elöre-
gedett taxikat Pestre, a közleke-
dési felügyelet elődjéhez, ahol
aknára álltunk vele. Egy szerelő
lement, majd két perc múlva ki-
jött és ráírta az adatlapra, hogy
az alváz korrodált, a jármű selej-
tezésre javasolt. Aztán visszaau-
tóztunk vele Pécsre és a taxis-
műhelyben félreállítottuk. Ké-
sőbb már a Merkúr telepre hord-
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Ötven év a taxi volánja mögött

Péterfai György
A nyár végén hívták fel a figyelmem arra, hogy a pécsi Volán
Taxinál egy olyan taxis dolgozik, aki már több mint ötven éve
szállítja az utasokat, miközben a Pécsi Szállítók Ipartestüle-
tének az elnöke is egyben. Így talán az ország legrégebben
szolgáltató fuvarosát kérdeztem az elmúlt 50 évéről.

Péterfai György

Az egyik legnépszerűbb taxi: Lada 1200

Egy Volga
GAZ 21-es
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tuk az öreg autókat, azokat el-
adták. Sőt, sorsolták őket, an-
nyi volt a jelentkező. Ezek már
többnyire a Zsigák voltak. 
• Talán a fiatalabb olvasók
nem is hiszik, de az előbb
említett típusokkal nem na-
gyon lehetett 80-nál többet
menni…
• Ez így igaz! Ha az oldal-
szelepelt Warsawát, vagy a
Pobedát egy kicsit megküld-

tük, vagyis 60-70-nél gyorsab-
ban mentünk velük, abból álta-
lában szelepbeégés lett.
• Mikortól váltottatok át a
taxisnyelvben csak gebi-
nesnek hívott elszámolási
módra?
• Az új rendszer bevezetése a
’70-es évek elejétől kezdődött.
Megnézték, hogy a taxi milyen
állapotban van, mennyi a kilo-
méter-telítettsége és az után
százalékot kaptunk a bevéte-
lünkből. Ha egy sokat futott
autót kapott a taxis, úgy az ma-
gasabb százalékot is jelentett,
amit a taxi fenntartására lehe-

tett fordítani. Mert ezt követő-
en a bevételből mindent ne-
künk kellett csinálnunk, vagy
csináltatnunk. Volt úgyneve-
zett fődarab-prémium is, vagy-
is ha a fődarabot nem kellett
cserélnünk, akkor kaptunk
prémiumot. Ezért aztán vi-
gyáztunk a kocsira. A száza-
lékba beleépítették a fizeté-
sünket is. Tehát volt egy ré-
sze a százaléknak, amit a ko-

csi fenntartásá-
ra kaptunk, és
volt egy része,
ami a fizetésün-
ket jelentette.
Minden kocsin
ketten voltunk,
éjszakás-nappa-
los megosztás-
ban. Nekünk a
váltómmal az volt
a szerencsénk,
hogy én autósze-
relő, ő meg laka-
tos képzettség-
gel rendelkezett.
Így mi az égvilá-

gon mindent megcsináltunk az
autón. Azoknál volt probléma,
akiknek szerelőhöz kellett vin-
ni a taxit és fizetni kellett a javí-
tásokért. Sajnos a Warsawák-
kal sok gondunk volt. Később
érkeztek Skodák is, de azok

nem váltak be.
Megváltás volt,
amikor jöttek a Zsi-
gák ’75, ’76 kör-
nyékén. A mi első
bordó színű Zsi-
gánkban 400 000
km volt, amikor le-
cserélték. 
• Ma már ez az
időszak a visz-
szaemlékezé -
sekben  szépnek

látszik, de én úgy emlék-
szem, még alkatrészt sem
lehetett kapni az autók-
hoz…
• Ez igaz. Sajnos valóban nem
úgy volt, hogy elmentem az au-
tósboltba és vettem hozzá bár-

milyen alkatrészt.
Talán Oroszor-
szágból lehetett
volna hozatni, de
szerintem ott sem
volt. Azért átvé-
szeltük ezeket a
dolgokat. 
• Úgy tudom,
szakszervezeti
vezető is voltál.
• Igen. ’77–’78
körül idegenfor-
galmi és taxi fő-
nökség voltunk. Ez
alá tartozott a sze-
mély- és a teherta-
xi. Amikor a szak-
szervezeti titkár le-
mondott, engem
választottak meg a
helyére. Attól fog-
va 3 ötéves ciklust
végigcsinál tam.
1989. május else-
jén megkaptam a
30 éves törzsgár-
dajelvényt, mert
már annyi ideje

dolgoztam a Volánnál, majd
május 30-án eljöttem magánta-
xisnak. 
• A magántaxit már 1982-
től választhattad volna. Mi-
ért később léptél?
• 1990-ben a Volán Kft.-be
szervezte ki a taxitevékenysé-
get. Így alakult meg a Volán Ta-
xi Kft. Nekem már 82-ben meg-
volt a magántaxi engedélyem,
szinte elsőként váltottam ki,
még most is megvan otthon.
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Csoportgyűlés

A „szögletes“ Warsawa

A „púpos“ Warsawák a taxiállomáson

Utasra várva egy tele-
fonos taxiállomáson
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Mikor megkaptam az enge-
délyt, attól kezdve 6 hónapon
belül el kellett volna kezdeni a
vállalkozást. De nem kezdtem
el, maradtam a Volánnál. Akik
elmentek, azok meggazdagod-
tak. Az első időben se taxióra,
se ellenőrzés nem volt. Annyit
kértek egy útért, amennyit nem
szégyelltek. Tőlünk már az ele-
jén elmentek egy jópáran. Én
nem akartam. Viszont amikor
megtudtam, hogy át akarják
szervezni kft.-be a céget, ahol
30 évet végigdolgoztam, az
úgy hatott rám, mint derült ég-
ből a villámcsapás. Ezért dön-
töttem úgy, hogy én is elme-
gyek. Nagyon nehéz döntés
volt. Amikor eljöttem, a koráb-
ban kilépett volán taxisok mind
a Kockánál voltak. Mert volt itt
Pécsen akkor egy Kockás Taxi
társaság. Sok taxitársaság volt
akkoriban. Tehát oda kerültem
egy 1300-as, használtan vett
Zsigával. Majd 1995-ben meg-
hirdette a Pannon Volán Rt. a
Taxi Kft.-t eladásra. Akkor az
Ipartestületnek Döme János
volt az elnöke. Ő sikerrel pályá-
zott és az Ipartestület megvette
a Volán Taxi Kft.-t. Akkor sza-
bad volt a pálya, aki akart a Vo-
lán Taxi Kft.-ben dolgozni, az jö-
hetett. 20 000 Ft-ot kellett fizet-
ni, ez volt a vételi támogatás.

270 fővel indultunk, most 159-
en vagyunk. 
• Jelenleg hány taxis van
Pécsett?
• Összesen 294, vagy 295.
Két társaság dolgozik jelenleg.
Az Euró Taxi és a Volán Taxi.
Sok úgynevezett szabadúszó is
fuvaroz a városban. Ez viszont
az igényekhez mérten sok. Tő-
lünk Nyugatabbra, a jobb helye-
ken úgy van, hogy 1000 lakosra
egy taxi jut. Tehát a lakosság
számához igazítják a taxiszá-
mot, városonként. Pécs lakos-
sága jelenleg durván 150 000
fő, így az előző számítás szerint
150 taxi elég lenne. Viszont en-
nek a duplája próbál megélni,
ami nagyon nehéz.
• Az indulásnál volt cso-
portbeosztás is a Volánnál.
• Igen, 6 csoportra osztottuk
szét a kollégákat. Egy csoport-
ban kb. 40, 45 fő volt és az
egyiknek én lettem a vezetője.
Úgy osztottuk be a munkát,
hogy volt egy kötelező hét, amin
vezénylés volt, majd ezt követte
két szabad hét. A kötelező hé-
ten belül a nappalosnak 2 na-
pot reggel 4-kor, a többit napon
pedig 6-kor, vagy 7-kor kellett
kezdeni. A csapat fele éjszakás,
a fele meg nappalos volt. Ez az
arány már régen fölborult, mert
jóval kevesebb az éjszakai mun-

ka. Jelen pillanatban már ve-
zénylés sincs, nincs rá fuvar-
igény. Néha, a hétvégeken, a
hajnali órákban, vagy télen, ami-
kor leesik a 2 centi hó és meg-
hal az élet a városban, összeállí-
tunk egy kis vezénylést.
• Ezt hogyan ellenőrzitek?
Be kell jelentkezni a disz-
pécser-központba?
• Munkakezdéskor a mikrofo-
non található számok segítsé-
gével bejelentkezik, bekódol a
kolléga egy drosztra. Ezt a
diszpécser látja, a számítógép
rögzíti a taxis kódját és a helyet
ahová beáll. Egyben be is so-
rolja a többiek mögé. Innen
tudja a központ, hogy az illető
dolgozik. Köszönni akkor szok-
tunk, amikor az első fuvart
megkapjuk. 
• Hány taxiállomás van a
városban?
• 38 körül. Ezek zömében mű-
ködnek, de vannak nem hivata-
los drosztok is. Például az
egyetemnél, a műszaki főisko-
lánál, a temetőnél. A droszt
használatáért jelenleg 20 000
Ft-ot fizetünk. Minden évben
tárgyalunk erről az önkormány-
zattal. Éppen most, a napok-
ban lesz esedékes az egyezke-
dés, ahol a következő évi
drosztdíj lesz a téma. 
• Mennyi egy átlagos fuvar-

távolság, és milyen tarifá-
val dolgoztok?
• 2-3 km. az átlag. Az alaptari-
fánk 490/200/65 Ft. 
• Mennyi a tagdíj a Volán-
nál?
• 19 800 + 1000 Ft az ipar-
testületi tagdíj.
• Az összehasonlítási ala-
pod megvan. Mikor volt
jobb taxizni, a ’90-es évek
előtt, vagy ma?
• Ezt nagyon nehéz összeha-
sonlítani. Minden kornak van-
nak előnyei, hátrányai. A régi
állami világban könnyebben
voltunk. Alánk tették az autót,
ami ha elromlott, a műhelyben
megjavították. Ha nem, adtak
tartalék autót. Nekünk csak
annyi volt a feladatunk, hogy a
váltónak tisztán, sérülésmen-
tesen adjuk át, műszak végén.
A műhely mellett volt egy mo-
só, ahol 2-3 forintért rendbe
tették a taxit. Más volt az elvá-
rás a teljesítménnyel kapcso-
latban is. Naponta átlagosan
200 kilométert mentünk,
melyből legalább 75-80%-ot
utassal tettünk meg. Ha az
utaskilométer ez alá esett,
azért büntettek. Ma jó, ha egy
taxi 100 kilométert megtesz,
amiből jó esetben is legfel-
jebb 50 a hasznos. A többi fe-
lesleges gurulgatással megy

el. Talán, ha keveseb-
ben lennénk, de erről
már beszéltem. 
• Nem megterhelő az
Ipartestület elnöki
funkciója mellett ta-
xizni is?
• Februárban voltam 72
éves. Ahogy arról be-
széltünk, 50 évet le-
nyomtam a bal elsőn. Így
én már éjszaka nem dol-
gozom, és a hétvégeken
is csak ritkán. Az Ipartes-
tülethez, az irodába
majdnem minden nap
bejövök, megnézem kell-
e valamit segíteni, nincs-
e probléma. Ez viszont
jólesik, szívesen teszem,
sőt, ha nem lenne, hiá-
nyozna. Szeretném még
itt elmondani, abban
hogy ilyen hosszú ideig
tudtam ezt a munkát vé-
gezni, nagyban segített
a nyugodt, segítő csalá-
di háttér. Feleségem és
két lányom megértő tá-
mogatása.
• Köszönöm a tájé-
koztatást, jó egészsé-
get kívánok!s - kó -
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Álmatlanság:
– Képzelje, mama, egész éj-

jel le se hunytam a szemem –
panaszolja a võ az anyósá-
nak.

– Van ötvenezer forint
adósságunk, és nem tudom,
hogyan fizessük vissza.

– Hát miért nem szóltál ne-
kem, fiam?

– Miért, mama talán adott
volna ötvenezer forintot?

– Nem, de egy altatót, azt
igen.

* * *
– Miért mindig az alszik el

hamarabb, aki horkol?
* * *

– Ha a munkavégzés egész-
séges dolog, akkor csinálják
a betegek, hogy meggyógyul-
janak.

* * *
Hittanórán:
A pap hittanórán a gyere-

keknek a hitrõl beszél, és ar-
ról, hogy aki Jézusban hisz
és becsületesen él, az majd a
Mennybe jut. Végül felteszi
a kérdést:

– Tehát, gyerekek, ho-
vá fogunk majd kerülni?

– A Mennyországba.
– És milyennek kell len-

nünk, hogy odajussunk?
– Halottnak.

* * *
Kínában:
– Apu, az igaz, hogy Kíná-

ban sok férfi úgy nõsül, hogy
nem is ismeri elõtte a lányt,
akit elvesz?

– Nemcsak Kínában van
ilyen, fiam. Ez bárkivel meg-
történhet, bárhol!

* * *
– A szex olyan, mint a pap-

rikás krumpli, kolbász nélkül
is jó, de azért kolbásszal az
igazi.

* * *
– Az idegen férfi olyan,

mint a hóesés, nem tudod,
meddig tart és hány centi
lesz.

* * *
A fakír egy új mutatványt

ad elõ a színpadon. A közön-
ség feszülten figyeli, miköz-
ben elõveszi a nemi szer-

vét, és beleteszi egy krokodil
szájába, majd egy erõteljeset
rácsap a krokodil fejére. A né-
zõk közül mindenki elhûlten
szemléli az eseményeket. A
fakír körbenéz, kinyitja a kro-
kodil száját, és körbemuto-
gatja a sértetlen szervet. Ez-
után a közönséghez fordul:

– Jelentkezõt várok, aki
megpróbálkozik a mutatvány-
nyal!

A színpadon síri csend...
Hirtelen egy fiatal, szõke
hölgy pattan fel:

– Én megcsinálom!
– Maga? – ráncolja a szem-

öldökét a fakír.
– Igen, csak ne tessék na-

gyot ütni a fejemre!
* * *

Munka:
A pszichiáter így szól a be-

tegéhez:
– Az ön problémájára a leg-

jobb gyógymód, ha belete-
metkezik a munkájába.

– Az nem megy, doktor úr.
– Miért?
– Mert betonkeverõ vagyok.
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tuk az öreg autókat, azokat el-
adták. Sőt, sorsolták őket, an-
nyi volt a jelentkező. Ezek már
többnyire a Zsigák voltak. 
• Talán a fiatalabb olvasók
nem is hiszik, de az előbb
említett típusokkal nem na-
gyon lehetett 80-nál többet
menni…
• Ez így igaz! Ha az oldal-
szelepelt Warsawát, vagy a
Pobedát egy kicsit megküld-

tük, vagyis 60-70-nél gyorsab-
ban mentünk velük, abból álta-
lában szelepbeégés lett.
• Mikortól váltottatok át a
taxisnyelvben csak gebi-
nesnek hívott elszámolási
módra?
• Az új rendszer bevezetése a
’70-es évek elejétől kezdődött.
Megnézték, hogy a taxi milyen
állapotban van, mennyi a kilo-
méter-telítettsége és az után
százalékot kaptunk a bevéte-
lünkből. Ha egy sokat futott
autót kapott a taxis, úgy az ma-
gasabb százalékot is jelentett,
amit a taxi fenntartására lehe-

tett fordítani. Mert ezt követő-
en a bevételből mindent ne-
künk kellett csinálnunk, vagy
csináltatnunk. Volt úgyneve-
zett fődarab-prémium is, vagy-
is ha a fődarabot nem kellett
cserélnünk, akkor kaptunk
prémiumot. Ezért aztán vi-
gyáztunk a kocsira. A száza-
lékba beleépítették a fizeté-
sünket is. Tehát volt egy ré-
sze a százaléknak, amit a ko-

csi fenntartásá-
ra kaptunk, és
volt egy része,
ami a fizetésün-
ket jelentette.
Minden kocsin
ketten voltunk,
éjszakás-nappa-
los megosztás-
ban. Nekünk a
váltómmal az volt
a szerencsénk,
hogy én autósze-
relő, ő meg laka-
tos képzettség-
gel rendelkezett.
Így mi az égvilá-

gon mindent megcsináltunk az
autón. Azoknál volt probléma,
akiknek szerelőhöz kellett vin-
ni a taxit és fizetni kellett a javí-
tásokért. Sajnos a Warsawák-
kal sok gondunk volt. Később
érkeztek Skodák is, de azok

nem váltak be.
Megváltás volt,
amikor jöttek a Zsi-
gák ’75, ’76 kör-
nyékén. A mi első
bordó színű Zsi-
gánkban 400 000
km volt, amikor le-
cserélték. 
• Ma már ez az
időszak a visz-
szaemlékezé -
sekben  szépnek

látszik, de én úgy emlék-
szem, még alkatrészt sem
lehetett kapni az autók-
hoz…
• Ez igaz. Sajnos valóban nem
úgy volt, hogy elmentem az au-
tósboltba és vettem hozzá bár-

milyen alkatrészt.
Talán Oroszor-
szágból lehetett
volna hozatni, de
szerintem ott sem
volt. Azért átvé-
szeltük ezeket a
dolgokat. 
• Úgy tudom,
szakszervezeti
vezető is voltál.
• Igen. ’77–’78
körül idegenfor-
galmi és taxi fő-
nökség voltunk. Ez
alá tartozott a sze-
mély- és a teherta-
xi. Amikor a szak-
szervezeti titkár le-
mondott, engem
választottak meg a
helyére. Attól fog-
va 3 ötéves ciklust
végigcsinál tam.
1989. május else-
jén megkaptam a
30 éves törzsgár-
dajelvényt, mert
már annyi ideje

dolgoztam a Volánnál, majd
május 30-án eljöttem magánta-
xisnak. 
• A magántaxit már 1982-
től választhattad volna. Mi-
ért később léptél?
• 1990-ben a Volán Kft.-be
szervezte ki a taxitevékenysé-
get. Így alakult meg a Volán Ta-
xi Kft. Nekem már 82-ben meg-
volt a magántaxi engedélyem,
szinte elsőként váltottam ki,
még most is megvan otthon.

30

Csoportgyűlés

A „szögletes“ Warsawa

A „púpos“ Warsawák a taxiállomáson

Utasra várva egy tele-
fonos taxiállomáson
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Mikor megkaptam az enge-
délyt, attól kezdve 6 hónapon
belül el kellett volna kezdeni a
vállalkozást. De nem kezdtem
el, maradtam a Volánnál. Akik
elmentek, azok meggazdagod-
tak. Az első időben se taxióra,
se ellenőrzés nem volt. Annyit
kértek egy útért, amennyit nem
szégyelltek. Tőlünk már az ele-
jén elmentek egy jópáran. Én
nem akartam. Viszont amikor
megtudtam, hogy át akarják
szervezni kft.-be a céget, ahol
30 évet végigdolgoztam, az
úgy hatott rám, mint derült ég-
ből a villámcsapás. Ezért dön-
töttem úgy, hogy én is elme-
gyek. Nagyon nehéz döntés
volt. Amikor eljöttem, a koráb-
ban kilépett volán taxisok mind
a Kockánál voltak. Mert volt itt
Pécsen akkor egy Kockás Taxi
társaság. Sok taxitársaság volt
akkoriban. Tehát oda kerültem
egy 1300-as, használtan vett
Zsigával. Majd 1995-ben meg-
hirdette a Pannon Volán Rt. a
Taxi Kft.-t eladásra. Akkor az
Ipartestületnek Döme János
volt az elnöke. Ő sikerrel pályá-
zott és az Ipartestület megvette
a Volán Taxi Kft.-t. Akkor sza-
bad volt a pálya, aki akart a Vo-
lán Taxi Kft.-ben dolgozni, az jö-
hetett. 20 000 Ft-ot kellett fizet-
ni, ez volt a vételi támogatás.

270 fővel indultunk, most 159-
en vagyunk. 
• Jelenleg hány taxis van
Pécsett?
• Összesen 294, vagy 295.
Két társaság dolgozik jelenleg.
Az Euró Taxi és a Volán Taxi.
Sok úgynevezett szabadúszó is
fuvaroz a városban. Ez viszont
az igényekhez mérten sok. Tő-
lünk Nyugatabbra, a jobb helye-
ken úgy van, hogy 1000 lakosra
egy taxi jut. Tehát a lakosság
számához igazítják a taxiszá-
mot, városonként. Pécs lakos-
sága jelenleg durván 150 000
fő, így az előző számítás szerint
150 taxi elég lenne. Viszont en-
nek a duplája próbál megélni,
ami nagyon nehéz.
• Az indulásnál volt cso-
portbeosztás is a Volánnál.
• Igen, 6 csoportra osztottuk
szét a kollégákat. Egy csoport-
ban kb. 40, 45 fő volt és az
egyiknek én lettem a vezetője.
Úgy osztottuk be a munkát,
hogy volt egy kötelező hét, amin
vezénylés volt, majd ezt követte
két szabad hét. A kötelező hé-
ten belül a nappalosnak 2 na-
pot reggel 4-kor, a többit napon
pedig 6-kor, vagy 7-kor kellett
kezdeni. A csapat fele éjszakás,
a fele meg nappalos volt. Ez az
arány már régen fölborult, mert
jóval kevesebb az éjszakai mun-

ka. Jelen pillanatban már ve-
zénylés sincs, nincs rá fuvar-
igény. Néha, a hétvégeken, a
hajnali órákban, vagy télen, ami-
kor leesik a 2 centi hó és meg-
hal az élet a városban, összeállí-
tunk egy kis vezénylést.
• Ezt hogyan ellenőrzitek?
Be kell jelentkezni a disz-
pécser-központba?
• Munkakezdéskor a mikrofo-
non található számok segítsé-
gével bejelentkezik, bekódol a
kolléga egy drosztra. Ezt a
diszpécser látja, a számítógép
rögzíti a taxis kódját és a helyet
ahová beáll. Egyben be is so-
rolja a többiek mögé. Innen
tudja a központ, hogy az illető
dolgozik. Köszönni akkor szok-
tunk, amikor az első fuvart
megkapjuk. 
• Hány taxiállomás van a
városban?
• 38 körül. Ezek zömében mű-
ködnek, de vannak nem hivata-
los drosztok is. Például az
egyetemnél, a műszaki főisko-
lánál, a temetőnél. A droszt
használatáért jelenleg 20 000
Ft-ot fizetünk. Minden évben
tárgyalunk erről az önkormány-
zattal. Éppen most, a napok-
ban lesz esedékes az egyezke-
dés, ahol a következő évi
drosztdíj lesz a téma. 
• Mennyi egy átlagos fuvar-

távolság, és milyen tarifá-
val dolgoztok?
• 2-3 km. az átlag. Az alaptari-
fánk 490/200/65 Ft. 
• Mennyi a tagdíj a Volán-
nál?
• 19 800 + 1000 Ft az ipar-
testületi tagdíj.
• Az összehasonlítási ala-
pod megvan. Mikor volt
jobb taxizni, a ’90-es évek
előtt, vagy ma?
• Ezt nagyon nehéz összeha-
sonlítani. Minden kornak van-
nak előnyei, hátrányai. A régi
állami világban könnyebben
voltunk. Alánk tették az autót,
ami ha elromlott, a műhelyben
megjavították. Ha nem, adtak
tartalék autót. Nekünk csak
annyi volt a feladatunk, hogy a
váltónak tisztán, sérülésmen-
tesen adjuk át, műszak végén.
A műhely mellett volt egy mo-
só, ahol 2-3 forintért rendbe
tették a taxit. Más volt az elvá-
rás a teljesítménnyel kapcso-
latban is. Naponta átlagosan
200 kilométert mentünk,
melyből legalább 75-80%-ot
utassal tettünk meg. Ha az
utaskilométer ez alá esett,
azért büntettek. Ma jó, ha egy
taxi 100 kilométert megtesz,
amiből jó esetben is legfel-
jebb 50 a hasznos. A többi fe-
lesleges gurulgatással megy

el. Talán, ha keveseb-
ben lennénk, de erről
már beszéltem. 
• Nem megterhelő az
Ipartestület elnöki
funkciója mellett ta-
xizni is?
• Februárban voltam 72
éves. Ahogy arról be-
széltünk, 50 évet le-
nyomtam a bal elsőn. Így
én már éjszaka nem dol-
gozom, és a hétvégeken
is csak ritkán. Az Ipartes-
tülethez, az irodába
majdnem minden nap
bejövök, megnézem kell-
e valamit segíteni, nincs-
e probléma. Ez viszont
jólesik, szívesen teszem,
sőt, ha nem lenne, hiá-
nyozna. Szeretném még
itt elmondani, abban
hogy ilyen hosszú ideig
tudtam ezt a munkát vé-
gezni, nagyban segített
a nyugodt, segítő csalá-
di háttér. Feleségem és
két lányom megértő tá-
mogatása.
• Köszönöm a tájé-
koztatást, jó egészsé-
get kívánok!s - kó -
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Álmatlanság:
– Képzelje, mama, egész éj-

jel le se hunytam a szemem –
panaszolja a võ az anyósá-
nak.

– Van ötvenezer forint
adósságunk, és nem tudom,
hogyan fizessük vissza.

– Hát miért nem szóltál ne-
kem, fiam?

– Miért, mama talán adott
volna ötvenezer forintot?

– Nem, de egy altatót, azt
igen.

* * *
– Miért mindig az alszik el

hamarabb, aki horkol?
* * *

– Ha a munkavégzés egész-
séges dolog, akkor csinálják
a betegek, hogy meggyógyul-
janak.

* * *
Hittanórán:
A pap hittanórán a gyere-

keknek a hitrõl beszél, és ar-
ról, hogy aki Jézusban hisz
és becsületesen él, az majd a
Mennybe jut. Végül felteszi
a kérdést:

– Tehát, gyerekek, ho-
vá fogunk majd kerülni?

– A Mennyországba.
– És milyennek kell len-

nünk, hogy odajussunk?
– Halottnak.

* * *
Kínában:
– Apu, az igaz, hogy Kíná-

ban sok férfi úgy nõsül, hogy
nem is ismeri elõtte a lányt,
akit elvesz?

– Nemcsak Kínában van
ilyen, fiam. Ez bárkivel meg-
történhet, bárhol!

* * *
– A szex olyan, mint a pap-

rikás krumpli, kolbász nélkül
is jó, de azért kolbásszal az
igazi.

* * *
– Az idegen férfi olyan,

mint a hóesés, nem tudod,
meddig tart és hány centi
lesz.

* * *
A fakír egy új mutatványt

ad elõ a színpadon. A közön-
ség feszülten figyeli, miköz-
ben elõveszi a nemi szer-

vét, és beleteszi egy krokodil
szájába, majd egy erõteljeset
rácsap a krokodil fejére. A né-
zõk közül mindenki elhûlten
szemléli az eseményeket. A
fakír körbenéz, kinyitja a kro-
kodil száját, és körbemuto-
gatja a sértetlen szervet. Ez-
után a közönséghez fordul:

– Jelentkezõt várok, aki
megpróbálkozik a mutatvány-
nyal!

A színpadon síri csend...
Hirtelen egy fiatal, szõke
hölgy pattan fel:

– Én megcsinálom!
– Maga? – ráncolja a szem-

öldökét a fakír.
– Igen, csak ne tessék na-

gyot ütni a fejemre!
* * *

Munka:
A pszichiáter így szól a be-

tegéhez:
– Az ön problémájára a leg-

jobb gyógymód, ha belete-
metkezik a munkájába.

– Az nem megy, doktor úr.
– Miért?
– Mert betonkeverõ vagyok.
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Üzemanyagárak, 2013 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 410 430 252

Február 414 423 266

Március 431 435 271

Április 442 439 271

Május 438 438 272

Június 409 416 279

Július 414 418 279

Augusztus 414 420 279

Szeptember 427 428 279

Október 434 439 279

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 tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-
rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

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

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre al-
kalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lako-

sú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) eseté-
ben az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék

2011.12.21 – 2012.08.28 7,00%

2012.08.29 – 2012.09.25 6,75%

2012.09.26 – 2012.10.30 6,50%

2012.10.31 – 2012.11.27 6,25%

2012.11.28 – 2012.12.19 6,00%

2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%

2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%

2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%

2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%

2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%

2013.05.29 – 2013.06.25 4,50%

2013.06.26 – 2013.07.23 4,25%

2013.07.24 – 2013.08.27 4,00%

2013.08.28 – 2013.09.24 3,80%

2013.09.25-tõl 3,60%

www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl tör-

ténõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében

fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak meg-

felelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfi-

zetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a min-

denkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek (táppénz, részletfizetés, 
fellebbezés stb.) 2.800.-
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 
Taxis brifkók, pénztárcák 1.200.-tól
Az új taxirendelettel kapcsolatos engedélyszám öntapadós
vagy mágneses 900.-tól.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 
Laminálás A/4-ig 250.-tõl

Az árak 2013. október 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu Web: www.taxicentrum.hu

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 09.00–16.00-ig, péntek 09.00–14.00-ig.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

OKTÓBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (98 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (147 000 Ft) (110 250 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

98 000 Ft 12 495 Ft 9800 Ft 29 768 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

õstermelõt, egyéni õstermelõt, egyéni hozzájárulási
vállalkozót, kifizetõt vállalkozót, kifizetõt adó beszedési
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség számla

beszedési számla beszedési számla
Költségvetési
számla száma 10032000-06057749 10032000-06056236 10032000-06055912
Költségkénti Nem számolható el Nem számolható el A teljes befizetett 
elszámolhatóság költségként költségként összeg elszámolható

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

6660 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem! a tárgyhavi bevétel 25%-a.
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)

Adónem kód 124 125
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
számla elnevezése magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 27%-os szociális hozzájá-
rulási adót a következőknek:

• az egyéni vállalkozó ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjra volt jogosult és rokkantsági
ellátásban vagy rehabilitációs ellátás-
ban részesül

• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs ha-
tóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.

Fenti kedvezmény 2012 július 1-től
illeti meg az egyéni vállalkozókat, to-
vábbá a bt, kkt, kft személyesen közre-
működő tagjait. A kedvezmény a mini-
málbér kétszeres összegéig vehető
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.

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

A KATA befizetése főállá-
sú, másodos és nyugdíj
melletti vállalkozók ese-
tén egyaránt a tárgyhó-
napot követő hó 12-e.
Ügyelni kell arra, hogy a
negyedév utolsó napján
100 ezer forintot megha-
ladó tartozás ne legyen a
folyószámlán, mert ez a
KATA jogosultság azon-
nali visszavonásával jár.

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

Fõfoglalkozású Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti

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

Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások

elnevezése tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla

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

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 410 430 252

Február 414 423 266

Március 431 435 271

Április 442 439 271

Május 438 438 272

Június 409 416 279

Július 414 418 279

Augusztus 414 420 279

Szeptember 427 428 279

Október 434 439 279

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 tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-
rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

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

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre al-
kalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lako-

sú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) eseté-
ben az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék

2011.12.21 – 2012.08.28 7,00%

2012.08.29 – 2012.09.25 6,75%

2012.09.26 – 2012.10.30 6,50%

2012.10.31 – 2012.11.27 6,25%

2012.11.28 – 2012.12.19 6,00%

2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%

2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%

2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%

2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%

2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%

2013.05.29 – 2013.06.25 4,50%

2013.06.26 – 2013.07.23 4,25%

2013.07.24 – 2013.08.27 4,00%

2013.08.28 – 2013.09.24 3,80%

2013.09.25-tõl 3,60%

www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl tör-

ténõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében

fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak meg-

felelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfi-

zetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a min-

denkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek (táppénz, részletfizetés, 
fellebbezés stb.) 2.800.-
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 
Taxis brifkók, pénztárcák 1.200.-tól
Az új taxirendelettel kapcsolatos engedélyszám öntapadós
vagy mágneses 900.-tól.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 
Laminálás A/4-ig 250.-tõl

Az árak 2013. október 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu Web: www.taxicentrum.hu

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 09.00–16.00-ig, péntek 09.00–14.00-ig.

ujtaxi.qxd  10/16/13 08:50  Page 32

33

Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

OKTÓBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (98 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (147 000 Ft) (110 250 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

98 000 Ft 12 495 Ft 9800 Ft 29 768 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

õstermelõt, egyéni õstermelõt, egyéni hozzájárulási
vállalkozót, kifizetõt vállalkozót, kifizetõt adó beszedési
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség számla

beszedési számla beszedési számla
Költségvetési
számla száma 10032000-06057749 10032000-06056236 10032000-06055912
Költségkénti Nem számolható el Nem számolható el A teljes befizetett 
elszámolhatóság költségként költségként összeg elszámolható

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

6660 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem! a tárgyhavi bevétel 25%-a.
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)

Adónem kód 124 125
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
számla elnevezése magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 27%-os szociális hozzájá-
rulási adót a következőknek:

• az egyéni vállalkozó ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjra volt jogosult és rokkantsági
ellátásban vagy rehabilitációs ellátás-
ban részesül

• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs ha-
tóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.

Fenti kedvezmény 2012 július 1-től
illeti meg az egyéni vállalkozókat, to-
vábbá a bt, kkt, kft személyesen közre-
működő tagjait. A kedvezmény a mini-
málbér kétszeres összegéig vehető
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.

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

A KATA befizetése főállá-
sú, másodos és nyugdíj
melletti vállalkozók ese-
tén egyaránt a tárgyhó-
napot követő hó 12-e.
Ügyelni kell arra, hogy a
negyedév utolsó napján
100 ezer forintot megha-
ladó tartozás ne legyen a
folyószámlán, mert ez a
KATA jogosultság azon-
nali visszavonásával jár.

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

Fõfoglalkozású Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti

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

Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások

elnevezése tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla

Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349
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Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 443-5747
Hétvégén is nyitva!

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

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

Intézhetõ ügyek: 
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám

Drosztengedélyhez szükséges okmányok: 
• a gépjármû forgalmi engedélye 
• a Közlekedési Felügyelet minõsítõ vizsgálati „igazolólap“-ja 
• a Közlekedési Felügyelet által kiadott taxiengedély 
• Pest, vagy más megyei vállalkozó esetében a „Személytaxi-

vezetõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy or-
szágos bejegyzés szerepel 

• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggés-
ben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentke-
zett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn,
illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736,
mobil: 06-30-989-4279

Szolgáltatások: 
• Személyi jövedelemadó bevallás
• Könyvelés, elektronikus bevallások 
• Iparûzési adó 
• Teljes körû vállalkozói ügyvitel 
• Taxis kellékek árusítása 
• Tarifatáblák, engedélyszámok készítése 
• Mágnes-matricázás, laminálás

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig
09.00–16.00 

Pénteken 09.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése  

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

November 12.
• Elõzõ havi járulékok bevallása
és befizetése 
• Elõzõ havi KATA befizetése 

Fontos 
határidõk

A járulékok befizetési határide-
je főállásúaknál és munkavi-
szony melletti vállalkozóknál

a tárgyhónapot követő 
hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalkozók já-
rulékaikat – a vonatkozó jog-
szabály szerint – negyedéven-

ként, a tárgynegyedévet követő
hó 12-ig fizetik. 
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
Számlaszám: 10102086-02614500-02003005 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és a
vállalkozó adószámát kell feltüntetni. 
Személyes ügyintézés: BKIK központi ügyfélszolgálata:
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt 99. 
Telefon: (06-1) 488-2000

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

Pest megyei és Érd
Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és
Iparkamara 
1056 Budapest 
Váci u. 40. IV. emelet 
Tel.: (06-1) 317-7666

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

Számlaszám: 10102086-11571302-12000007 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és
a vállalkozó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés: 
1056 Budapest, V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
Telefon: (06-1) 317-7666

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel.: 460-2201

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás 
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése 

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30
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Azt mindenki tudja, hogy el kell bontani a repülőtérre vezető utat, de azt
senki sem tudja miből. Szegény az állam, szegény a fővárosi önkor-
mányzat. Éppen ezért azt javasoltam a főpolgármesternek, írjanak ki
egy pályázatot, és aki megnyeri, az ingyen elbontja a repülőtérre veze-
tő út melletti korlátokat, cserébe övé lehet a vasanyag. Ugyanis a több
kilométer hosszú, négysoros korlát milliós értéket képviselhet, kár par-
lagon hagyni! Mindenki jól járna. A járművezetők megszabadulnának
egy rémálomtól, a nyertes vállalkozó meg gazdagabb lenne egy táska
pénzzel. Megérkezett a hivatalos válasz. Rövidítve, szer-
kesztve, kiemelés tőlem (J. P.)

A ferihegyi repülőtérre vezető út kialakítá-
sa során alapvető szempont volt, hogy a
belváros és a ferihegyi repülőtér (ma már
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) kö-
zött biztosítson gyors, és zavarmentes elju-
tási lehetőséget. A Ferihegyi gyorsforgalmi
úton a homogén sebességeloszlás biztosí-
tása érdekében a lassabban közlekedő jár-
művek (például a tehergépkocsik) kizárásra
kerültek.

Az út célja alapvetően a repülőtér és a
belváros kapcsolatának megteremtése volt,
a helyi igények kizárásával. E kialakítás azon-
ban számos problémát rejt magában (a Fel-
sőcsatári úti aluljáró magasságkorlátozása,
az itt, vagy az ennek védelmére létesülő ma-
gasságkorlátozó kapu környezetében beszo-
ruló magasabb járművek, a zárt pályás szaka-
szon történő balesetek), amelyek miatt az út
rendkívül zavarérzékeny. A kialakítás mára elavulttá vált, és egyre in-
kább indokolt a 2x2 sávos Gyömrői út, valamint a szalagkorlátok közti
úttest összenyitása. 

A Budapesti Közlekedési Központ,  felismerve a Ferihegyi re-
pülőtérre vezető út zavarérzékenységét, és közlekedési problé-
máit, annak feloldására több intézkedést is hozott.

Rövid távú intézkedésként a Felsőcsatári úti aluljáró előtti utol-
só letérési lehetőségnél magasságkorlátozó infrakapuk, valamint
kijelzők kerültek felszerelésre, amelyek ellenőrzik a korlátozás fe-
lé közeledő járművek magasságát. A kijelzőn speciális jelzéskép

jelenik meg abban az esetben, ha az érzékelő a korlátozást túllépő ma-
gasságú járművet észlel. Ilyenkor a táblán az ábra villogni kezd, ezzel is
fokozva a figyelemfelkeltő hatást.

Hosszabb távon pedig Társaságunk 2013. évi útfelújítási
programjába bekerült egy tanulmányterv készítése, melynek
során megvizsgálásra kerül a gyorsforgalmi és a Gyömrői út kö-

zös szakaszának jövőbeni ki-
alakítási változatai (Hangár ut-
ca és Igló utca között), külö-
nös tekintettel a pályák egybe-
nyitásának lehetőségére.

A tanulmány vizsgálja az út há-
lózati szerepét is, összefüggés-
ben a 4-es út tervezett városi be-
vezetésének kérdésével. Társa-
ságunk a tanulmányterv alapján
írná ki a kiviteli tervek készíté-
sét, a konkrét megvalósításra
legkorábban 2015. évtől volna
lehetőség. 

Ezzel párhuzamosan a híd-
felújítási programunkban fel-
vettük az akut problémát jelen-
tő Felsőcsatári úti űrszelvény-
hiányos közúti aluljáró, illetve
a fölötte lévő híd átépítését. A

tervek 2014. évre elkészülnek
és reményeink szerint 2014. évben megkezdhető kivitele-

zés is. A kivitelezési munkák eredményeként a jelenlegi magasságkor-
látozás megszüntetésre kerülhetne, jelentős mértékben csökkentve ez-
zel a gyorsforgalmi út zavarérzékenységét.

Lieb Judit 
Ügyfélszolgálati vezető

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 
Köszönjük a választ. Juhász Péter

A kamionos meg csak néz ki az okos fejéből,
miért dühöngenek mögötte több százan

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

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

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

Intézhetõ ügyek: 
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám

Drosztengedélyhez szükséges okmányok: 
• a gépjármû forgalmi engedélye 
• a Közlekedési Felügyelet minõsítõ vizsgálati „igazolólap“-ja 
• a Közlekedési Felügyelet által kiadott taxiengedély 
• Pest, vagy más megyei vállalkozó esetében a „Személytaxi-

vezetõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy or-
szágos bejegyzés szerepel 

• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggés-
ben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentke-
zett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn,
illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

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

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736,
mobil: 06-30-989-4279

Szolgáltatások: 
• Személyi jövedelemadó bevallás
• Könyvelés, elektronikus bevallások 
• Iparûzési adó 
• Teljes körû vállalkozói ügyvitel 
• Taxis kellékek árusítása 
• Tarifatáblák, engedélyszámok készítése 
• Mágnes-matricázás, laminálás

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig
09.00–16.00 

Pénteken 09.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése  

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

November 12.
• Elõzõ havi járulékok bevallása
és befizetése 
• Elõzõ havi KATA befizetése 

Fontos 
határidõk

A járulékok befizetési határide-
je főállásúaknál és munkavi-
szony melletti vállalkozóknál

a tárgyhónapot követő 
hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalkozók já-
rulékaikat – a vonatkozó jog-
szabály szerint – negyedéven-

ként, a tárgynegyedévet követő
hó 12-ig fizetik. 
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
Számlaszám: 10102086-02614500-02003005 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és a
vállalkozó adószámát kell feltüntetni. 
Személyes ügyintézés: BKIK központi ügyfélszolgálata:
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt 99. 
Telefon: (06-1) 488-2000

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

Pest megyei és Érd
Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és
Iparkamara 
1056 Budapest 
Váci u. 40. IV. emelet 
Tel.: (06-1) 317-7666

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

Számlaszám: 10102086-11571302-12000007 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és
a vállalkozó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés: 
1056 Budapest, V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
Telefon: (06-1) 317-7666

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel.: 460-2201

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás 
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése 

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30
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Azt mindenki tudja, hogy el kell bontani a repülőtérre vezető utat, de azt
senki sem tudja miből. Szegény az állam, szegény a fővárosi önkor-
mányzat. Éppen ezért azt javasoltam a főpolgármesternek, írjanak ki
egy pályázatot, és aki megnyeri, az ingyen elbontja a repülőtérre veze-
tő út melletti korlátokat, cserébe övé lehet a vasanyag. Ugyanis a több
kilométer hosszú, négysoros korlát milliós értéket képviselhet, kár par-
lagon hagyni! Mindenki jól járna. A járművezetők megszabadulnának
egy rémálomtól, a nyertes vállalkozó meg gazdagabb lenne egy táska
pénzzel. Megérkezett a hivatalos válasz. Rövidítve, szer-
kesztve, kiemelés tőlem (J. P.)

A ferihegyi repülőtérre vezető út kialakítá-
sa során alapvető szempont volt, hogy a
belváros és a ferihegyi repülőtér (ma már
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) kö-
zött biztosítson gyors, és zavarmentes elju-
tási lehetőséget. A Ferihegyi gyorsforgalmi
úton a homogén sebességeloszlás biztosí-
tása érdekében a lassabban közlekedő jár-
művek (például a tehergépkocsik) kizárásra
kerültek.

Az út célja alapvetően a repülőtér és a
belváros kapcsolatának megteremtése volt,
a helyi igények kizárásával. E kialakítás azon-
ban számos problémát rejt magában (a Fel-
sőcsatári úti aluljáró magasságkorlátozása,
az itt, vagy az ennek védelmére létesülő ma-
gasságkorlátozó kapu környezetében beszo-
ruló magasabb járművek, a zárt pályás szaka-
szon történő balesetek), amelyek miatt az út
rendkívül zavarérzékeny. A kialakítás mára elavulttá vált, és egyre in-
kább indokolt a 2x2 sávos Gyömrői út, valamint a szalagkorlátok közti
úttest összenyitása. 

A Budapesti Közlekedési Központ,  felismerve a Ferihegyi re-
pülőtérre vezető út zavarérzékenységét, és közlekedési problé-
máit, annak feloldására több intézkedést is hozott.

Rövid távú intézkedésként a Felsőcsatári úti aluljáró előtti utol-
só letérési lehetőségnél magasságkorlátozó infrakapuk, valamint
kijelzők kerültek felszerelésre, amelyek ellenőrzik a korlátozás fe-
lé közeledő járművek magasságát. A kijelzőn speciális jelzéskép

jelenik meg abban az esetben, ha az érzékelő a korlátozást túllépő ma-
gasságú járművet észlel. Ilyenkor a táblán az ábra villogni kezd, ezzel is
fokozva a figyelemfelkeltő hatást.

Hosszabb távon pedig Társaságunk 2013. évi útfelújítási
programjába bekerült egy tanulmányterv készítése, melynek
során megvizsgálásra kerül a gyorsforgalmi és a Gyömrői út kö-

zös szakaszának jövőbeni ki-
alakítási változatai (Hangár ut-
ca és Igló utca között), külö-
nös tekintettel a pályák egybe-
nyitásának lehetőségére.

A tanulmány vizsgálja az út há-
lózati szerepét is, összefüggés-
ben a 4-es út tervezett városi be-
vezetésének kérdésével. Társa-
ságunk a tanulmányterv alapján
írná ki a kiviteli tervek készíté-
sét, a konkrét megvalósításra
legkorábban 2015. évtől volna
lehetőség. 

Ezzel párhuzamosan a híd-
felújítási programunkban fel-
vettük az akut problémát jelen-
tő Felsőcsatári úti űrszelvény-
hiányos közúti aluljáró, illetve
a fölötte lévő híd átépítését. A

tervek 2014. évre elkészülnek
és reményeink szerint 2014. évben megkezdhető kivitele-

zés is. A kivitelezési munkák eredményeként a jelenlegi magasságkor-
látozás megszüntetésre kerülhetne, jelentős mértékben csökkentve ez-
zel a gyorsforgalmi út zavarérzékenységét.

Lieb Judit 
Ügyfélszolgálati vezető

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 
Köszönjük a választ. Juhász Péter

A kamionos meg csak néz ki az okos fejéből,
miért dühöngenek mögötte több százan

Még egyszer a korlátokról 
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„...s mikor megemlékezel rólam,
mindig arccal szemközt fogok veled állani.”

Anyám roppant mód szerette az őszt, az ok-
tóbert meg egyenesen imádta. Nem tehe-
tett róla, így programozták, októberben szü-
letett, akárcsak magam. „Mink, októberiek!”
– mondta rátartian, kihívóan, büszkén – so-
ha nem értettem, minek ez a peckes meg-
különböztetésünk, mitől vagyunk mi mások,
mint – teszem azt – például a januáriak.

Akkoriban a környékünkön élők nemigen
hallottak a Vízöntőről, a Mérlegről, a Skorpi-
óról és egyéb micsodákról, asztrológus,
csillagjós vagy lélekbúvár sem járt arrafelé.
Ám jósnő, az igen. A Gizella. „Kipróbáltam
a Gizellát”, vagy választékosabban: „Próbá-
ra tettem a Gizellát” – közölte anyám nagy
vidáman. – No és? – kérdeztem. „Mit és,
drága nagyfiam? Ez az álnok nőszemély
legutóbb azt jósolta nekem, hogy nyolcvan-
öt éves koromig fogok élni. Még ilyet! Ez
tisztára kivihetetlen, úgyhogy dobtam is őt.
Volt Gizella, nincs Gizella!”

Ezen hát túlestünk. Maradt az ősz. A Köz-
társaság téri, a Mátyás téri, a Kálvária téri
fák sárguló, majd lehulló levelei rendre el-
kápráztattak mindkettőnket. Hát még a hoz-
zánk igen közeli Kerepesi temető sokszínű
levélhullása! (Erről majd alantabb.) Ez azon-
ban a „mi őszünk” érmének csak egyik ol-
dala. Mert a másik ott volt kint az ugyancsak
közeli Teleki téri piacon, a silány deszkabó-
dék tömkelegében, az őszi gyümölcsök, vi-
rágok dús illatárjában. Itt aztán ráérősen
szippantgathatott magának, akár valami ide-
tévedt, kíváncsian lófráló úrinő. „Ebbül ve-
gyen, drága nagysád!” – fogadta szemér-
mes-mosolygósan, mint egy szűzlány a ko-
fák felszólítását, mert az olyasmit, hogy
„nagysád”, ő csak itt hallhatott magáról.

Otthon meg várta a három félárva kisko-
rú. Nekik vitte a beszerzettet a huszonnyolc
éves korára már megözvegyült, szőkésbar-
na hajú, kislányosan törékeny alkatú
anyánk, muszájból hamar túlesvén közös
gyászunkon. Hát persze hogy októberben
távozott az élők sorából fiatal apánk, fokoz-
ván az ősz iránti fogékonyságunkat, mely-
hez ezután számunkra egy addig ismeret-
len érzés társult: a bánat.

De ahogy mondani szokás: élni kell to-
vább! Nem ment újra férjhöz („Ugyan mán!
Ép eszű férfi nem venne nyakába engem
három aranyos, ám nagyzabálós kölökkel!”),
így csonkulva éltünk át isten tudja hány egy-
mást váltó évszakot. Míg föl nem nőttünk, ő
volt az egyetlen keresőképes. A híres
Bucsok-ban, a csokoládégyárban váltott
műszakban kézicsomagolt.

Nomármost egy szép kora tavaszi napon

lelkesülten gyütt haza műszakjából. „Ezt
hallgasd meg, nagyfiam – szólt hozzám iz-
galomtól kipirult arccal –, előléptettek! A
húsvéti tojásosztályról áttettek a nyusziosz-
tályra, úgybizony!” Ez igen! – bólintottam rá,
mert annyit felfogtam, hogy csokinyuszit
kézzel csomagolni sokkal, de sokkal komp-
likáltabb művelet (mondhatni egyenesen
művészet), míg a piros tojás csomagolása
úgyszólván egyhangú robotmunka, ugye-
bár.

Azt nem tudom, hogy az „októberisége”
mennyire kapcsolható össze versszereteté-
vel. Vagy két tucat verset is tudott fejből,
kedvenceitől, Petőfitől, Arany Jánostól, Jó-
zsef Attilától. Ha kértük, el is mondta egyi-
ket-másikat.

Ez a következőképp történt: például
együtt ültünk (még nem megcsonkulva) a
nagy konyhaasztalnál, ki-ki tette a dolgát,
anyánk borsót pucolt vagy levesnek való
zöldséget hámozott, és mivel kértük, hát
verselt: „Arany János: Családi kör. Este van,
este van, kiki nyugalomban, feketén bólon-
gat az eperfa lombja. Zúg az éji bogár, ne-
kimegy a falnak, nagyot koppan akkor, azu-
tán elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi
rögnek, lomha földi békák szanaszét görög-
nek, csapong a denevér az ereszt sodor-
ván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán.”
Ezt a részt (felfogásában a „családi körön”
kívüli világot) olyan hátborzongató átéléssel
hangsúlyozta, hogy a kisebbek ijedtükben
fogvacogva összebújtak, ám rögvest jött a
feloldás, a derűs kép adta megnyugvás,
kedves, keresetlen egyszerűséggel előad-
va: „Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek; a
gazdasszony épen az imént fejé meg...”

Hát így. Mondta is apánk: „Terike, ben-
ned egy Jászai Mari veszett el...” Az ő ked-
venc költői mások voltak: Ady, persze neki
is József Attila, a régebbiek közül meg Ber-
zsenyi, Batsányi – cáfolván azt a gőgös ér-
telmiségi kijelentést, miszerint az „alsóbb
néprétegek” a költészethez mit sem konyí-
tanak.

Minek tagadjam? A versek szeretetét
nem az iskoláktól, nem a tanároktól kaptam,
hanem a szüleimtől. Az  „októberi” érzé-
kenységű anyámtól és a magát szüntelenül,
egészen a korai haláláig képző, munkája
mellett tanuló, olvasó apámtól. Az iskola
csak rendszerbe tette (már ahogy) az ott-
hon hallottakat, majd magamra hagyott, és
mehettem vissza, haza az érzelmi többle-
tért.

Anyám nem ismerte az ősz, az elmúlás
iránt oly érzékeny, fogékony, magányos sze-
gedi költő, Juhász Gyula költészetét. Tőle
való e havi versünk. Mélabús ugyan, de hát
elvégre ősz van, sőt október!

Gizellának, a jósnőnek végül valóban
nem lett igaza, jól tette hát, hogy nem hitt
neki, hogy „kipaterolta” őt anno. Dehogyis
élt anyám nyolcvanöt évig, még az ötvenket-
tőt sem töltötte be! Elvitte a rövid, végzetes
betegsége. De nem ám októberben, ahogy
szerette volna, hanem (időnként bizony cini-
kus a Sors) épp március idusán. Azóta itt ál-
lok a maradék családban egyszál magam
„októberiként”.

Temetése után az egyik ruhája zsebiben
kis cédulát találtam, rajta ceruzával írt so-
rok. Olvasom egyszer, olvasom kétszer
(könny a szemben!), aztán észbe kapok.
Hát persze! Kinn volt a drágám a Kerepesi
temetőben (naná, hogy ősszel), bámulhatta
a sokszínű leveleket –  így gondolom –,
szippantgatott is, akár a piacon, hogy men-
nyire más az ősz illata itt, mint amott, dualis-
ta lelke egyszerre merengett az elmúláson,
az enyészeten és azon, hogy mit is főzzön
gyerekeinek: bablevest vagy krumplilevest.
Majd körbejárván Jókai Mór kör alakú oszlo-
pos síremlékét és a felső peremen találha-
tó, ma is olvasható Jókai-idézetet kimásolta,
mivelhogy igen megtetszhetett neki.

Íme a szövege: „Ami bennem lélek, vele-
tek megy; ott fog köztetek lenni mindig.
Megtalálsz virágaid között, mikor elhervad-
nak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull;
meghallassz az esti harangszóban, mikor
elenyészik; s mikor megemlékezel rólam,
mindig arccal szemközt fogok veled
állani.”
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OKTÓBER

A fény arannyal öntözi még
a szőke akác levelét,
de ez a fény, megérzem én,
már októberi fény.

Az alkony lila fátyla alatt
tarka tehenek hada halad,
vígan elbődül, hisz haza tart,
de ez már őszi csapat.

A kertben tarkán égő színek,
virágok, dúsan vérző szívek,
rajtuk az este harmata ring,
de ez már őszi pompa mind.

Fényt, krizantémet, dalt, harmatot
lelkemben vígan elringatok,
megszépül lassan, ami rég volt,
de ez már októberi égbolt!

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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„...s mikor megemlékezel rólam,
mindig arccal szemközt fogok veled állani.”

Anyám roppant mód szerette az őszt, az ok-
tóbert meg egyenesen imádta. Nem tehe-
tett róla, így programozták, októberben szü-
letett, akárcsak magam. „Mink, októberiek!”
– mondta rátartian, kihívóan, büszkén – so-
ha nem értettem, minek ez a peckes meg-
különböztetésünk, mitől vagyunk mi mások,
mint – teszem azt – például a januáriak.

Akkoriban a környékünkön élők nemigen
hallottak a Vízöntőről, a Mérlegről, a Skorpi-
óról és egyéb micsodákról, asztrológus,
csillagjós vagy lélekbúvár sem járt arrafelé.
Ám jósnő, az igen. A Gizella. „Kipróbáltam
a Gizellát”, vagy választékosabban: „Próbá-
ra tettem a Gizellát” – közölte anyám nagy
vidáman. – No és? – kérdeztem. „Mit és,
drága nagyfiam? Ez az álnok nőszemély
legutóbb azt jósolta nekem, hogy nyolcvan-
öt éves koromig fogok élni. Még ilyet! Ez
tisztára kivihetetlen, úgyhogy dobtam is őt.
Volt Gizella, nincs Gizella!”

Ezen hát túlestünk. Maradt az ősz. A Köz-
társaság téri, a Mátyás téri, a Kálvária téri
fák sárguló, majd lehulló levelei rendre el-
kápráztattak mindkettőnket. Hát még a hoz-
zánk igen közeli Kerepesi temető sokszínű
levélhullása! (Erről majd alantabb.) Ez azon-
ban a „mi őszünk” érmének csak egyik ol-
dala. Mert a másik ott volt kint az ugyancsak
közeli Teleki téri piacon, a silány deszkabó-
dék tömkelegében, az őszi gyümölcsök, vi-
rágok dús illatárjában. Itt aztán ráérősen
szippantgathatott magának, akár valami ide-
tévedt, kíváncsian lófráló úrinő. „Ebbül ve-
gyen, drága nagysád!” – fogadta szemér-
mes-mosolygósan, mint egy szűzlány a ko-
fák felszólítását, mert az olyasmit, hogy
„nagysád”, ő csak itt hallhatott magáról.

Otthon meg várta a három félárva kisko-
rú. Nekik vitte a beszerzettet a huszonnyolc
éves korára már megözvegyült, szőkésbar-
na hajú, kislányosan törékeny alkatú
anyánk, muszájból hamar túlesvén közös
gyászunkon. Hát persze hogy októberben
távozott az élők sorából fiatal apánk, fokoz-
ván az ősz iránti fogékonyságunkat, mely-
hez ezután számunkra egy addig ismeret-
len érzés társult: a bánat.

De ahogy mondani szokás: élni kell to-
vább! Nem ment újra férjhöz („Ugyan mán!
Ép eszű férfi nem venne nyakába engem
három aranyos, ám nagyzabálós kölökkel!”),
így csonkulva éltünk át isten tudja hány egy-
mást váltó évszakot. Míg föl nem nőttünk, ő
volt az egyetlen keresőképes. A híres
Bucsok-ban, a csokoládégyárban váltott
műszakban kézicsomagolt.

Nomármost egy szép kora tavaszi napon

lelkesülten gyütt haza műszakjából. „Ezt
hallgasd meg, nagyfiam – szólt hozzám iz-
galomtól kipirult arccal –, előléptettek! A
húsvéti tojásosztályról áttettek a nyusziosz-
tályra, úgybizony!” Ez igen! – bólintottam rá,
mert annyit felfogtam, hogy csokinyuszit
kézzel csomagolni sokkal, de sokkal komp-
likáltabb művelet (mondhatni egyenesen
művészet), míg a piros tojás csomagolása
úgyszólván egyhangú robotmunka, ugye-
bár.

Azt nem tudom, hogy az „októberisége”
mennyire kapcsolható össze versszereteté-
vel. Vagy két tucat verset is tudott fejből,
kedvenceitől, Petőfitől, Arany Jánostól, Jó-
zsef Attilától. Ha kértük, el is mondta egyi-
ket-másikat.

Ez a következőképp történt: például
együtt ültünk (még nem megcsonkulva) a
nagy konyhaasztalnál, ki-ki tette a dolgát,
anyánk borsót pucolt vagy levesnek való
zöldséget hámozott, és mivel kértük, hát
verselt: „Arany János: Családi kör. Este van,
este van, kiki nyugalomban, feketén bólon-
gat az eperfa lombja. Zúg az éji bogár, ne-
kimegy a falnak, nagyot koppan akkor, azu-
tán elhallgat. Mintha lába kelne valamennyi
rögnek, lomha földi békák szanaszét görög-
nek, csapong a denevér az ereszt sodor-
ván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán.”
Ezt a részt (felfogásában a „családi körön”
kívüli világot) olyan hátborzongató átéléssel
hangsúlyozta, hogy a kisebbek ijedtükben
fogvacogva összebújtak, ám rögvest jött a
feloldás, a derűs kép adta megnyugvás,
kedves, keresetlen egyszerűséggel előad-
va: „Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek; a
gazdasszony épen az imént fejé meg...”

Hát így. Mondta is apánk: „Terike, ben-
ned egy Jászai Mari veszett el...” Az ő ked-
venc költői mások voltak: Ady, persze neki
is József Attila, a régebbiek közül meg Ber-
zsenyi, Batsányi – cáfolván azt a gőgös ér-
telmiségi kijelentést, miszerint az „alsóbb
néprétegek” a költészethez mit sem konyí-
tanak.

Minek tagadjam? A versek szeretetét
nem az iskoláktól, nem a tanároktól kaptam,
hanem a szüleimtől. Az  „októberi” érzé-
kenységű anyámtól és a magát szüntelenül,
egészen a korai haláláig képző, munkája
mellett tanuló, olvasó apámtól. Az iskola
csak rendszerbe tette (már ahogy) az ott-
hon hallottakat, majd magamra hagyott, és
mehettem vissza, haza az érzelmi többle-
tért.

Anyám nem ismerte az ősz, az elmúlás
iránt oly érzékeny, fogékony, magányos sze-
gedi költő, Juhász Gyula költészetét. Tőle
való e havi versünk. Mélabús ugyan, de hát
elvégre ősz van, sőt október!

Gizellának, a jósnőnek végül valóban
nem lett igaza, jól tette hát, hogy nem hitt
neki, hogy „kipaterolta” őt anno. Dehogyis
élt anyám nyolcvanöt évig, még az ötvenket-
tőt sem töltötte be! Elvitte a rövid, végzetes
betegsége. De nem ám októberben, ahogy
szerette volna, hanem (időnként bizony cini-
kus a Sors) épp március idusán. Azóta itt ál-
lok a maradék családban egyszál magam
„októberiként”.

Temetése után az egyik ruhája zsebiben
kis cédulát találtam, rajta ceruzával írt so-
rok. Olvasom egyszer, olvasom kétszer
(könny a szemben!), aztán észbe kapok.
Hát persze! Kinn volt a drágám a Kerepesi
temetőben (naná, hogy ősszel), bámulhatta
a sokszínű leveleket –  így gondolom –,
szippantgatott is, akár a piacon, hogy men-
nyire más az ősz illata itt, mint amott, dualis-
ta lelke egyszerre merengett az elmúláson,
az enyészeten és azon, hogy mit is főzzön
gyerekeinek: bablevest vagy krumplilevest.
Majd körbejárván Jókai Mór kör alakú oszlo-
pos síremlékét és a felső peremen találha-
tó, ma is olvasható Jókai-idézetet kimásolta,
mivelhogy igen megtetszhetett neki.

Íme a szövege: „Ami bennem lélek, vele-
tek megy; ott fog köztetek lenni mindig.
Megtalálsz virágaid között, mikor elhervad-
nak; megtalálsz a falevélben, mikor lehull;
meghallassz az esti harangszóban, mikor
elenyészik; s mikor megemlékezel rólam,
mindig arccal szemközt fogok veled
állani.”
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OKTÓBER

A fény arannyal öntözi még
a szőke akác levelét,
de ez a fény, megérzem én,
már októberi fény.

Az alkony lila fátyla alatt
tarka tehenek hada halad,
vígan elbődül, hisz haza tart,
de ez már őszi csapat.

A kertben tarkán égő színek,
virágok, dúsan vérző szívek,
rajtuk az este harmata ring,
de ez már őszi pompa mind.

Fényt, krizantémet, dalt, harmatot
lelkemben vígan elringatok,
megszépül lassan, ami rég volt,
de ez már októberi égbolt!

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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Ma jó napjuk volt 
Rendezvény volt a Múzeumkertben, rengeteg látogatóval, akik közül
sokan kocsival érkeztek. Természetesen tiltott helyen nem szabad
megállni, például ott, ahol kint a „Megállni tilos!” jelzőtábla. De itt, ez
egy KRESZ-értelmezési kérdés, ugyanis sokan nem tudják: a bal olda-
lon csak akkor szabad megállni, ha a jobb oldalon parkoló autóktól
van három méter távolság.

Itt viszont a jobb oldalon nem állnak autók, mert tilos (!) megállni.
Ezért parkoltak bátran sokan az út baloldalán, oly módon, hogy senkit
sem zavartak. De jöttek a kerékbilincselők, mindenki láthatja munkájuk
gyümölcsét… Juhász Péter

38

Éjjeli telefon:
Egy kisváros polgármes-

terét telefoncsörgés éb-
reszti fel az éjszaka köze-
pén. Az egyik ügyvéd az:

– Sürgõsen beszélnem
kell önnel, polgármes-
ter úr!

– Mi az, ami nem vár-
hat reggelig?

– A fõbíró meghalt ma es-
te, és én akarok a helyé-
re kerülni.

– Nos, nekem mind-
egy, ha a temetkezési vál-
lalkozó nem ellenzi...

* * *
Fizetés:
A fõnök a sok jelentke-

zõ közül kiválasztja a leg-
csinosabbat, és felveszi tit-
kárnõnek. Azt mondja neki:

– Kisasszony, a fizeté-
se elsõ hónapban egy szok-
nya, de majd gyakran fel-
emelem.

Vesztesek és Győztesek
„Én harcoltam már eleget,
De látod, abbahagyni nem lehet.
Ha kiütnek, ha én nyerek,
Már indul is az új menet,
S így átverekszünk éveket,
Csak egyszerre lehetünk vesztesek, s győztesek.”

(LGT – Sziszifuszi blues)

Valahogy megragadtak ezek a sorok. Mintha nekünk írták volna. Évek,
évtizedek óta harcolunk dolgaink rendbetételéért, eleddig kevés ered-
ménnyel. De nem tudjuk abbahagyni, hiszen ez az életünk, ebből
élünk, ehhez értünk. Most mintha megtört volna a jég. Valaki mellénk
állt, valaki fontosnak találta a mi problémáinkat és tett a megoldás ér-
dekében. Ha tetszik, ha nem, ezt mi akartuk. Akkor most miért berzen-
kedünk ellene, miért keressük a kiskapukat? Ölünkbe hullott a lehető-
ség: hatékonyan dolgozhatunk. Idegeskedés nélkül, állandó stressz
nélkül, nyugodtan és gazdaságosan. Persze ennek meg kell fizetni az
árát, a követelmények nagyok. Vannak, akiket ez kiütött, de többen,
sokkal többen vannak akik nyertek vele. Mindenesetre egy dolog két-
ségtelen: valóban elindult egy új menet…

Mostanában szomorúan szembesülök azzal, hogy idős kollégák
kényszerűen abbahagyják szeretett szakmájukat. Ők azok, akiknek
még a kisujjában van a taxizás csínja-bínja. Nekik nem kell GPS, hogy
odataláljanak egy címre, őket nem kell tanítani, hogyan viselkedjenek
az utassal. A rutin, az udvariasság a vérükben van. Némelyikük már öt-
ven éve taxizik! De most nincs tovább, itt a nagy átállás: az aktív évek
után ténylegesen csak a nyugdíj marad. Szomorúak és bizonytalanok a
búcsú során. Néha bizony még a könny is kicsordul… Mi lesz most ve-
lük? Meg tudnak vajon élni csekélyke nyugdíjukból? 

Persze van a dolognak egy másik vetülete is. Inkább szépen és
egészségesen abbahagyni, mint a kormány mögött meghalni. Inkább
visszavenni az igényekből, mintsem hajtani a pénzt hetvenen felül is. 

Az ember úgy van „összerakva”, hogy munkál benne bizonyos állan-
dóság utáni vágy. Ezért aztán még számára kellemetlen helyzetekben,
szituációkban is képes bennragadni. Éveken keresztül csak ímmel-ám-
mal veszekedtünk a rendeletalkotóval, hogy történjen már valami.
Félszívvel igényeltük a rendet, és közben szép lassan belesüllyedtünk
a kényelmes, langyos posványba. Talán ezért is tartott ilyen soká, amíg
végül is megszületett az a jogszabály, ami alapvetően új pályára állítja
a fővárosi taxizást. 

Persze egy pillanatra megrettentünk, mert minden változás ijesztő.
Kivéve, ha célirányos. És azt kell mondjuk, ez a változás most kétségte-
lenül célirányos. Tűélesen meghatározza, mit kell tennünk, hogyan kell
dolgoznunk ezután. Megszabja a kereteket, és az már rajtunk múlik,
hogy beleférünk-e. Megyünk előre, és pénzt, energiát nem kímélve al-
kalmazkodunk egy jobb élet reményében, vagy panaszkodunk és saj-
náltatjuk magunkat. Igen, az átállás áldozatokkal jár. Nincs
ingyenebéd. Ha fejlődni akarunk, most kell elhatároznunk, most kell
tennünk. Csak rajtunk múlik: vesztesek leszünk, vagy győztesek…

-oli-

Örömmel
Már majdnem elfelejtettük, milyen az, amikor nem gyomorgörccsel,
stresszelve járjuk az utakat. Már szinte beletörődtünk, hogy amit mi
csinálunk, az nem más, mint napról napra küzdeni a túlélésért. Csak-
nem elhittük, hogy nekünk ennyi jutott, és nem több. Jóformán termé-
szetesnek vettük, hogy a taxizás lényege megkeresni a mai betevőt,
aztán majd csak lesz valahogy. Hogy ebben a szakmában lehet élveze-
tet is találni? Hogy lehet ezt örömmel csinálni?  Ugyan már!

Aztán eljött 2013. szeptember elseje. Immár nem kellett nevetsége-
sen alacsony tarifával dolgozni. Nem kellett szégyenletes transzferára-
kon a repülőtérre szállítani az üzletembereket, vállalatigazgatókat, cég-
tulajdonosokat, akiknek sokszor az öltönyük többe került, mint a mi
autónk. Végre a helyükre kerültek a dolgok. Ma már csak az ül taxiba,
aki megengedheti magának. Nem mutogat kedvezménykártyát, nem
alkudozik, fizet mint a katonatiszt. Azt az árat, amit a taxióra mutat. Azt
az árat, ami már nemcsak a mai megélhetésre, hanem a későbbiekre
is fedezetet nyújt a vállalkozónak. Amiből lehet fejleszteni, tartalékolni.
Ami biztosítja, hogy egy váratlan nagyjavítás esetén ne kelljen a rokon-
ságtól kölcsönt kuncsorogni. Olyan áron dolgozunk végre, amiből biz-
tonsággal befizethetjük havi járulékainkat és az adót. Talán még eset-
leges hátralékunkat is csökkenteni tudjuk. Csak egy közbevetőleges
jótanács: magasabb bevételünket, jövedelmünket ne herdáljuk el –
fordítsuk inkább tartozásaink rendezésére, hiteleink törlesztésére, hi-
telkártyáink feltöltésére. Később könnyebb lesz beosztani, ha nem kell
belőle havonta több tízezer forint kamatot fizetni…

Ma már valahogy frissebben ülünk be a kocsiba. Úgy tűnik, köny-
nyebben indul az autó, erőteljesebben duruzsol a motor, jobban süt a
nap (éjszakásoknak a hold). Minden egyszerűbb, letisztultabb lett.
Már nem használunk nyolc különböző tarifát nyakatekert megnevezé-
sekkel. Már nem jelent katasztrófát, ha lemaradtunk egy címről – úgyis
hamarosan jön a következő. Már nem kétezerért tankolunk a benzin-
kútnál, hanem tele. Kedvvel dolgozunk mert megéri. 

Itt engedjetek meg egy rövid kitérőt: egyik ügyfelem 2011-ben már

Szégyen!
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Mi jelzi a rokkantparkolót?
Kollégánk néhány percre megállt az önkormányzat előtt, hogy idős, ne-
hezen járó édesanyját bekísérje. Szerencsétlenségére egy mozgáskor-
látozott parkolót jelző tábla után, ahol azonban az úttesten nem volt fel-
festés. „Természetesen” megbüntették tiltott várakozásért, 50 ezer fo-
rintra. Tanácsot kérni jött be hozzánk a BTI irodába, de nem örült, ami-
kor meghallotta: – Fizesd be, és felejtsd el! A mozgáskorlátozott-parko-
lóban történő jogosulatlan várakozás esetén ugyanis a bírság akár
300 ezer forintig terjedhet! – Igen, de nem volt felfestve a piktogram!
– védekezett. Nos, nem szeretek kioktató lenni, de az talán elvárható
egy taxiszolgáltatást végző vállalkozótól, hogy legalább a KRESZ leg-
fontosabb részeivel tisztában legyen. Sokszor írtuk már e hasábokon,
hogy ha hirtelen vizsgáznunk kellene a közlekedési szabályokból, nagy
valószínűséggel mindannyian megbuknánk. Ki emlékszik már arra,
hogy hány centire nyúlhat ki a rakomány, vagy mennyivel mehet a pót-
kocsis teherautó autóúton? Nem ilyenekre gondolok, hanem az ala-
pokra. Ezek között például a megállás és várakozás szabályaira, bele-
értve a mozgáskorlátozottak parkolóhelyeit is.

A KRESZ vonatkozó szabályai szerint az ilyen parkolóhelyeket kétfé-
le módon jelölheti a közút kezelője. Az egyik megoldás, ha a mozgás-
korlátozottak számára fenntartott hely előtt táblát állítanak, melyen jel-
zik azt is, ha nem egy, hanem több, engedéllyel rendelkező autós szá-
mára kell helyet hagyni. A másik, pontosan ugyanilyen szabályos, az
aszfaltra festett jelzés. A legjobb megoldás e kettő együtt. Jó tudni,
hogy mindkét jelölés egyenlő értékű, vagyis a közútkezelő bizonyos
megfontolások alapján megteheti, hogy csak táblát állít, vagy csak asz-
faltfestéssel jelzi az elkülönített parkolóhelyeket. Ez utóbbi a szeren-
csétlenebb, hiszen a jelzés elkophat, beszennyeződhet. Előfordulhat,
hogy télen csak akkor válik láthatóvá a piktogram, ha már a kocsi alatt
elolvadt a hó…

Ez már majdnem Amerika

Itt tartunk!

Mind köztudott, vagy kevésbé köztudott, Amerikában nagyon sok min-
dent kiírnak a jelzőtáblákra, mert vannak szerényebb képességű embe-
rek. Vannak, akik azt mondják, Amerika a hülyék országa, de ez azért –
valószínűleg – túlzás. De mit gondolhat az átlagpolgár a tengeren túli
gyakorlatot látva, ahol a „Behajtani tilos!” jelzőtáblára ki is kell írni, hogy
„Behajtani tilos!”? Vagy, ha a „Kötelező haladási irány nyíl mellé oda kell
írni, hogy „Csak”. Azaz, itt tényleg csak erre, vagy arra szabad tovább
haladni. 

Lassan kis hazánkban mi is utolérjük ezt a színvonalat a járműveze-
tőknél. Hihetetlen, hogy milyen sokan nem ismerik a közlekedés szabá-
lyait. Ha a „BUSZ” felirat világít, azt jelenti, tovább lehet haladni abból
a sávból. De ezt sokan nem tudják, ezért ezt ki is írták az I. kerületi Mé-
száros utcában. Itt tartunk, ez tehát már majdnem Amerika! 

Horváth András

taxizni
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Százágra süt a nap. Nyu-
szika vígan szalad az erdõ-
ben, amikor egy fa tövé-
ben meglátja szivarozni a
szarvast.

– Mit csinálsz? Megbo-
londultál? Egy ilyen szép
napon a jó levegõ helyett
mérgezed a tüdõdet? Gye-
re inkább, s szaladj velem,
hogy oxigénnel teljen meg
a tüdõd!

– Igazad van! – mondja a
szarvas, és elkezd szaladni
a nyuszikával.

Amint szaladnak, meg-
látják a rókát, az orra a ko-
kainba lóg.

– Hé te! – mondja a szar-
vas – Itt a természet köze-
pén kokainozol? Gyere in-
kább, és szaladj velünk,
hogy oxigénnel teljen meg
a tüdõd!

– Igazad van! – mondja a
róka, s elkezd õ is rohanni
a többiekkel.

Egy kicsit késõbb talál-

koznak a medvével, amint
az épp egy injekciós tût
tart a kezében egy adag
tiszta heroinnal.

– Hé, itt a természet lágy
ölén akarod belõni magad?
Gyere inkább, szaladj ve-
lünk, hogy teljen meg a tü-
dõd oxigénnel! – mondja a
róka.

– Menjetek a ..csába!
Minden alkalommal, ami-
kor a nyuszika bekap egy
extasy-t, nekünk rohan-
nunk kell az erdõben?

* * *
Egyedül:
– Igaz, hogy a fõnök ma-

gában beszél, amikor egye-
dül van?

– Nem tudom, még so-
sem voltam vele, ami-
kor egyedül volt.

* * *
– Ha a bal szemed visz-

ket, öröm ér. Ha a jobb sze-
med viszket, bánat ér. Ha a
segged viszket, aranyér.

nem bírta a bizonytalanságot, abbahagyta a taxizást és elment az
Egyesült Államokba munkát vállalni. Egy kisebb floridai szállodában
kapott állást, általános karbantartóként. Lévén ott „örök nyár” a ruház-
kodásra nem kellett sokat költenie: néhány póló, egy két rövidnadrág
és papucs. A szállodában meg minden reggel ki volt készítve a frissen
vasalt fehér munkaruha. Mégpedig kettő – ha esetleg összeolajozná
magát…  Étkezés ingyenesen a hotelben, szállás néhány utcával
odébb közösen mexikói és lengyel vendégmunkásokkal – fillérekért.
Kerékpárral járt be dolgozni, közlekedésre nem költött, kocsija sem
volt. Néhány hónap múlva felkereste a főnökét, és azt kérte, hogy ad-
jon neki még munkát, többet szeretne dolgozni. – Miért? Csak nem
kevésnek találja a fizetését? – kérdezte megdöbbenten az igazgató. –
Éppen ellenkezőleg! – mondta volt kollégánk. – Itt annyit keresek,
hogy egyszerűen megéri dolgozni!

Ezzel a kis történettel is azt kívántam érzékeltetni, hogy nem mind-
egy, mit kapunk a munkánkért. Eddig kész kínszenvedés volt minden
nap. Aggódtunk, hogy lesz-e elég fuvar, hogy mikor „esik szét” az au-
tónk – mert karbantartásra már nem nagyon futotta –, rettegtünk az
adóhivatali levelektől, mert persze járulékainkkal is el voltunk maradva,
egyszóval nem nagyon tudtunk felszabadultan dolgozni. Ma már más a
helyzet: „fizetésemelést” kaptunk. Nem is keveset! Legalább 20-30
százalékot! (jó, tudom, tizenhárom év pangás után…) Elértünk egy sok-
sok éve vágyott célt, szakmánk határozott keretek közé került. Ponto-
san tudjuk, mit várnak el tőlünk, és pontosan tudjuk, hogy minél töb-
bet dolgozunk, annál többet keresünk. Tényleges nyereségünk van,
nem a veszteségeinket növeljük, mint eddig. 

Igen, ennek a váltásnak ára van. Újabb, nagyobb autó, sárga szín,
kártyaolvasó, satöbbi. De ez is a szakma fejlesztése és megtisztulása
érdekében történik. Nem kevés pénzbe kerül, hogy az új feltételeknek
megfeleljünk. Megszenvedtünk érte, hát élvezzük ki. Merjünk örömmel
taxizni…  

Nagy Zoltán

Már ezt is ki
kell írni…
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Ma jó napjuk volt 
Rendezvény volt a Múzeumkertben, rengeteg látogatóval, akik közül
sokan kocsival érkeztek. Természetesen tiltott helyen nem szabad
megállni, például ott, ahol kint a „Megállni tilos!” jelzőtábla. De itt, ez
egy KRESZ-értelmezési kérdés, ugyanis sokan nem tudják: a bal olda-
lon csak akkor szabad megállni, ha a jobb oldalon parkoló autóktól
van három méter távolság.

Itt viszont a jobb oldalon nem állnak autók, mert tilos (!) megállni.
Ezért parkoltak bátran sokan az út baloldalán, oly módon, hogy senkit
sem zavartak. De jöttek a kerékbilincselők, mindenki láthatja munkájuk
gyümölcsét… Juhász Péter
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Éjjeli telefon:
Egy kisváros polgármes-

terét telefoncsörgés éb-
reszti fel az éjszaka köze-
pén. Az egyik ügyvéd az:

– Sürgõsen beszélnem
kell önnel, polgármes-
ter úr!

– Mi az, ami nem vár-
hat reggelig?

– A fõbíró meghalt ma es-
te, és én akarok a helyé-
re kerülni.

– Nos, nekem mind-
egy, ha a temetkezési vál-
lalkozó nem ellenzi...

* * *
Fizetés:
A fõnök a sok jelentke-

zõ közül kiválasztja a leg-
csinosabbat, és felveszi tit-
kárnõnek. Azt mondja neki:

– Kisasszony, a fizeté-
se elsõ hónapban egy szok-
nya, de majd gyakran fel-
emelem.

Vesztesek és Győztesek
„Én harcoltam már eleget,
De látod, abbahagyni nem lehet.
Ha kiütnek, ha én nyerek,
Már indul is az új menet,
S így átverekszünk éveket,
Csak egyszerre lehetünk vesztesek, s győztesek.”

(LGT – Sziszifuszi blues)

Valahogy megragadtak ezek a sorok. Mintha nekünk írták volna. Évek,
évtizedek óta harcolunk dolgaink rendbetételéért, eleddig kevés ered-
ménnyel. De nem tudjuk abbahagyni, hiszen ez az életünk, ebből
élünk, ehhez értünk. Most mintha megtört volna a jég. Valaki mellénk
állt, valaki fontosnak találta a mi problémáinkat és tett a megoldás ér-
dekében. Ha tetszik, ha nem, ezt mi akartuk. Akkor most miért berzen-
kedünk ellene, miért keressük a kiskapukat? Ölünkbe hullott a lehető-
ség: hatékonyan dolgozhatunk. Idegeskedés nélkül, állandó stressz
nélkül, nyugodtan és gazdaságosan. Persze ennek meg kell fizetni az
árát, a követelmények nagyok. Vannak, akiket ez kiütött, de többen,
sokkal többen vannak akik nyertek vele. Mindenesetre egy dolog két-
ségtelen: valóban elindult egy új menet…

Mostanában szomorúan szembesülök azzal, hogy idős kollégák
kényszerűen abbahagyják szeretett szakmájukat. Ők azok, akiknek
még a kisujjában van a taxizás csínja-bínja. Nekik nem kell GPS, hogy
odataláljanak egy címre, őket nem kell tanítani, hogyan viselkedjenek
az utassal. A rutin, az udvariasság a vérükben van. Némelyikük már öt-
ven éve taxizik! De most nincs tovább, itt a nagy átállás: az aktív évek
után ténylegesen csak a nyugdíj marad. Szomorúak és bizonytalanok a
búcsú során. Néha bizony még a könny is kicsordul… Mi lesz most ve-
lük? Meg tudnak vajon élni csekélyke nyugdíjukból? 

Persze van a dolognak egy másik vetülete is. Inkább szépen és
egészségesen abbahagyni, mint a kormány mögött meghalni. Inkább
visszavenni az igényekből, mintsem hajtani a pénzt hetvenen felül is. 

Az ember úgy van „összerakva”, hogy munkál benne bizonyos állan-
dóság utáni vágy. Ezért aztán még számára kellemetlen helyzetekben,
szituációkban is képes bennragadni. Éveken keresztül csak ímmel-ám-
mal veszekedtünk a rendeletalkotóval, hogy történjen már valami.
Félszívvel igényeltük a rendet, és közben szép lassan belesüllyedtünk
a kényelmes, langyos posványba. Talán ezért is tartott ilyen soká, amíg
végül is megszületett az a jogszabály, ami alapvetően új pályára állítja
a fővárosi taxizást. 

Persze egy pillanatra megrettentünk, mert minden változás ijesztő.
Kivéve, ha célirányos. És azt kell mondjuk, ez a változás most kétségte-
lenül célirányos. Tűélesen meghatározza, mit kell tennünk, hogyan kell
dolgoznunk ezután. Megszabja a kereteket, és az már rajtunk múlik,
hogy beleférünk-e. Megyünk előre, és pénzt, energiát nem kímélve al-
kalmazkodunk egy jobb élet reményében, vagy panaszkodunk és saj-
náltatjuk magunkat. Igen, az átállás áldozatokkal jár. Nincs
ingyenebéd. Ha fejlődni akarunk, most kell elhatároznunk, most kell
tennünk. Csak rajtunk múlik: vesztesek leszünk, vagy győztesek…

-oli-

Örömmel
Már majdnem elfelejtettük, milyen az, amikor nem gyomorgörccsel,
stresszelve járjuk az utakat. Már szinte beletörődtünk, hogy amit mi
csinálunk, az nem más, mint napról napra küzdeni a túlélésért. Csak-
nem elhittük, hogy nekünk ennyi jutott, és nem több. Jóformán termé-
szetesnek vettük, hogy a taxizás lényege megkeresni a mai betevőt,
aztán majd csak lesz valahogy. Hogy ebben a szakmában lehet élveze-
tet is találni? Hogy lehet ezt örömmel csinálni?  Ugyan már!

Aztán eljött 2013. szeptember elseje. Immár nem kellett nevetsége-
sen alacsony tarifával dolgozni. Nem kellett szégyenletes transzferára-
kon a repülőtérre szállítani az üzletembereket, vállalatigazgatókat, cég-
tulajdonosokat, akiknek sokszor az öltönyük többe került, mint a mi
autónk. Végre a helyükre kerültek a dolgok. Ma már csak az ül taxiba,
aki megengedheti magának. Nem mutogat kedvezménykártyát, nem
alkudozik, fizet mint a katonatiszt. Azt az árat, amit a taxióra mutat. Azt
az árat, ami már nemcsak a mai megélhetésre, hanem a későbbiekre
is fedezetet nyújt a vállalkozónak. Amiből lehet fejleszteni, tartalékolni.
Ami biztosítja, hogy egy váratlan nagyjavítás esetén ne kelljen a rokon-
ságtól kölcsönt kuncsorogni. Olyan áron dolgozunk végre, amiből biz-
tonsággal befizethetjük havi járulékainkat és az adót. Talán még eset-
leges hátralékunkat is csökkenteni tudjuk. Csak egy közbevetőleges
jótanács: magasabb bevételünket, jövedelmünket ne herdáljuk el –
fordítsuk inkább tartozásaink rendezésére, hiteleink törlesztésére, hi-
telkártyáink feltöltésére. Később könnyebb lesz beosztani, ha nem kell
belőle havonta több tízezer forint kamatot fizetni…

Ma már valahogy frissebben ülünk be a kocsiba. Úgy tűnik, köny-
nyebben indul az autó, erőteljesebben duruzsol a motor, jobban süt a
nap (éjszakásoknak a hold). Minden egyszerűbb, letisztultabb lett.
Már nem használunk nyolc különböző tarifát nyakatekert megnevezé-
sekkel. Már nem jelent katasztrófát, ha lemaradtunk egy címről – úgyis
hamarosan jön a következő. Már nem kétezerért tankolunk a benzin-
kútnál, hanem tele. Kedvvel dolgozunk mert megéri. 

Itt engedjetek meg egy rövid kitérőt: egyik ügyfelem 2011-ben már

Szégyen!

ujtaxi.qxd  10/16/13 08:50  Page 38

Mi jelzi a rokkantparkolót?
Kollégánk néhány percre megállt az önkormányzat előtt, hogy idős, ne-
hezen járó édesanyját bekísérje. Szerencsétlenségére egy mozgáskor-
látozott parkolót jelző tábla után, ahol azonban az úttesten nem volt fel-
festés. „Természetesen” megbüntették tiltott várakozásért, 50 ezer fo-
rintra. Tanácsot kérni jött be hozzánk a BTI irodába, de nem örült, ami-
kor meghallotta: – Fizesd be, és felejtsd el! A mozgáskorlátozott-parko-
lóban történő jogosulatlan várakozás esetén ugyanis a bírság akár
300 ezer forintig terjedhet! – Igen, de nem volt felfestve a piktogram!
– védekezett. Nos, nem szeretek kioktató lenni, de az talán elvárható
egy taxiszolgáltatást végző vállalkozótól, hogy legalább a KRESZ leg-
fontosabb részeivel tisztában legyen. Sokszor írtuk már e hasábokon,
hogy ha hirtelen vizsgáznunk kellene a közlekedési szabályokból, nagy
valószínűséggel mindannyian megbuknánk. Ki emlékszik már arra,
hogy hány centire nyúlhat ki a rakomány, vagy mennyivel mehet a pót-
kocsis teherautó autóúton? Nem ilyenekre gondolok, hanem az ala-
pokra. Ezek között például a megállás és várakozás szabályaira, bele-
értve a mozgáskorlátozottak parkolóhelyeit is.

A KRESZ vonatkozó szabályai szerint az ilyen parkolóhelyeket kétfé-
le módon jelölheti a közút kezelője. Az egyik megoldás, ha a mozgás-
korlátozottak számára fenntartott hely előtt táblát állítanak, melyen jel-
zik azt is, ha nem egy, hanem több, engedéllyel rendelkező autós szá-
mára kell helyet hagyni. A másik, pontosan ugyanilyen szabályos, az
aszfaltra festett jelzés. A legjobb megoldás e kettő együtt. Jó tudni,
hogy mindkét jelölés egyenlő értékű, vagyis a közútkezelő bizonyos
megfontolások alapján megteheti, hogy csak táblát állít, vagy csak asz-
faltfestéssel jelzi az elkülönített parkolóhelyeket. Ez utóbbi a szeren-
csétlenebb, hiszen a jelzés elkophat, beszennyeződhet. Előfordulhat,
hogy télen csak akkor válik láthatóvá a piktogram, ha már a kocsi alatt
elolvadt a hó…

Ez már majdnem Amerika

Itt tartunk!

Mind köztudott, vagy kevésbé köztudott, Amerikában nagyon sok min-
dent kiírnak a jelzőtáblákra, mert vannak szerényebb képességű embe-
rek. Vannak, akik azt mondják, Amerika a hülyék országa, de ez azért –
valószínűleg – túlzás. De mit gondolhat az átlagpolgár a tengeren túli
gyakorlatot látva, ahol a „Behajtani tilos!” jelzőtáblára ki is kell írni, hogy
„Behajtani tilos!”? Vagy, ha a „Kötelező haladási irány nyíl mellé oda kell
írni, hogy „Csak”. Azaz, itt tényleg csak erre, vagy arra szabad tovább
haladni. 

Lassan kis hazánkban mi is utolérjük ezt a színvonalat a járműveze-
tőknél. Hihetetlen, hogy milyen sokan nem ismerik a közlekedés szabá-
lyait. Ha a „BUSZ” felirat világít, azt jelenti, tovább lehet haladni abból
a sávból. De ezt sokan nem tudják, ezért ezt ki is írták az I. kerületi Mé-
száros utcában. Itt tartunk, ez tehát már majdnem Amerika! 

Horváth András

taxizni
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Százágra süt a nap. Nyu-
szika vígan szalad az erdõ-
ben, amikor egy fa tövé-
ben meglátja szivarozni a
szarvast.

– Mit csinálsz? Megbo-
londultál? Egy ilyen szép
napon a jó levegõ helyett
mérgezed a tüdõdet? Gye-
re inkább, s szaladj velem,
hogy oxigénnel teljen meg
a tüdõd!

– Igazad van! – mondja a
szarvas, és elkezd szaladni
a nyuszikával.

Amint szaladnak, meg-
látják a rókát, az orra a ko-
kainba lóg.

– Hé te! – mondja a szar-
vas – Itt a természet köze-
pén kokainozol? Gyere in-
kább, és szaladj velünk,
hogy oxigénnel teljen meg
a tüdõd!

– Igazad van! – mondja a
róka, s elkezd õ is rohanni
a többiekkel.

Egy kicsit késõbb talál-

koznak a medvével, amint
az épp egy injekciós tût
tart a kezében egy adag
tiszta heroinnal.

– Hé, itt a természet lágy
ölén akarod belõni magad?
Gyere inkább, szaladj ve-
lünk, hogy teljen meg a tü-
dõd oxigénnel! – mondja a
róka.

– Menjetek a ..csába!
Minden alkalommal, ami-
kor a nyuszika bekap egy
extasy-t, nekünk rohan-
nunk kell az erdõben?

* * *
Egyedül:
– Igaz, hogy a fõnök ma-

gában beszél, amikor egye-
dül van?

– Nem tudom, még so-
sem voltam vele, ami-
kor egyedül volt.

* * *
– Ha a bal szemed visz-

ket, öröm ér. Ha a jobb sze-
med viszket, bánat ér. Ha a
segged viszket, aranyér.

nem bírta a bizonytalanságot, abbahagyta a taxizást és elment az
Egyesült Államokba munkát vállalni. Egy kisebb floridai szállodában
kapott állást, általános karbantartóként. Lévén ott „örök nyár” a ruház-
kodásra nem kellett sokat költenie: néhány póló, egy két rövidnadrág
és papucs. A szállodában meg minden reggel ki volt készítve a frissen
vasalt fehér munkaruha. Mégpedig kettő – ha esetleg összeolajozná
magát…  Étkezés ingyenesen a hotelben, szállás néhány utcával
odébb közösen mexikói és lengyel vendégmunkásokkal – fillérekért.
Kerékpárral járt be dolgozni, közlekedésre nem költött, kocsija sem
volt. Néhány hónap múlva felkereste a főnökét, és azt kérte, hogy ad-
jon neki még munkát, többet szeretne dolgozni. – Miért? Csak nem
kevésnek találja a fizetését? – kérdezte megdöbbenten az igazgató. –
Éppen ellenkezőleg! – mondta volt kollégánk. – Itt annyit keresek,
hogy egyszerűen megéri dolgozni!

Ezzel a kis történettel is azt kívántam érzékeltetni, hogy nem mind-
egy, mit kapunk a munkánkért. Eddig kész kínszenvedés volt minden
nap. Aggódtunk, hogy lesz-e elég fuvar, hogy mikor „esik szét” az au-
tónk – mert karbantartásra már nem nagyon futotta –, rettegtünk az
adóhivatali levelektől, mert persze járulékainkkal is el voltunk maradva,
egyszóval nem nagyon tudtunk felszabadultan dolgozni. Ma már más a
helyzet: „fizetésemelést” kaptunk. Nem is keveset! Legalább 20-30
százalékot! (jó, tudom, tizenhárom év pangás után…) Elértünk egy sok-
sok éve vágyott célt, szakmánk határozott keretek közé került. Ponto-
san tudjuk, mit várnak el tőlünk, és pontosan tudjuk, hogy minél töb-
bet dolgozunk, annál többet keresünk. Tényleges nyereségünk van,
nem a veszteségeinket növeljük, mint eddig. 

Igen, ennek a váltásnak ára van. Újabb, nagyobb autó, sárga szín,
kártyaolvasó, satöbbi. De ez is a szakma fejlesztése és megtisztulása
érdekében történik. Nem kevés pénzbe kerül, hogy az új feltételeknek
megfeleljünk. Megszenvedtünk érte, hát élvezzük ki. Merjünk örömmel
taxizni…  

Nagy Zoltán

Már ezt is ki
kell írni…
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Kinőttük a régit

Az új központ alkalmas a 
2013. Szeptember 1.-i változásoknak 

 és a kollégák kényelmesebb, gyorsabb
 kiszolgálására alakítottuk ki.

RÚj helyre költözött a
1144 Budapest,

Gvadányi út 67/b.

06-1  5-888-888
06-20 5-888-888
06-30 5-888-888
06-70 5-888-888

Új telefonszámaink:

Nálunk dolgozó kollégák a szomszédságunkban lévő 
benzinkúton állandó kedvezménnyel tankolhatnak.

Öt év szünet után, 2013. szeptember18-án –
Sződön – a JAKABKA horgásztavon sikerült
újra megrendezni a korábban igen népszerű
versenyt horgászni szerető kollégáinknak. A
TaxiPlus-nál, a City Taxi-nál és a Főtaxi Zrt.-
nél is sikerült a kollégák előzetes kiértesíté-
se. Sajnos a 6x6 Taxi-nál és a Taxi 2000000-
nál egy sajnálatos félreértés miatt ez nem
történt meg. 

Őszintén sajnáljuk, majd jövőre…
Szép számú taxis

(21 fő) jelentkezését kaptuk meg így is. Sze-
rintem öt év után ez komoly eredmény.

A Szőrös-kupa rendezvény részeként tar-
tottuk meg elhunyt barátunkról, NÉMETH
FERENC-ről (City 340) elnevezett versenyt,
amit ezentúl minden évben szeretnénk meg-
rendezni! 

A viszonylag zord idő ellenére nagy vára-
kozással jöttek a kollégák, a bő fogás remé-

nyében. 
A sorsolást követően mindenki elfog-

lalta a helyét és megkezdte a felkészü-
lést. Dudaszóra, 9 órakor kezdődött a
vetélkedés. Sajnos az előző napok me-
leg-hideg időjárása nem kedvezett a

halak étvágyának. Elvétve

volt csak egy-két kapás, fogás szinte nem is
volt. Sajnos a halak az idő előrehaladtával
sem éheztek meg. Továbbra is csak elvétve
akadt egypár kis hal (sneci) a horogra. A ver-
seny vége felé fogtak ugyan néhány kis pon-
tyot, de a rutinosabb kollégák közül páran át-
álltak a kis halak fogására. 

14 órakor dudaszó jelezte a verseny vé-
gét. Aki fogott halat, várta a mérlegelést. A
többiek elindultak a bográcsban gőzölgő
babgulyás felé. Az eredményhirdetésre
ebéd után került sor: 

A NÉMETH FERENC-VÁNDORKUPÁT
Natalin János (TaxiPlus 737) nyerte 26 db
hallal (0.18) kg.

A SZŐRÖS-KUPA eredménye:
1. hely: Kasek Richárd 1.42 kg ponty
2. hely: József Csaba (TaxiPlus 535)

1.39 kg ponty
3. hely: Benkő Zsolt (TaxiPlus 840)

0.88 kg ponty
4. hely: Ferbert István

(TaxiPlus 626)
0.69 kg kárász 

5. hely: Denhoffer András
(City Taxi 864)

0.53 kg 
6. hely: Laczi Gyula 

(City Taxi 247)
0.38 kg

Ezúton szeretném kiemelten
megköszönni  a City Taxi és a
City Taxi SE vezetőségének,
hogy a NÉMETH FERENC Ván-
dorkupát és az ajándékot szpon-
zorálták!

Továbbá a TaxiPlus vezetősé-
gének, hogy a legnagyobb halat
fogó versenyző díját magára vál-
lalták!

Végezetül, de nem utolsó-
sorban a kollégáknak, akik je-
lenlétükkel megtisztelték a ver-
senyt és megemlékeztek a
mindenki által szeretett Né-
meth Ferenc barátunkról! 
FERBERT ISTVÁN (Szőrös)
Remélem, jövőre találkozunk

megint!

40

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Folytatás a 43. oldalon

Kocka Lajos City 112

SPORT
Tisztelt Kollégák, Barátok,

Horgásztársak!
Engedjetek meg néhány gondolatot az alább
ismertetett Szőrös-kupáról és néhai barátunk-
ról elnevezett Németh Ferenc emlékversenyről.

Végtelenül örültem a Szőrös kezdeménye-
zésének, mert sokáig én magam is szervez-
tem Tihanyban hasonló, jó hangulatú hor-
gásztalálkozókat. Tudom milyen sokat jelen-
tett ez nekünk. Az utóbbi időben az ellehe-

tetlenülő gazdasági helyzet miatt nem pró-
bálkoztunk. Úgy éreztem, ehhez még nincs
megfelelő gazdasági erőnk. Ahhoz, hogy
nektek sikerült, csak gratulálni tudok, és biz-
tatlak a folytatásra. Az ilyen összejövetelek
erősítenek minket, a munkára is pozitív ha-
tással vannak.

Külön emlékeznék meg Feriről! Harminc-
három éve ismertem! Közkedvelt, vidám srác
volt, bohém, ugyanakkor tipikus úriember.
Szerette a szórakozást, lazán, könnyedén élt.
Sajnos a betegség könyörtelenül elvitte. 

A legendás City340-es már nincs közöt-
tünk. 

Csak emlékezhetünk rá, és emlékezzünk
is! Erre kitűnő alkalom a horgászverseny, a
róla elnevezett vándorkupa pedig örökre
megőrzi emlékét nekünk.

Befejezésül köszönöm a képeket, a tudó-
sítást. Kedves „Szőrös”, azaz: Felbert István!
Remélem, jövőre is lesz miről írni, és talán
még több résztvevőről számolhattok be. 

Ezúton is külön gratulálok a tavalyi ver-
seny győztesének, Koczka Lajosnak (City
112). 

Tisztelettel: 
Polinger Sándor (City231) 

Ismét megrendezték
SZŐRÖS-KUPA HORGÁSZVERSENY

A verseny dijai

Natalin János TaxiPlus 737

Laczi Gyula City 247, Denhoffer
András City 864 ebéd közben
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Kinőttük a régit

Az új központ alkalmas a 
2013. Szeptember 1.-i változásoknak 

 és a kollégák kényelmesebb, gyorsabb
 kiszolgálására alakítottuk ki.

RÚj helyre költözött a
1144 Budapest,

Gvadányi út 67/b.

06-1  5-888-888
06-20 5-888-888
06-30 5-888-888
06-70 5-888-888

Új telefonszámaink:

Nálunk dolgozó kollégák a szomszédságunkban lévő 
benzinkúton állandó kedvezménnyel tankolhatnak.

Öt év szünet után, 2013. szeptember18-án –
Sződön – a JAKABKA horgásztavon sikerült
újra megrendezni a korábban igen népszerű
versenyt horgászni szerető kollégáinknak. A
TaxiPlus-nál, a City Taxi-nál és a Főtaxi Zrt.-
nél is sikerült a kollégák előzetes kiértesíté-
se. Sajnos a 6x6 Taxi-nál és a Taxi 2000000-
nál egy sajnálatos félreértés miatt ez nem
történt meg. 

Őszintén sajnáljuk, majd jövőre…
Szép számú taxis

(21 fő) jelentkezését kaptuk meg így is. Sze-
rintem öt év után ez komoly eredmény.

A Szőrös-kupa rendezvény részeként tar-
tottuk meg elhunyt barátunkról, NÉMETH
FERENC-ről (City 340) elnevezett versenyt,
amit ezentúl minden évben szeretnénk meg-
rendezni! 

A viszonylag zord idő ellenére nagy vára-
kozással jöttek a kollégák, a bő fogás remé-

nyében. 
A sorsolást követően mindenki elfog-

lalta a helyét és megkezdte a felkészü-
lést. Dudaszóra, 9 órakor kezdődött a
vetélkedés. Sajnos az előző napok me-
leg-hideg időjárása nem kedvezett a

halak étvágyának. Elvétve

volt csak egy-két kapás, fogás szinte nem is
volt. Sajnos a halak az idő előrehaladtával
sem éheztek meg. Továbbra is csak elvétve
akadt egypár kis hal (sneci) a horogra. A ver-
seny vége felé fogtak ugyan néhány kis pon-
tyot, de a rutinosabb kollégák közül páran át-
álltak a kis halak fogására. 

14 órakor dudaszó jelezte a verseny vé-
gét. Aki fogott halat, várta a mérlegelést. A
többiek elindultak a bográcsban gőzölgő
babgulyás felé. Az eredményhirdetésre
ebéd után került sor: 

A NÉMETH FERENC-VÁNDORKUPÁT
Natalin János (TaxiPlus 737) nyerte 26 db
hallal (0.18) kg.

A SZŐRÖS-KUPA eredménye:
1. hely: Kasek Richárd 1.42 kg ponty
2. hely: József Csaba (TaxiPlus 535)

1.39 kg ponty
3. hely: Benkő Zsolt (TaxiPlus 840)

0.88 kg ponty
4. hely: Ferbert István

(TaxiPlus 626)
0.69 kg kárász 

5. hely: Denhoffer András
(City Taxi 864)

0.53 kg 
6. hely: Laczi Gyula 

(City Taxi 247)
0.38 kg

Ezúton szeretném kiemelten
megköszönni  a City Taxi és a
City Taxi SE vezetőségének,
hogy a NÉMETH FERENC Ván-
dorkupát és az ajándékot szpon-
zorálták!

Továbbá a TaxiPlus vezetősé-
gének, hogy a legnagyobb halat
fogó versenyző díját magára vál-
lalták!

Végezetül, de nem utolsó-
sorban a kollégáknak, akik je-
lenlétükkel megtisztelték a ver-
senyt és megemlékeztek a
mindenki által szeretett Né-
meth Ferenc barátunkról! 
FERBERT ISTVÁN (Szőrös)
Remélem, jövőre találkozunk

megint!

40

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Folytatás a 43. oldalon

Kocka Lajos City 112

SPORT
Tisztelt Kollégák, Barátok,

Horgásztársak!
Engedjetek meg néhány gondolatot az alább
ismertetett Szőrös-kupáról és néhai barátunk-
ról elnevezett Németh Ferenc emlékversenyről.

Végtelenül örültem a Szőrös kezdeménye-
zésének, mert sokáig én magam is szervez-
tem Tihanyban hasonló, jó hangulatú hor-
gásztalálkozókat. Tudom milyen sokat jelen-
tett ez nekünk. Az utóbbi időben az ellehe-

tetlenülő gazdasági helyzet miatt nem pró-
bálkoztunk. Úgy éreztem, ehhez még nincs
megfelelő gazdasági erőnk. Ahhoz, hogy
nektek sikerült, csak gratulálni tudok, és biz-
tatlak a folytatásra. Az ilyen összejövetelek
erősítenek minket, a munkára is pozitív ha-
tással vannak.

Külön emlékeznék meg Feriről! Harminc-
három éve ismertem! Közkedvelt, vidám srác
volt, bohém, ugyanakkor tipikus úriember.
Szerette a szórakozást, lazán, könnyedén élt.
Sajnos a betegség könyörtelenül elvitte. 

A legendás City340-es már nincs közöt-
tünk. 

Csak emlékezhetünk rá, és emlékezzünk
is! Erre kitűnő alkalom a horgászverseny, a
róla elnevezett vándorkupa pedig örökre
megőrzi emlékét nekünk.

Befejezésül köszönöm a képeket, a tudó-
sítást. Kedves „Szőrös”, azaz: Felbert István!
Remélem, jövőre is lesz miről írni, és talán
még több résztvevőről számolhattok be. 

Ezúton is külön gratulálok a tavalyi ver-
seny győztesének, Koczka Lajosnak (City
112). 

Tisztelettel: 
Polinger Sándor (City231) 

Ismét megrendezték
SZŐRÖS-KUPA HORGÁSZVERSENY

A verseny dijai

Natalin János TaxiPlus 737

Laczi Gyula City 247, Denhoffer
András City 864 ebéd közben
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AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZNI 
ADÓIGAZOLÁSOKAT KÉRNI NAPRAKÉSZEN KÖNYVELNI 

VÁLTOZÁSJELENTŐKET KÜLDENI MINDEN ÉVBEN ADÓZÁSI 
FORMÁT VÁLASZTANI AZ ADÓHATÓSÁGGAL ELEKTRONIKUS ÚTON 

KOMMUNIKÁLNI BEVALLÁSOKAT HATÁRIDŐRE BEKÜLDENI NAV 
LEVELEKTŐL RETTEGNI AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN 

ELLENŐRIZNI ADÓIGAZOLÁSOKAT KÉRNI NAPRAKÉSZEN 
KÖNYVELNI VÁLTOZÁSJELENTŐKET KÜLDENI MINDEN ÉVBEN 

ADÓZÁSI FORMÁT VÁLASZTANI AZ ADÓHATÓSÁGGAL

Muszáj...
AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZNI

ADÓIGAZOLÁSOKAT KÉRNI

NAPRAKÉSZEN KÖNYVELNI

VÁLTOZÁSJELENTŐKET KÜLDENI

MINDEN ÉVBEN ADÓZÁSI FORMÁT VÁLASZTANI

AZ ADÓHATÓSÁGGAL ELEKTRONIKUS ÚTON KOMMUNIKÁLNI

BEVALLÁSOKAT HATÁRIDŐRE BEKÜLDENI

NAV LEVELEKTŐL RETTEGNI

Vagy:

KÖNYVELŐT FOGLALKOZTATNI.

Nyári pihe-
nés és nya-

ralás közben az
ember nem gon-
dol a munkára.
Persze embere
v á l o g a t j a …
„Kivettük” az

egy hónapra tervezett szabadságot, ennyi jár
minden kamionsofőrnek, de „természete-
sen” fizetés nélkül. Nekünk májusban kellett
szabira menni, majd lesz még két hetünk au-
gusztusban.

Sokat nem kellett töprengenünk, hogy hol
töltsük el szabadidőnket, mert már előre
megbeszéltük… élvezzük az otthon-t. Csodá-
latos érzés ám, hogy reggel a fürdőszobá-
ban azonnal forró vízzel lehet zuhanyozni, és
az a bizonyos kis helyiség is pár méter távol-
ságra van…

Eme „csodás” dolgok figyelembevételével
otthon, a kertben szemléltük csendesen a vi-
lágot, már amikor Laura – az immáron négy
évessé növekedett unoka-kisasszony – bé-
kén hagyta a mamát és a papát, és nem ost-
romolt olyan kérdésekkel, hogy „mikor lehet
már esküvősdit játszani Dénessel, akibe ő
változatlanul szerelmes”…, és nem reklamál-
ta a hozott édesség és babák mennyiségét…

Mint minden nagyszülő, rettenetesen él-
veztük a napfelkeltétől napestig tartó élénk
társadalmi életet, amelyet Laura tökéletesen
biztosított, mert ha éppen nem volt a kertben
csak hat vendéggyerek, ő gondoskodott,
hogy ne unatkozzunk és hívott még hármat.

A szabadság nyolcadik napján Istvánnal
egyszerre álltunk fel a kerti székből, és egy-
szerre mondtuk ki: mennyi van még hátra eb-
ből a „szabadságból”, mert már igencsak jó
lenne úton lenni. Hogy nem vagyunk normá-
lisak, azt régen elkönyvelte a család, de erre
azért nem gondolt volna senki…

Nem húzom tovább a dolgot, a tízedik na-
pon felhívtuk a főnököt, miszerint: nincs-e va-
lami tennivaló, mert igencsak „viszket a tal-
punk”. És a Cég igazgatóhelyettese – lenyel-
ve lesújtó véleményét, mely szerint nem hor-
dott hátán a jó öreg Föld két ilyen viszketeg-
ségben szenvedő kofát – ennyit mondott:
hát gyertek, ha annyira nem bírtok magatok-
kal. De nehogy megbánjátok, mert most so-
kan vannak szabadságon, nem lehet válogat-
ni, oda mentek, ahova a fuvarfeladat megkö-
veteli, de útlevelet is hozzatok…

Mentünk. Azonnal. A kíváncsiságtól nem
láttunk félig se, de kérdezni nem akar-

tunk, mert hát ugye „mindegy, hogy hová,
csak valahová”…

Szombaton reggel megérkeztünk a telep-
helyre – szerencsére a jó öreg Pierre hűen
megvárt bennünket, azaz ott állt, ahová leál-
lítottuk – és bepakoltuk a cuccokat a meg-

szokott helyekre. Mivel most három hétre ké-
szültünk – a Főnök elmondta előre, három
hét után haza kell mennünk egy hétre – nem
is volt olyan rengeteg holmink.

A kamion tiszta, az ágyak felhúzva, a ru-
hák, kaja elpakolva, indulhatunk is. Az irattar-
tóban megtalálható a menetlevél és a fuvar-
feladattal kapcsolatos összes utasítás.

Felkészültem. És kinyitottam az irattartót,
és elolvastam a menetlevélen a lerakóhely
címét, és megnémultam!!! Szótlanul és sá-
padtan átnyújtottam Istvánnak.

Törökország. Hogy miért nem maradtunk
a fenekünkön nyugton… még vagy egy

hétig. István vállat vont, és foghegyről odave-
tette: voltam már vagy tizenhat-harminchat al-
kalommal, mit izgulsz? És különben képzeld
el: törökül tudok! (És tényleg tud, nem úgy
mint franciául, amikor ki kell menni a
sorompón… később kiderült, azt hittem esz-
méletem vesztem a meglepetéstől!)

Az útvonal a kamionozás egyik leg-
hosszabb és legszebb útvonala. Most aztán
tényleg készítsenek maguk mellé teát és ap-
rósüteményt, dőljenek hátra a kényelmes ka-
rosszékben és úgy olvassák ezt a kelleme-
sen-kellemetlenül, de feledhetetlenül és
megismételhetetlenül képtelen utazást. 

Először is az útvonal: Bécs-Hegyeshalom-
Budapest-Szeged-Nagyatád-Kolozsvár-
Székelyföld-Bukarest-Giurgu-Szófia – aztán
végre Kapikule – Isztambul. Úgy „alsó han-
gon is” kb. 2200 km. Magamban csendesen
szitkozódtam, miszerint miért nem napoz-
tunk még otthon, inkább hallgatnám a gye-
rekzsivajt és egyéb dolgokat, de most már
nincs visszakozás, indulás.

Fájdalom, nem lehet megállni sem Buda-
pesten, sem Szegeden amit felettébb sajná-
lok, mert a Tisza-parti Halászcsárdában főzik
az univerzum legjobb halászlevét, ráadásul ott
muzsikál a világ legnagyobb prímásai közül az
egyik, Kecskés Sándor barátom, akinek min-
dig ígérem, hogy megyünk, de csak ígérem.
Első komolyabb megállási lehetőség Kolozs-
vár.  

Régen jártam erre. Harminc évvel ezelőtt,
és természetesen személyautóval. Ami-

kor a városba vezető lejtőn lefelé gurult a ka-
mion, és megláttam a feliratot „Cluj”, össze-
szorult a szívem és elsírtam magam a gyö-
nyörűségtől. Mert újból itt vagyok, és újra lá-
tom a nekem mindig oly kedves tájakat. A he-
gyeket és a zöld dombok oldalát, ahol ép-
pen úgy legeltetik a marhacsordákat, mint
régen, és a kis falvakon átvezető utakon olya-
nok a kékre festett házikók, mint annak ide-
jén. A kispadokon kint ülnek a szalmakala-
pos bácsikák, megbökik a kalap szélét kö-
szönésképpen, és integetnek a csoportok-
ba verődött  asszonyok, kezükben a másna-
pi főznivalóval, megállva egy jóízű pletykálko-

dásra. A gyerekek kitartóan integetnek a ma-
gyar rendszám láttán és csapatba verődve
szaladnak mellettünk. 

Könnyeimen át látom a Békás-szorost
és elképzelem hogy nyílik fent a havasi gyo-
pár. A gyorsfolyású kristálypatakban feltehe-
tően még mindig rejtőznek pisztrángok, mint
annak idején… sőt eszembe jut egy fekete-
szemű szurtos kisfiú, aki – úgy harminc évvel
ezelőtt – odasündörgött mellénk, és így
szólt, minden előzetes bevezetés nélkül,
csak úgy könnyedén, szinte hanyagul: „aztán
hozzak-é egy igazi havasi gyopárt a kisasz-
szonnak onnan fölülrő’?” Hiába tiltakoztunk,
mint a zerge,  ügyesen mászott a sziklák kö-
zött, miközben mi életéért aggódva lentről
lestük minden mozdulatát. Pár perc múlva a
maszatos kis kézben ott volt a havasi
gyopár… pár lejért és csokoládéért… és ra-
gyogott a két bogárszem az örömtől és büsz-
keségtől.

István látja, hogy itt otthon vagyok. Feled-
ve a mindenkori kötelesség béklyóit, itt is,
ott is meg-megállunk. Aztán nyelem a köny-
nyeket Korondon… és végig a Székelyföld
útjain. 

Korond egyik legnevezetesebb és legré-
gibb fazekas-dinasztiája a Józsa-család.

Már harmincvalahány évvel ezelőtt is elvará-
zsoltak a kékre-fehérre festett és színes kor-
sók és tálak, már akkor sem tudtam válogat-
ni a több száz égetett és mázas tál, kancsó,
falitányér és egyéb szépséges dolog között.
Most sem tudom, hova kapjak, mit csodál-
jak, merre lépjek.

A Fő út tele emberekkel, a keramikusmű-
vészet páratlan darabjai vetekszenek egy-
mással a turisták kegyeiért. Német autóbusz
áll a parkolóban, a buszvezető türelmetlenül
dudál. De mindhiába. A Wolfgangok és
Heidik megrakodva a sok kinccsel, csigalas-
súsággal araszolgatnak a busz felé, hátha ta-
lálnak még valami utánozhatatlanul egyedi
dolgot, amit haza lehet vinni.

Aztán úgy megpakolják a buszt, hogy
még egy szúnyog elférne benne… Elégedet-
ten nevetgélnek, és a vezető megkönnyeb-
bülve kanyarodik az útra.
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Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 9. rész

ErErdélyi utdélyi utazásazás

A Békás-szoros
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Az ősszel egy lovasbemutatós csalá-
di napon vettem részt, ahol világbaj-
nok lovashajtók is megjelentek. Iga-
zán látványos dolgokat láthattunk az
idomított állatoktól s lovasaiktól. Volt
pusztaötöstől a szürkemarha-foga-
tig minden, amit csikósok tudhat-
nak. Persze a bemutató után ét-
vágygerjesztőnek kínáltak finom al-
mapálinkát is, majd kiszolgáltuk
magunkat a pultoknál. Itt nem időz-
nék el hosszasan, mivel a menü ál-
talános jellegű volt, de persze jól

főztek.
Hanem amiről né-

hány szót ejtenék, az a
lángossütés volt. Nos,
nem az olajban sütött
lángosról volt szó, ha-
nem az igazi, kemencé-
ben sütött kenyérlángos-
ról, amit ma már ritkán le-
het kóstolni, Jómagam is

gyermekkoromban et-

tem
a nagyinál, s íze még most
él emlékeimben. Bizony
sorban álltunk a befűtött
kemence előtt, s vártuk a
ropogósra sült finomsá-
got, melyre kívánság sze-
rint szórtak sajtot, tejfölt,
vagy akár chilis-szószt, pi-
rított sonkát. Magam arra
gondoltam, hogy nem is
kell feltétlen a pizzáért
ácsingózni, ha van igazi
magyar megfelelője is, s

talán érdemes volna ismét divatba
hozni.

De, ha már szóba hoztam az olasz
konyhát, akkor azért főzzünk egy
népszerű tésztát:

Mivel nagy kedvencünk a milánói
spagetti, hát gyorsan összedobtam
egyet az alábbiak szerint.

40 dkg darált húst, egy fej apróra
vágott hagymával olajon pirítottam,
sóztam, borsoztam, fokhagymáztam,
majd némi paradicsomlével és ke-
tchuppal felengedve tovább pároltam.
Hintettem reá némi oregánót is. (Aki
szereti, annak elbír apróra vágott gom-
bát is.) Közben vizet forraltam, s a ma-

karónit főztem, de vigyázva, ne legyen túl
puha, ahogy az olasz mondja: „al dente",
azaz fogkeményre. Leszűrés után össze-
kevertem a húsos szósszal, majd a tálalás-
nál reszelt sajtot kínáltam hozzá. Az olasz
a parmezánt kedveli, de mi tehetünk rá íz-
lésünknek megfelelőt, és bőségesen. 

A társaságnak rozé bort kínáltam hoz-
zá, pincehidegen.

Javaslom nektek is, fakanalas jó étvá-
gyat kívánva hozzá:

Soós István City22

Tisztelt kollégák!Tisztelt kollégák!

Kemencés lángos

Folytatás a 40. oldalról

GASZTRONÓMIA
Több éve már, hogy rovatunk létezik. Sokféle
ételt készítettünk,  amelyeket megjelentettünk la-
punk hasábjain. Volt itt már minden: csirke, bir-
ka, vad, sertés, pecsenye, pörkölt, köret, leves
stb. Az biztos, hogy a marháról keveset írtunk.

Arra gondoltam, most mellőzve a különle-
gességre való törekvést, egy mindenki által el-
készíthető, egyszerű ételt mutatok be. 

A hirtelen sült marhaszelet lecsóval, tü-
körtojással és „roseibnivel” csak annyiban
különbözik a háziasszonyok marhaszeletétől,

hogy ezt nem pároljuk, konfitáljuk órákon át,
hanem négy-öt napra bepácoljuk és oldalan-
ként két-három perc alatt viszonylag magas
hőmérsékleten hirtelen kisütjük, majd néhány
percig lefedve tartjuk tálalás előtt. Azért gon-
doltam erre, mert vége a lecsószezonnak és
ezzel az étellel méltóképpen elbúcsúzhatunk
az idei nyártól és még különleges is. Az első
lépés a hús. 

Tíz szelet ujjnyi vastag puha hátszínre, fe-
hérpecsenyére, feketepecsenyére esetleg
hosszú fartőre van szükség. Tisztítás, hártyá-
zás után mindkét oldalán apró kockásra beir-
daljuk, vagy kissé megklopfoljuk. Ezután fű-
szerezzük borssal, őrölt köménnyel, rozma-

ringgal, apróra vágott vagy reszelt hagymával
és fokhagymával, majd olivával bőségesen be-
kenjük és jól zárható pácoló zacskóba tesz-
szük. Ezek után hűtőbe kerül négy-öt napra,
és naponta átforgatjuk. A pácolási idő letelté-
vel először elkészítjük a „bogyiszlecsót”. Ha
kész, kisütjük a karikára vágott krumplit ropo-
gósra (ezt hívják „roseibninek”). Végül sózzuk
a húst és a fenti módon hirtelen kisütjük. A tü-
körtojásokat is elkészítjük – addig a húst egy
tálon fólia alatt tartjuk – és az ételt díszesen tá-
laljuk úgy, hogy a húst szárazra pirított kenyér-
re fektetjük, rá a tükörtojást, mellé a burgonyát
és lecsót. Száraz, testes vörösbor illik hozzá! 

Jó étvágyat! City 231, Sanyi

Kemence befűtés

A szürkemarhafogat

Le a kalappal a ló és lovasa előtt

Milánói spagetti
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ELLENŐRIZNI ADÓIGAZOLÁSOKAT KÉRNI NAPRAKÉSZEN 
KÖNYVELNI VÁLTOZÁSJELENTŐKET KÜLDENI MINDEN ÉVBEN 

ADÓZÁSI FORMÁT VÁLASZTANI AZ ADÓHATÓSÁGGAL

Muszáj...
AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZNI

ADÓIGAZOLÁSOKAT KÉRNI

NAPRAKÉSZEN KÖNYVELNI

VÁLTOZÁSJELENTŐKET KÜLDENI

MINDEN ÉVBEN ADÓZÁSI FORMÁT VÁLASZTANI

AZ ADÓHATÓSÁGGAL ELEKTRONIKUS ÚTON KOMMUNIKÁLNI

BEVALLÁSOKAT HATÁRIDŐRE BEKÜLDENI

NAV LEVELEKTŐL RETTEGNI

Vagy:

KÖNYVELŐT FOGLALKOZTATNI.

Nyári pihe-
nés és nya-

ralás közben az
ember nem gon-
dol a munkára.
Persze embere
v á l o g a t j a …
„Kivettük” az

egy hónapra tervezett szabadságot, ennyi jár
minden kamionsofőrnek, de „természete-
sen” fizetés nélkül. Nekünk májusban kellett
szabira menni, majd lesz még két hetünk au-
gusztusban.

Sokat nem kellett töprengenünk, hogy hol
töltsük el szabadidőnket, mert már előre
megbeszéltük… élvezzük az otthon-t. Csodá-
latos érzés ám, hogy reggel a fürdőszobá-
ban azonnal forró vízzel lehet zuhanyozni, és
az a bizonyos kis helyiség is pár méter távol-
ságra van…

Eme „csodás” dolgok figyelembevételével
otthon, a kertben szemléltük csendesen a vi-
lágot, már amikor Laura – az immáron négy
évessé növekedett unoka-kisasszony – bé-
kén hagyta a mamát és a papát, és nem ost-
romolt olyan kérdésekkel, hogy „mikor lehet
már esküvősdit játszani Dénessel, akibe ő
változatlanul szerelmes”…, és nem reklamál-
ta a hozott édesség és babák mennyiségét…

Mint minden nagyszülő, rettenetesen él-
veztük a napfelkeltétől napestig tartó élénk
társadalmi életet, amelyet Laura tökéletesen
biztosított, mert ha éppen nem volt a kertben
csak hat vendéggyerek, ő gondoskodott,
hogy ne unatkozzunk és hívott még hármat.

A szabadság nyolcadik napján Istvánnal
egyszerre álltunk fel a kerti székből, és egy-
szerre mondtuk ki: mennyi van még hátra eb-
ből a „szabadságból”, mert már igencsak jó
lenne úton lenni. Hogy nem vagyunk normá-
lisak, azt régen elkönyvelte a család, de erre
azért nem gondolt volna senki…

Nem húzom tovább a dolgot, a tízedik na-
pon felhívtuk a főnököt, miszerint: nincs-e va-
lami tennivaló, mert igencsak „viszket a tal-
punk”. És a Cég igazgatóhelyettese – lenyel-
ve lesújtó véleményét, mely szerint nem hor-
dott hátán a jó öreg Föld két ilyen viszketeg-
ségben szenvedő kofát – ennyit mondott:
hát gyertek, ha annyira nem bírtok magatok-
kal. De nehogy megbánjátok, mert most so-
kan vannak szabadságon, nem lehet válogat-
ni, oda mentek, ahova a fuvarfeladat megkö-
veteli, de útlevelet is hozzatok…

Mentünk. Azonnal. A kíváncsiságtól nem
láttunk félig se, de kérdezni nem akar-

tunk, mert hát ugye „mindegy, hogy hová,
csak valahová”…

Szombaton reggel megérkeztünk a telep-
helyre – szerencsére a jó öreg Pierre hűen
megvárt bennünket, azaz ott állt, ahová leál-
lítottuk – és bepakoltuk a cuccokat a meg-

szokott helyekre. Mivel most három hétre ké-
szültünk – a Főnök elmondta előre, három
hét után haza kell mennünk egy hétre – nem
is volt olyan rengeteg holmink.

A kamion tiszta, az ágyak felhúzva, a ru-
hák, kaja elpakolva, indulhatunk is. Az irattar-
tóban megtalálható a menetlevél és a fuvar-
feladattal kapcsolatos összes utasítás.

Felkészültem. És kinyitottam az irattartót,
és elolvastam a menetlevélen a lerakóhely
címét, és megnémultam!!! Szótlanul és sá-
padtan átnyújtottam Istvánnak.

Törökország. Hogy miért nem maradtunk
a fenekünkön nyugton… még vagy egy

hétig. István vállat vont, és foghegyről odave-
tette: voltam már vagy tizenhat-harminchat al-
kalommal, mit izgulsz? És különben képzeld
el: törökül tudok! (És tényleg tud, nem úgy
mint franciául, amikor ki kell menni a
sorompón… később kiderült, azt hittem esz-
méletem vesztem a meglepetéstől!)

Az útvonal a kamionozás egyik leg-
hosszabb és legszebb útvonala. Most aztán
tényleg készítsenek maguk mellé teát és ap-
rósüteményt, dőljenek hátra a kényelmes ka-
rosszékben és úgy olvassák ezt a kelleme-
sen-kellemetlenül, de feledhetetlenül és
megismételhetetlenül képtelen utazást. 

Először is az útvonal: Bécs-Hegyeshalom-
Budapest-Szeged-Nagyatád-Kolozsvár-
Székelyföld-Bukarest-Giurgu-Szófia – aztán
végre Kapikule – Isztambul. Úgy „alsó han-
gon is” kb. 2200 km. Magamban csendesen
szitkozódtam, miszerint miért nem napoz-
tunk még otthon, inkább hallgatnám a gye-
rekzsivajt és egyéb dolgokat, de most már
nincs visszakozás, indulás.

Fájdalom, nem lehet megállni sem Buda-
pesten, sem Szegeden amit felettébb sajná-
lok, mert a Tisza-parti Halászcsárdában főzik
az univerzum legjobb halászlevét, ráadásul ott
muzsikál a világ legnagyobb prímásai közül az
egyik, Kecskés Sándor barátom, akinek min-
dig ígérem, hogy megyünk, de csak ígérem.
Első komolyabb megállási lehetőség Kolozs-
vár.  

Régen jártam erre. Harminc évvel ezelőtt,
és természetesen személyautóval. Ami-

kor a városba vezető lejtőn lefelé gurult a ka-
mion, és megláttam a feliratot „Cluj”, össze-
szorult a szívem és elsírtam magam a gyö-
nyörűségtől. Mert újból itt vagyok, és újra lá-
tom a nekem mindig oly kedves tájakat. A he-
gyeket és a zöld dombok oldalát, ahol ép-
pen úgy legeltetik a marhacsordákat, mint
régen, és a kis falvakon átvezető utakon olya-
nok a kékre festett házikók, mint annak ide-
jén. A kispadokon kint ülnek a szalmakala-
pos bácsikák, megbökik a kalap szélét kö-
szönésképpen, és integetnek a csoportok-
ba verődött  asszonyok, kezükben a másna-
pi főznivalóval, megállva egy jóízű pletykálko-

dásra. A gyerekek kitartóan integetnek a ma-
gyar rendszám láttán és csapatba verődve
szaladnak mellettünk. 

Könnyeimen át látom a Békás-szorost
és elképzelem hogy nyílik fent a havasi gyo-
pár. A gyorsfolyású kristálypatakban feltehe-
tően még mindig rejtőznek pisztrángok, mint
annak idején… sőt eszembe jut egy fekete-
szemű szurtos kisfiú, aki – úgy harminc évvel
ezelőtt – odasündörgött mellénk, és így
szólt, minden előzetes bevezetés nélkül,
csak úgy könnyedén, szinte hanyagul: „aztán
hozzak-é egy igazi havasi gyopárt a kisasz-
szonnak onnan fölülrő’?” Hiába tiltakoztunk,
mint a zerge,  ügyesen mászott a sziklák kö-
zött, miközben mi életéért aggódva lentről
lestük minden mozdulatát. Pár perc múlva a
maszatos kis kézben ott volt a havasi
gyopár… pár lejért és csokoládéért… és ra-
gyogott a két bogárszem az örömtől és büsz-
keségtől.

István látja, hogy itt otthon vagyok. Feled-
ve a mindenkori kötelesség béklyóit, itt is,
ott is meg-megállunk. Aztán nyelem a köny-
nyeket Korondon… és végig a Székelyföld
útjain. 

Korond egyik legnevezetesebb és legré-
gibb fazekas-dinasztiája a Józsa-család.

Már harmincvalahány évvel ezelőtt is elvará-
zsoltak a kékre-fehérre festett és színes kor-
sók és tálak, már akkor sem tudtam válogat-
ni a több száz égetett és mázas tál, kancsó,
falitányér és egyéb szépséges dolog között.
Most sem tudom, hova kapjak, mit csodál-
jak, merre lépjek.

A Fő út tele emberekkel, a keramikusmű-
vészet páratlan darabjai vetekszenek egy-
mással a turisták kegyeiért. Német autóbusz
áll a parkolóban, a buszvezető türelmetlenül
dudál. De mindhiába. A Wolfgangok és
Heidik megrakodva a sok kinccsel, csigalas-
súsággal araszolgatnak a busz felé, hátha ta-
lálnak még valami utánozhatatlanul egyedi
dolgot, amit haza lehet vinni.

Aztán úgy megpakolják a buszt, hogy
még egy szúnyog elférne benne… Elégedet-
ten nevetgélnek, és a vezető megkönnyeb-
bülve kanyarodik az útra.
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A Békás-szoros
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Az ősszel egy lovasbemutatós csalá-
di napon vettem részt, ahol világbaj-
nok lovashajtók is megjelentek. Iga-
zán látványos dolgokat láthattunk az
idomított állatoktól s lovasaiktól. Volt
pusztaötöstől a szürkemarha-foga-
tig minden, amit csikósok tudhat-
nak. Persze a bemutató után ét-
vágygerjesztőnek kínáltak finom al-
mapálinkát is, majd kiszolgáltuk
magunkat a pultoknál. Itt nem időz-
nék el hosszasan, mivel a menü ál-
talános jellegű volt, de persze jól

főztek.
Hanem amiről né-

hány szót ejtenék, az a
lángossütés volt. Nos,
nem az olajban sütött
lángosról volt szó, ha-
nem az igazi, kemencé-
ben sütött kenyérlángos-
ról, amit ma már ritkán le-
het kóstolni, Jómagam is

gyermekkoromban et-

tem
a nagyinál, s íze még most
él emlékeimben. Bizony
sorban álltunk a befűtött
kemence előtt, s vártuk a
ropogósra sült finomsá-
got, melyre kívánság sze-
rint szórtak sajtot, tejfölt,
vagy akár chilis-szószt, pi-
rított sonkát. Magam arra
gondoltam, hogy nem is
kell feltétlen a pizzáért
ácsingózni, ha van igazi
magyar megfelelője is, s

talán érdemes volna ismét divatba
hozni.

De, ha már szóba hoztam az olasz
konyhát, akkor azért főzzünk egy
népszerű tésztát:

Mivel nagy kedvencünk a milánói
spagetti, hát gyorsan összedobtam
egyet az alábbiak szerint.

40 dkg darált húst, egy fej apróra
vágott hagymával olajon pirítottam,
sóztam, borsoztam, fokhagymáztam,
majd némi paradicsomlével és ke-
tchuppal felengedve tovább pároltam.
Hintettem reá némi oregánót is. (Aki
szereti, annak elbír apróra vágott gom-
bát is.) Közben vizet forraltam, s a ma-

karónit főztem, de vigyázva, ne legyen túl
puha, ahogy az olasz mondja: „al dente",
azaz fogkeményre. Leszűrés után össze-
kevertem a húsos szósszal, majd a tálalás-
nál reszelt sajtot kínáltam hozzá. Az olasz
a parmezánt kedveli, de mi tehetünk rá íz-
lésünknek megfelelőt, és bőségesen. 

A társaságnak rozé bort kínáltam hoz-
zá, pincehidegen.

Javaslom nektek is, fakanalas jó étvá-
gyat kívánva hozzá:

Soós István City22

Tisztelt kollégák!Tisztelt kollégák!

Kemencés lángos

Folytatás a 40. oldalról

GASZTRONÓMIA
Több éve már, hogy rovatunk létezik. Sokféle
ételt készítettünk,  amelyeket megjelentettünk la-
punk hasábjain. Volt itt már minden: csirke, bir-
ka, vad, sertés, pecsenye, pörkölt, köret, leves
stb. Az biztos, hogy a marháról keveset írtunk.

Arra gondoltam, most mellőzve a különle-
gességre való törekvést, egy mindenki által el-
készíthető, egyszerű ételt mutatok be. 

A hirtelen sült marhaszelet lecsóval, tü-
körtojással és „roseibnivel” csak annyiban
különbözik a háziasszonyok marhaszeletétől,

hogy ezt nem pároljuk, konfitáljuk órákon át,
hanem négy-öt napra bepácoljuk és oldalan-
ként két-három perc alatt viszonylag magas
hőmérsékleten hirtelen kisütjük, majd néhány
percig lefedve tartjuk tálalás előtt. Azért gon-
doltam erre, mert vége a lecsószezonnak és
ezzel az étellel méltóképpen elbúcsúzhatunk
az idei nyártól és még különleges is. Az első
lépés a hús. 

Tíz szelet ujjnyi vastag puha hátszínre, fe-
hérpecsenyére, feketepecsenyére esetleg
hosszú fartőre van szükség. Tisztítás, hártyá-
zás után mindkét oldalán apró kockásra beir-
daljuk, vagy kissé megklopfoljuk. Ezután fű-
szerezzük borssal, őrölt köménnyel, rozma-

ringgal, apróra vágott vagy reszelt hagymával
és fokhagymával, majd olivával bőségesen be-
kenjük és jól zárható pácoló zacskóba tesz-
szük. Ezek után hűtőbe kerül négy-öt napra,
és naponta átforgatjuk. A pácolási idő letelté-
vel először elkészítjük a „bogyiszlecsót”. Ha
kész, kisütjük a karikára vágott krumplit ropo-
gósra (ezt hívják „roseibninek”). Végül sózzuk
a húst és a fenti módon hirtelen kisütjük. A tü-
körtojásokat is elkészítjük – addig a húst egy
tálon fólia alatt tartjuk – és az ételt díszesen tá-
laljuk úgy, hogy a húst szárazra pirított kenyér-
re fektetjük, rá a tükörtojást, mellé a burgonyát
és lecsót. Száraz, testes vörösbor illik hozzá! 

Jó étvágyat! City 231, Sanyi

Kemence befűtés

A szürkemarhafogat

Le a kalappal a ló és lovasa előtt

Milánói spagetti
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Hát elmúlt a
Nyár. Hamaro-
san szürkén ter-
peszkedik a
köd a völgyek-
ben, és befűte-
nek a kis falusi
házak kandallói-
ba. Nemsokára

megint harcolhatunk a fagyos széllel, az
ónos esővel és a végeláthatatlanul hulló fe-
hér pelyhekkel…

De ez még a jövő, és gondolni sem aka-
rok rá. Inkább lássuk, mit történt, miután –
szerencsére nem adtak el semmiféle háziál-
latért – megérkeztünk a „Mesés Kelet”-ről.

Először is ki kellett heverni ezt az utazást,
mert – megmondom a valóságot – kegyetle-
nül fárasztó volt, már csak ismeretlensége
és az ottani, európai szemmel érthetetlen és
betarthatatlanul ostoba rendszabályok figye-
lemmel kísérése miatt. Amelyeket tessék-lás-
sék módon azért mégis csak be kell tartani.

Tehát eljött  a pihenés és a lazítás ideje –
újabb két hét – és amikor már kellőképpen
kiunatkoztuk magunkat, be a cuccot a sze-
mélyautóba, és pontosan megérkeztünk a
telephelyre.

A kamion bent állt a „halszálkában”, gye-
rünk, beszállás és mindjárt indulhatunk.
Gondoltuk. Szépen bepakoltam a rengeteg
holmit, az ágyak kitakarítva, a polcok berá-
molva, slusszkulcs a helyén, na hol van már
az a menetlevél?

Sehol nem találtuk, a megszokott mappa
üres. Irány a garázsmesteri iroda, valaki elfe-
lejtette a menetlevelet betenni az indítómap-
pába, ide vele!!!

A Garázsmester könnyesre röhögte ma-
gát: – Be is pakoltatok? Szerencsétlenek…

másik autótok lesz. Nem mondta senki?
Akasszatok szét és menjetek a telep hátsó
részébe, ott áll, amit fel kell akasztanotok, az-
tán mehettek…

Hát, nem mondta senki. 
Nos, nem kell engem félteni, leakasztot-

tam a ponyvás pótot, aztán odagurultam a
„másik autó” mellé és kicsit azonnal tele lett
a hócipőm (is).

A megszokott ponyvás pótkocsi helyett
egy tartányos röhögött a képembe. (Nem
tartályos, mert csak 2000 literig tartály, azon
felül már tartány!!!) A fenébe. Mit fogok én
ezzel a nyavalyással kezdeni? 

A garázsmester közben odaért és dereka-
san szórakozott sápadtságomon. De a hely-
zet reménytelen volt, nem adtak másikat.
Nem, és nem. (Szerintem direkt…)

Akkor most mi a terv, hova és mikor és mit
viszünk, és egyáltalán mi ez, fogalmunk sem
volt. De a történet kellemes fordulattá vált…

Tikkasztó a forróság,  a kollégák arcáról dől
a víz. Locsolgatják magukat, vizet isznak
és szidják az elviselhetetlen hőséget,
mert bizony 30 fok van árnyékban. Egy-
re többen gyűlnek körénk, és nem tu-
dom már mire vélni ezt a nagy „népsze-
rűséget”, mikor István kiokosít. – Nézd
csak meg, mi áll a fuvarlevélen…
Rápillantok és elkapott a visszatarthatat-
lan röhögés (bocsánat!). A szállítandó
áru palackozatlan, OeTTINGER sör
(egyszer már vittük, akkor dobozokba
voltak préselve, talán emlékeztek) egész
tartányra való, ami kb. 25 ezer liter!!!
Ezért a nagy érdeklődés. 

A kollégák persze – élcelődnek, és
amikor megtudják, hogy István tudja,
hogyan kell „megmenteni” az átfolyó-
ból egy kevéskét – úgy 15-20 lityit –,
már kegyetlen a népszerűségünk. 

De én nem hagyom magam, hivat-
kozva a hosszú útra és az egyéb ilyen-
kor megszokott kifogásokra, búcsú-
zunk. Útirány – nem fogjátok elhinni, a
fenébe is – Anglia. Méghozzá Aber-
deen,  Anglia, illetve bocsánat, Skócia,

és nem mondom, a Jeges-ten-
ger partja. (Még szerencse,
hogy van nálam meleg cucc.)

Hát kellett nekem izgágás-
kodni, szabadság-
ról bekunyerálni
magunkat hama-
rabb? Most itt van,
most mehetünk visz-
sza a régi pályára,
mert a franciaor-
szági cég, ahová
rendszeresen já-
runk, augusztus-
ban szabadságon
van. Nos mindegy,
most már elköny-
veltem, hogy ez a
fuvar azért lett a mi-
enk, hogy megnéz-
zem milyen az élet
a skótoknál.

A felfelé menő út
(felfelé Calais-ba, a kikötőbe) eseménytelen
és teljesen megszokott, azt hiszem, csukott
szemmel is ismerem már az utat (én is!! ) és
az egyetlen említésre méltó esemény(ek),
hogy mikor a kollégák a pihenőhelyen meg-
tudják a szállítmányt, hát kissé irigykednek.

Doverben már teljes természetességgel
vettük a balra tartást,  higgyétek el, nem
olyan vészes… még nekem sem, pedig az
már igencsak nagy szó. És irány fel, egyre
feljebb a skót tájakra. 

Én azt hittem, hogy soha nem fogom meg-
szokni és megszeretni Angliát, de kellemes
és kedves hely. Idő kell hozzá, hogy hozzá-
idomuljon az ember, de rettenetesen pozitív
a végeredmény. Azt már talán említettem –

valószínű –,  olyan a közlekedési morál, hogy
tanítani kellene. Nemcsak az angol, hanem a
skót oldalon is. Amire viszont rettenetesen
vigyázni kell: egy skótnak soha ne mondd
hogy angol. Halálosan megsértődik, és
azonnal kiselőadást tart a skót szabadság-
harcról, és haladéktalanul figyelmedbe ajánl-
ja, hogy AZONNAL meg kell nézned Mel
Gibson filmjét – a Hazafi-t –, mert abból az-
tán mindent megtudhatsz.

Miután elmondom, hogy a film nálunk is
nagyon népszerű és több százezren látták
(jó, ki tudja mennyien…) minden kedves skót
azonnal megnyugszik, és szívébe zárja a ma-
gyarokat.

Egyébként a skót nem „skót”. Ez hatalmas
tévedés. Kedves és vendégszerető nép, ba-
rátságosak. Csak egy példa: szeretem a ré-
giségeket, gyűjtöm a Zsolnayt, az ólomkris-
tályt, a régi tárgyakat, legyen az bármi, csak
értékálló és szép legyen. Ennek következté-
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A sA skkótótok nem „sok nem „skkótótok“ok“
Aberdeen, a kikötő

Szenzációs lehetõséget kínálok most Önnek! 
- ha nincs ideje rá

- ha úgy érzi káros hatással van Önre
- ha ma még vezetni akar

- ha még nem próbálta
- ha a szülõk nem engedik

- ha egyszerûen csak másnak akarna fizetni
egy italt

- vagy ha nem akar szenvedni a másnapos-
sággal járó kellemetlenségekkel

Nem kell mást tennie, csak átutalnia azt az
összeget, amit az ivásra fordítana és én vál-

lalom, hogy a teljes összeget eliszom!

Az utalásnál a közleményhez írja oda, hogy:
berúg
* * *

– Isten tökéletes alkotása vagyok, rögtön
bõrkötésben adott ki.

Jelenet a
filmből.
(Mel
Gibson)

BERÚGOK ÖN HELYETT! 
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ben állandó látogatója vagyok a német–an-
gol–holland bolhapiacoknak. Itt szereztem
például (3 font) egy porcelántálat. Úgyneve-
zett „jelenetes” tál. A „jelenet” egy háromár-
bocos hajó a viharos tengeren. (Itthoni érté-
ke kb. húszezer forint.) Szóval tekergünk az
ócskapiacon, rézfazekak és iráni karafák, ré-
gi fényképek és százéves porcelánok. Amit
megláttam, azt kézbe vettem, forgattam, al-
kudoztam, és egyszer csak mit látok????
Egy valódi, eredeti Szemerédy Miklós-réz-
karcot, idejétmúlt, piszkos keretben, törött
üvegbe foglalva. Lenyúlok az évszázados,
molyette holmik közé, kiemelem, és kérdem
az árustól: mennyi? Szerintem látta rajtam,
hogy „kincset” találtam, mert rögtön rávágta
a tíz fontot. Én meg azonnal az ötöt. Okay.
Meglett  a Szemerédy öt fontért – nyugi,
megnéztem, számozott és a második nyo-
mat!! – és mellé kaptam még egy ajándékot.
Na mit? Egy húsz centiméteres, tömör, réz
kiöntőt, mert a skótok nem szeretik a távol-
keleti holmikat. Aztán mellé egy valódi angol
ezüstözött kiöntőt, ami oly picinyke (8 cm),
hogy nem volt „arca” pénzt kérni érte…! Szó-
val ennyire „skót” a skót…

(Amikor hazaérkeztünk, illetve a telephe-
lyen átrámoltunk a saját autónkba a kamion-
ból, a garázsmesterek és a kollégák fetreng-
tek a kacagástól, és gúnyos megjegyzéseket
tettek, miszerint ószeres-kocsit sikerül alkot-
ni a kamionból. De amikor megtudták a való-
di értéküket, már nem vihorásztak. Sajnos
Istvánom sem nevetgél, mert a lakásunk las-
san kezdi egy múzeum jellegét ölteni, úgy-
hogy egy kis időre most be kell fejezem
„műgyűjtői” ténykedésemet…)

Vissza a skótokhoz.
Amikor lerakodtunk a kikötő melletti ki-

sebb városkában, egy kissé el voltunk fárad-
va. „Leadtuk” a söröstartányt – ott is élcelő-
déstől volt hangos a telephely –  de alvásról
szó sem lehetett, mert éjjel fél tizenkettőkor
még szinte sütött a Nap. Így hát sétálgattunk
egy kicsit a tengerparton, a nagy meleg után
igazán jólesett. Egyáltalán nem voltunk kipi-
hentek persze reggel sem, pedig  igencsak
igyekezni kellett.  Aberdeentől lefelé – Ang-
lia felé – 120 kilométert szabadon szágul-
doztunk, ugyanis a tartány fent maradt a skó-
toknál, a sörrel együtt. Nekünk pedig fel kel-
lett venni egy üres pótkocsit (a hagyomá-
nyos ponyvás-nyergest), és az üres póttal el-
jutni a következő felrakó helyre.

Odaértünk, szerencsére időben, és olvas-
sátok csak, milyen érzés volt ott lenni, és vé-
gigcsinálni ezt a rakodást. (Ez nem panasz,
ez csak tény, és érdekes is volt lényegében.)

Forróság és eszeveszett lüktetés, mono-
ton dübörgés. 

Homlokomon dobolt a zaj, a hatalmas mo-
torok bőgése,  kalapácsok döngése,  emelő-
daruk a magasban, láng és tűz mindenhol.
Sisakos emberek járkáltak, forró gőz és sis-
tergő hangok, por és valami egyedi, sehol
máshol nem érezhető szag keveredtek egy-
mással.

Bakancsban, védőruhában járkáltak körü-

löttünk, a gépek megadóan teljesítették az
emberek parancsát, a súly alatt nyögve, vár-
ták az újabb és újabb terhet. Védőbakan-
csot, sisakot, szemüvegeket kellett felven-
nünk. 

Rakodunk. A vasgyár életében múló per-
cek és órák egyhangú, naponta ismétlődő
mozdulatával. Emberi erő által meg nem
mozdítható, félelmetes méretű vaslemezek
terhelik  a gördülésre ítélt acélrudakat, ame-
lyek tolják, viszik tovább a lángok felé, a ko-
hók mélyére, a fehéren izzó végtelenbe. Egy
kiáltás, egy dörrenés, és a folyékony, izzó lá-
va vakító folyóként  ömlik lábunk alatt a mély-
ben. Félelmetesen gyönyörű látvány.

A levegő éget, beszélni nem lehet, a han-
gok elsüllyednek a munka dübörgő lármája
között, csak intenek, hogy vigyázz, jön a kö-
vetkező gigantikus vaslemez, állj arrébb, ha
élni akarsz.

Fejünk felett, az óriás
csarnok tetejéről kar-
vastagságú, erős lán-
cok ereszkednek a
mélybe. Embernyi
mágnes emeli könnye-
dén – mintha egy pillét
bocsátana a kék ég fe-
lé – magasba hatalmas
terhét, az öttonnás vas-
lemezt. A lemez hajlik
és ellenáll, mindhiába.
A daru megtöri akaratát
és már engedelmesen
simul a kamion mélyére.

Aztán a másik, és a kö-
vetkező. Az Ember elé-
gedetten bólint, és értőn
rakja egymásra a soron
következőket.

Már két órája tartott a
megfeszített figyelem-
mel kísért munka. Az iz-
zadtság sós patakokat
fakasztott arcomon,
szemem égett és a lé-
legzetvétel egyre ne-
hezebbé vált. A kami-
on oldala már átmele-
gedett, érzem ahogy a

ponyvához érek. A munká-
sok sietnek. Gázolaj. Ezer li-
ternyi robbanhat, ha nem
igyekeznek. 

Minden mozdulatuk kiszá-
mított és tökéletes. Olyan
szakértelemmel emelték gi-
gantikus szerkezeteikkel a
lemezeket, hogy csak ámul-
tunk. De a Természet törvé-
nyei azért sürgetően álltak a
hátunk mögött. A Tűz mele-
get szült, és valóban fenye-
getően forrósodott autónk.
Hihetetlen, de igaz. És szól-
tunk, és sürgettük őket, pe-
dig annyira értőn dolgoztak,
hogy  egy szavunk se lehe-
tett volna. Muszáj volt: sies-

sünk emberek, a gázolaj… Érezték és látták,
hogy nem vicc, de itt sietni nem lehetett,
mert egy rossz mozdulat, egy félrenézett pil-
lanat és halálos baleset lehet a vége. De
azért aggódó tekintetek kísérték utolsó moz-
dulataimat, zárult az ajtó és feldübörgött
alattam a tizenötezer köbcenti. Feltárult a
hangár ajtaja és kigördültem az útra.   

A fellélegzett megkönnyebbülés, hogy vég-
re kint vagyunk, leírhatatlan volt. Kegyetlen
volt a forróság, de az ember maximum kime-
nekül a szabad levegőre, ha már nem bírja to-
vább. De mit csináljak a kamionnal? Oldalán
a ponyva már lágyult, oly meleg volt. Szeren-
csére megúsztuk. Nézzétek csak, hogy hajlik
az a lemez, amikor felülről beemelik a kami-
onba! Egy ilyen lemez súlya öt tonna (ötöt vit-
tünk belőle le Németországba).

A kamion 25 tonna vaslemezzel megpa-
kolva, irány
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Ahol a tűz az úr... Félelmetesen szép

Itt emelték fel a
lemezt, hatalmas
erejű mágnessel

Így hajlott az ötton-
nás vaslemez
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Hát elmúlt a
Nyár. Hamaro-
san szürkén ter-
peszkedik a
köd a völgyek-
ben, és befűte-
nek a kis falusi
házak kandallói-
ba. Nemsokára

megint harcolhatunk a fagyos széllel, az
ónos esővel és a végeláthatatlanul hulló fe-
hér pelyhekkel…

De ez még a jövő, és gondolni sem aka-
rok rá. Inkább lássuk, mit történt, miután –
szerencsére nem adtak el semmiféle háziál-
latért – megérkeztünk a „Mesés Kelet”-ről.

Először is ki kellett heverni ezt az utazást,
mert – megmondom a valóságot – kegyetle-
nül fárasztó volt, már csak ismeretlensége
és az ottani, európai szemmel érthetetlen és
betarthatatlanul ostoba rendszabályok figye-
lemmel kísérése miatt. Amelyeket tessék-lás-
sék módon azért mégis csak be kell tartani.

Tehát eljött  a pihenés és a lazítás ideje –
újabb két hét – és amikor már kellőképpen
kiunatkoztuk magunkat, be a cuccot a sze-
mélyautóba, és pontosan megérkeztünk a
telephelyre.

A kamion bent állt a „halszálkában”, gye-
rünk, beszállás és mindjárt indulhatunk.
Gondoltuk. Szépen bepakoltam a rengeteg
holmit, az ágyak kitakarítva, a polcok berá-
molva, slusszkulcs a helyén, na hol van már
az a menetlevél?

Sehol nem találtuk, a megszokott mappa
üres. Irány a garázsmesteri iroda, valaki elfe-
lejtette a menetlevelet betenni az indítómap-
pába, ide vele!!!

A Garázsmester könnyesre röhögte ma-
gát: – Be is pakoltatok? Szerencsétlenek…

másik autótok lesz. Nem mondta senki?
Akasszatok szét és menjetek a telep hátsó
részébe, ott áll, amit fel kell akasztanotok, az-
tán mehettek…

Hát, nem mondta senki. 
Nos, nem kell engem félteni, leakasztot-

tam a ponyvás pótot, aztán odagurultam a
„másik autó” mellé és kicsit azonnal tele lett
a hócipőm (is).

A megszokott ponyvás pótkocsi helyett
egy tartányos röhögött a képembe. (Nem
tartályos, mert csak 2000 literig tartály, azon
felül már tartány!!!) A fenébe. Mit fogok én
ezzel a nyavalyással kezdeni? 

A garázsmester közben odaért és dereka-
san szórakozott sápadtságomon. De a hely-
zet reménytelen volt, nem adtak másikat.
Nem, és nem. (Szerintem direkt…)

Akkor most mi a terv, hova és mikor és mit
viszünk, és egyáltalán mi ez, fogalmunk sem
volt. De a történet kellemes fordulattá vált…

Tikkasztó a forróság,  a kollégák arcáról dől
a víz. Locsolgatják magukat, vizet isznak
és szidják az elviselhetetlen hőséget,
mert bizony 30 fok van árnyékban. Egy-
re többen gyűlnek körénk, és nem tu-
dom már mire vélni ezt a nagy „népsze-
rűséget”, mikor István kiokosít. – Nézd
csak meg, mi áll a fuvarlevélen…
Rápillantok és elkapott a visszatarthatat-
lan röhögés (bocsánat!). A szállítandó
áru palackozatlan, OeTTINGER sör
(egyszer már vittük, akkor dobozokba
voltak préselve, talán emlékeztek) egész
tartányra való, ami kb. 25 ezer liter!!!
Ezért a nagy érdeklődés. 

A kollégák persze – élcelődnek, és
amikor megtudják, hogy István tudja,
hogyan kell „megmenteni” az átfolyó-
ból egy kevéskét – úgy 15-20 lityit –,
már kegyetlen a népszerűségünk. 

De én nem hagyom magam, hivat-
kozva a hosszú útra és az egyéb ilyen-
kor megszokott kifogásokra, búcsú-
zunk. Útirány – nem fogjátok elhinni, a
fenébe is – Anglia. Méghozzá Aber-
deen,  Anglia, illetve bocsánat, Skócia,

és nem mondom, a Jeges-ten-
ger partja. (Még szerencse,
hogy van nálam meleg cucc.)

Hát kellett nekem izgágás-
kodni, szabadság-
ról bekunyerálni
magunkat hama-
rabb? Most itt van,
most mehetünk visz-
sza a régi pályára,
mert a franciaor-
szági cég, ahová
rendszeresen já-
runk, augusztus-
ban szabadságon
van. Nos mindegy,
most már elköny-
veltem, hogy ez a
fuvar azért lett a mi-
enk, hogy megnéz-
zem milyen az élet
a skótoknál.

A felfelé menő út
(felfelé Calais-ba, a kikötőbe) eseménytelen
és teljesen megszokott, azt hiszem, csukott
szemmel is ismerem már az utat (én is!! ) és
az egyetlen említésre méltó esemény(ek),
hogy mikor a kollégák a pihenőhelyen meg-
tudják a szállítmányt, hát kissé irigykednek.

Doverben már teljes természetességgel
vettük a balra tartást,  higgyétek el, nem
olyan vészes… még nekem sem, pedig az
már igencsak nagy szó. És irány fel, egyre
feljebb a skót tájakra. 

Én azt hittem, hogy soha nem fogom meg-
szokni és megszeretni Angliát, de kellemes
és kedves hely. Idő kell hozzá, hogy hozzá-
idomuljon az ember, de rettenetesen pozitív
a végeredmény. Azt már talán említettem –

valószínű –,  olyan a közlekedési morál, hogy
tanítani kellene. Nemcsak az angol, hanem a
skót oldalon is. Amire viszont rettenetesen
vigyázni kell: egy skótnak soha ne mondd
hogy angol. Halálosan megsértődik, és
azonnal kiselőadást tart a skót szabadság-
harcról, és haladéktalanul figyelmedbe ajánl-
ja, hogy AZONNAL meg kell nézned Mel
Gibson filmjét – a Hazafi-t –, mert abból az-
tán mindent megtudhatsz.

Miután elmondom, hogy a film nálunk is
nagyon népszerű és több százezren látták
(jó, ki tudja mennyien…) minden kedves skót
azonnal megnyugszik, és szívébe zárja a ma-
gyarokat.

Egyébként a skót nem „skót”. Ez hatalmas
tévedés. Kedves és vendégszerető nép, ba-
rátságosak. Csak egy példa: szeretem a ré-
giségeket, gyűjtöm a Zsolnayt, az ólomkris-
tályt, a régi tárgyakat, legyen az bármi, csak
értékálló és szép legyen. Ennek következté-
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Taxiból kamionba 11. rész

A sA skkótótok nem „sok nem „skkótótok“ok“
Aberdeen, a kikötő

Szenzációs lehetõséget kínálok most Önnek! 
- ha nincs ideje rá

- ha úgy érzi káros hatással van Önre
- ha ma még vezetni akar

- ha még nem próbálta
- ha a szülõk nem engedik

- ha egyszerûen csak másnak akarna fizetni
egy italt

- vagy ha nem akar szenvedni a másnapos-
sággal járó kellemetlenségekkel

Nem kell mást tennie, csak átutalnia azt az
összeget, amit az ivásra fordítana és én vál-

lalom, hogy a teljes összeget eliszom!

Az utalásnál a közleményhez írja oda, hogy:
berúg
* * *

– Isten tökéletes alkotása vagyok, rögtön
bõrkötésben adott ki.

Jelenet a
filmből.
(Mel
Gibson)

BERÚGOK ÖN HELYETT! 
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ben állandó látogatója vagyok a német–an-
gol–holland bolhapiacoknak. Itt szereztem
például (3 font) egy porcelántálat. Úgyneve-
zett „jelenetes” tál. A „jelenet” egy háromár-
bocos hajó a viharos tengeren. (Itthoni érté-
ke kb. húszezer forint.) Szóval tekergünk az
ócskapiacon, rézfazekak és iráni karafák, ré-
gi fényképek és százéves porcelánok. Amit
megláttam, azt kézbe vettem, forgattam, al-
kudoztam, és egyszer csak mit látok????
Egy valódi, eredeti Szemerédy Miklós-réz-
karcot, idejétmúlt, piszkos keretben, törött
üvegbe foglalva. Lenyúlok az évszázados,
molyette holmik közé, kiemelem, és kérdem
az árustól: mennyi? Szerintem látta rajtam,
hogy „kincset” találtam, mert rögtön rávágta
a tíz fontot. Én meg azonnal az ötöt. Okay.
Meglett  a Szemerédy öt fontért – nyugi,
megnéztem, számozott és a második nyo-
mat!! – és mellé kaptam még egy ajándékot.
Na mit? Egy húsz centiméteres, tömör, réz
kiöntőt, mert a skótok nem szeretik a távol-
keleti holmikat. Aztán mellé egy valódi angol
ezüstözött kiöntőt, ami oly picinyke (8 cm),
hogy nem volt „arca” pénzt kérni érte…! Szó-
val ennyire „skót” a skót…

(Amikor hazaérkeztünk, illetve a telephe-
lyen átrámoltunk a saját autónkba a kamion-
ból, a garázsmesterek és a kollégák fetreng-
tek a kacagástól, és gúnyos megjegyzéseket
tettek, miszerint ószeres-kocsit sikerül alkot-
ni a kamionból. De amikor megtudták a való-
di értéküket, már nem vihorásztak. Sajnos
Istvánom sem nevetgél, mert a lakásunk las-
san kezdi egy múzeum jellegét ölteni, úgy-
hogy egy kis időre most be kell fejezem
„műgyűjtői” ténykedésemet…)

Vissza a skótokhoz.
Amikor lerakodtunk a kikötő melletti ki-

sebb városkában, egy kissé el voltunk fárad-
va. „Leadtuk” a söröstartányt – ott is élcelő-
déstől volt hangos a telephely –  de alvásról
szó sem lehetett, mert éjjel fél tizenkettőkor
még szinte sütött a Nap. Így hát sétálgattunk
egy kicsit a tengerparton, a nagy meleg után
igazán jólesett. Egyáltalán nem voltunk kipi-
hentek persze reggel sem, pedig  igencsak
igyekezni kellett.  Aberdeentől lefelé – Ang-
lia felé – 120 kilométert szabadon szágul-
doztunk, ugyanis a tartány fent maradt a skó-
toknál, a sörrel együtt. Nekünk pedig fel kel-
lett venni egy üres pótkocsit (a hagyomá-
nyos ponyvás-nyergest), és az üres póttal el-
jutni a következő felrakó helyre.

Odaértünk, szerencsére időben, és olvas-
sátok csak, milyen érzés volt ott lenni, és vé-
gigcsinálni ezt a rakodást. (Ez nem panasz,
ez csak tény, és érdekes is volt lényegében.)

Forróság és eszeveszett lüktetés, mono-
ton dübörgés. 

Homlokomon dobolt a zaj, a hatalmas mo-
torok bőgése,  kalapácsok döngése,  emelő-
daruk a magasban, láng és tűz mindenhol.
Sisakos emberek járkáltak, forró gőz és sis-
tergő hangok, por és valami egyedi, sehol
máshol nem érezhető szag keveredtek egy-
mással.

Bakancsban, védőruhában járkáltak körü-

löttünk, a gépek megadóan teljesítették az
emberek parancsát, a súly alatt nyögve, vár-
ták az újabb és újabb terhet. Védőbakan-
csot, sisakot, szemüvegeket kellett felven-
nünk. 

Rakodunk. A vasgyár életében múló per-
cek és órák egyhangú, naponta ismétlődő
mozdulatával. Emberi erő által meg nem
mozdítható, félelmetes méretű vaslemezek
terhelik  a gördülésre ítélt acélrudakat, ame-
lyek tolják, viszik tovább a lángok felé, a ko-
hók mélyére, a fehéren izzó végtelenbe. Egy
kiáltás, egy dörrenés, és a folyékony, izzó lá-
va vakító folyóként  ömlik lábunk alatt a mély-
ben. Félelmetesen gyönyörű látvány.

A levegő éget, beszélni nem lehet, a han-
gok elsüllyednek a munka dübörgő lármája
között, csak intenek, hogy vigyázz, jön a kö-
vetkező gigantikus vaslemez, állj arrébb, ha
élni akarsz.

Fejünk felett, az óriás
csarnok tetejéről kar-
vastagságú, erős lán-
cok ereszkednek a
mélybe. Embernyi
mágnes emeli könnye-
dén – mintha egy pillét
bocsátana a kék ég fe-
lé – magasba hatalmas
terhét, az öttonnás vas-
lemezt. A lemez hajlik
és ellenáll, mindhiába.
A daru megtöri akaratát
és már engedelmesen
simul a kamion mélyére.

Aztán a másik, és a kö-
vetkező. Az Ember elé-
gedetten bólint, és értőn
rakja egymásra a soron
következőket.

Már két órája tartott a
megfeszített figyelem-
mel kísért munka. Az iz-
zadtság sós patakokat
fakasztott arcomon,
szemem égett és a lé-
legzetvétel egyre ne-
hezebbé vált. A kami-
on oldala már átmele-
gedett, érzem ahogy a

ponyvához érek. A munká-
sok sietnek. Gázolaj. Ezer li-
ternyi robbanhat, ha nem
igyekeznek. 

Minden mozdulatuk kiszá-
mított és tökéletes. Olyan
szakértelemmel emelték gi-
gantikus szerkezeteikkel a
lemezeket, hogy csak ámul-
tunk. De a Természet törvé-
nyei azért sürgetően álltak a
hátunk mögött. A Tűz mele-
get szült, és valóban fenye-
getően forrósodott autónk.
Hihetetlen, de igaz. És szól-
tunk, és sürgettük őket, pe-
dig annyira értőn dolgoztak,
hogy  egy szavunk se lehe-
tett volna. Muszáj volt: sies-

sünk emberek, a gázolaj… Érezték és látták,
hogy nem vicc, de itt sietni nem lehetett,
mert egy rossz mozdulat, egy félrenézett pil-
lanat és halálos baleset lehet a vége. De
azért aggódó tekintetek kísérték utolsó moz-
dulataimat, zárult az ajtó és feldübörgött
alattam a tizenötezer köbcenti. Feltárult a
hangár ajtaja és kigördültem az útra.   

A fellélegzett megkönnyebbülés, hogy vég-
re kint vagyunk, leírhatatlan volt. Kegyetlen
volt a forróság, de az ember maximum kime-
nekül a szabad levegőre, ha már nem bírja to-
vább. De mit csináljak a kamionnal? Oldalán
a ponyva már lágyult, oly meleg volt. Szeren-
csére megúsztuk. Nézzétek csak, hogy hajlik
az a lemez, amikor felülről beemelik a kami-
onba! Egy ilyen lemez súlya öt tonna (ötöt vit-
tünk belőle le Németországba).

A kamion 25 tonna vaslemezzel megpa-
kolva, irány
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A történet szereplői tisztességessen dolgoznak egy nagyvárosban, de a munkájukért

jóval kevesebb díjat számíthatnak fel, mint az őket megilletné. Hiába vándorolnak

a jobb élet reményében különböző munkaszervezést  igérő irodákhoz, évről-évre

elkeseredettebbek lesznek, mert egyre többen hasznot húznak a nyomorúságukból.

Egy tavaszi nap történése azonban új reményt adhat a kesergés feledtetésére

és a happy endre.

A film stílusában  egy társadalmi dokumentum thriller, melyben emberi élethelyzeteket

ismerhetünk meg napjainkban  Európa közepén.

Premier: 2013. szeptember 1.

Jegyek elővetelben valamint a verkfilm és a naponta frissülő háttéranyagok

letölthetők a fecebook taxiszövetség oldalán.
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a kikötő. Doverben az útba épített ellenőrző
mérleg kissé kibillent amikor István ráhajtott,
de az „angol hidegvér” vállat vont: pár tonná-
val több, mit számít? Ugye mondtam már,
hogy remek hely Anglia… valóban az. (De
csak nyáron, amikor minden más is oly’ re-
mek!)

Áthajóztunk újból a Csatornán, kellemes
és vidám volt az út visszafelé, Poseidon jó-
kedvében lehetett, mert simán hullámzott a
tenger. Szépen autókázunk lefelé Ausztria
felé, a 6-os autópályán. Megszokott képek,
szokásos forgalom, közeledik Heilbronn. 

Mintha lassulna a kocsisor… igen, most
már látszik, hogy vészvillogóval gurulnak előt-
tünk a kamionok, sőt megállunk. Figyelek hát-
ra, és amikor mögöttünk már legalább három
kamion megáll, illetve nagyon közel van, ki-
kapcsolom a vészvillogót. Állunk. Már régóta
állunk, és nem látjuk, hogy mi történt előttünk,
miért a stau (a kamionosok így hívják a torló-
dást, német eredetű szó). Negyven percig áll-
tunk egyhelyben. Aztán lassan, nagyon lassan
elindult a több kilométeres, ki tudja mióta
veszteglő autókból álló hosszú-hosszú sor.

István figyel előre a jobb
oldalon, és egyszer csak rám
kiált: ne nézz a jobb oldali le-
állósávra!!! Hát persze, hogy
azonnal odanéztem…

Magyarázatot kaptunk min-
denre. 

Augusztus, nyaralók, vaká-
cióra induló és érkező turis-
ták tömege. Lakókocsikkal,
lakóautókkal, kis és nagy
csomagokkal, gyerekekkel
és kerékpárokkal felszerel-
kezve. A meleg elviselhetet-
len, csökkenő reflexek, kifá-
radt, izzadó emberek tömege
az utakon. 

Heilbronn előtt a leállósáv-
ban egy lakóautó. Ajtaja nyit-
va, eleje nincs, és a korlát
mellett egy középkorú nő sikítva zokog. A föl-
dön, felhasított koponyával egy halott ember
fekszik. Akkor takarják le, amikor melléjük
érünk. 

De még látom a szétnyílt fejet, a vért és a

sikító asszonyt. Nyaralni indultak. Vagy ha-
za. Már nem számít. Csak a halott ember, a
váratlan tragédia, a síró nő, a család  drá-
mája.

A baleset oka: a lakóautó vezetője hátulról
nagy sebességgel „belecsúszott” az előt-
te haladó kamionba. 

Kérlek Benneteket, vigyázzatok maga-
tokra. És egymásra is !!!
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A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

A kép nem a helyszínen készült, de körül-
belül ilyen volt a látvány. (Kegyeleti okok-
ból természetesen nem fotóztunk.)

1. Helyes az „A” válasz. A „Sebességkorláto-
zás” tábla hatálya a következő útkereszteződés
kezdetéig tart. Útkereszteződésnek minősül:
„két vagy több útnak azonos szintben való ke-
reszteződése, egymásba torkollása, illetőleg el-
ágazása”. A KRESZ-ben található e két fogalom-
meghatározás összevetéséből az következik,
hogy a gyalogosok közlekedésére szolgáló be-
torkolló utacska megszünteti a képen látható se-
bességkorlátozást. 
2. Helyes a „B” válasz. Az ábrázolt forgalmi
helyzetben mindkét jármű részére egy-egy tábla
elsőbbségadási kötelezettséget jelez. Ez eset-
ben a járművek egymás közti elsőbbségét a
„jobbkéz-szabály” szerint kell eldöntenünk. Te-
hát a sorrend meghatározását nem befolyásolja
az, hogy az egyik autó az „Állj! Elsőbbségadás
kötelező”, a másik az „Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla felől érkezik. A táblák jelentése között
csupán az elsőbbség megadásának módjában
van eltérés.
3. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése: „Fő-
útvonal”. Ha a jármű főútvonalon vagy olyan más
úton halad, amelyen elsőbbségét az „Útkeresz-
teződés alárendelt úttal” tábla jelzi, ott az útke-
reszteződésben is  előzhet.
4. Helyes az „A” válasz. Amennyiben a men-
tőautó kizárólag a megkülönböztető fényjelzését
használja, akkor vezetője a megengedett legna-
gyobb sebességre vonatkozó rendelkezéseket
figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a
közlekedés biztonságát, valamint a személy- és
vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.
5. Helyes az „A” válasz. A képen látható eset-
re vonatkozó szabály a következő: megállni – ha
közúti jelzésből más nem következik – csak az
úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal pár-
huzamosan, egy sorban szabad. E követelmény-
nek a csak az „A” jelű jármű tesz eleget. 

6. Helyes a „C” válasz. A „Gyermekek” tábla
azt jelzi, hogy a gyermekeknek az úttestre lépé-
sével fokozottan számolni kell. Az alatta elhelye-
zett kiegészítő jelzőtábláról, illetve a rajta megje-
lölt távolság értékről pedig azt kell tudni, hogy az
adott esetben 500 méteren belül legfeljebb 30
km/h sebességgel szabad közlekedni.  
7. Helyes a „B” válasz. A külső tükrök beállítá-
sa akkor jó, ha bennük – csak szemmozgatással
– az autó oldala és az autó melletti, illetve mö-
götti terület látható, a horizont kb. a tükör felénél
legyen. 
8. Helyes a „B” válasz. A megcsúszó hátsó
kerekek oldalvezető ereje csökken, így a taxi az
oldalerők hatására kifarolhat. 
9. Helyes a „B” válasz. Figyelemmel a
KRESZ-ben leírt fogalom-meghatározásra a bur-
kolattal ellátott „padka” a továbbiakban járdának
minősül. A járdán történő megállásnak pedig
elsősorban az a feltétele, hogy azt közúti jelzés-
sel megengedjék.
10. Helyes a „C” válasz. A KRESZ nem teszi
lehetővé a taxisnak, sem eseti, sem egyéni ér-
dekből, hogy veszélytelenségre, ésszerűségre
hivatkozva figyelmen kívül hagyjon bármilyen se-
bességkorlátozást. 
11. Helyes a „B” válasz. A forgalmat irányító
fényjelző készülék képen látható zöld jelzése
magasabb értékű, mint a zebra megközelítésére
vonatkozó szabály. A forgalmi szabályok a
KRESZ hierarchikus logikája miatt akkor érvé-
nyesülnek, ha közúti jelzésekből más nem követ-
kezik. 
12. Helyes az „A” válasz. Az a szabály, hogy
a tehergépkocsik – eltérő rendelkezés hiányá-
ban – lakott területen kívül csak autópályán, au-
tóúton és főútvonalon közlekedhetnek, csak a
7,5 tonnát meghaladó ún. nehéz tehergépko-
csikra vonatkozik. 

NÁDOR LAJOS 
FERENC
1941–2013

2013. augusztus 30-án, életének
72. évében elhunyt a szeretett
férj, apa és nagyapa.

Utolsó útjára szeptember 20-
án sokan elkísérték.

Nyugodj békében, Lajos! 
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A történet szereplői tisztességessen dolgoznak egy nagyvárosban, de a munkájukért

jóval kevesebb díjat számíthatnak fel, mint az őket megilletné. Hiába vándorolnak

a jobb élet reményében különböző munkaszervezést  igérő irodákhoz, évről-évre

elkeseredettebbek lesznek, mert egyre többen hasznot húznak a nyomorúságukból.

Egy tavaszi nap történése azonban új reményt adhat a kesergés feledtetésére

és a happy endre.

A film stílusában  egy társadalmi dokumentum thriller, melyben emberi élethelyzeteket

ismerhetünk meg napjainkban  Európa közepén.

Premier: 2013. szeptember 1.

Jegyek elővetelben valamint a verkfilm és a naponta frissülő háttéranyagok

letölthetők a fecebook taxiszövetség oldalán.
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a kikötő. Doverben az útba épített ellenőrző
mérleg kissé kibillent amikor István ráhajtott,
de az „angol hidegvér” vállat vont: pár tonná-
val több, mit számít? Ugye mondtam már,
hogy remek hely Anglia… valóban az. (De
csak nyáron, amikor minden más is oly’ re-
mek!)

Áthajóztunk újból a Csatornán, kellemes
és vidám volt az út visszafelé, Poseidon jó-
kedvében lehetett, mert simán hullámzott a
tenger. Szépen autókázunk lefelé Ausztria
felé, a 6-os autópályán. Megszokott képek,
szokásos forgalom, közeledik Heilbronn. 

Mintha lassulna a kocsisor… igen, most
már látszik, hogy vészvillogóval gurulnak előt-
tünk a kamionok, sőt megállunk. Figyelek hát-
ra, és amikor mögöttünk már legalább három
kamion megáll, illetve nagyon közel van, ki-
kapcsolom a vészvillogót. Állunk. Már régóta
állunk, és nem látjuk, hogy mi történt előttünk,
miért a stau (a kamionosok így hívják a torló-
dást, német eredetű szó). Negyven percig áll-
tunk egyhelyben. Aztán lassan, nagyon lassan
elindult a több kilométeres, ki tudja mióta
veszteglő autókból álló hosszú-hosszú sor.

István figyel előre a jobb
oldalon, és egyszer csak rám
kiált: ne nézz a jobb oldali le-
állósávra!!! Hát persze, hogy
azonnal odanéztem…

Magyarázatot kaptunk min-
denre. 

Augusztus, nyaralók, vaká-
cióra induló és érkező turis-
ták tömege. Lakókocsikkal,
lakóautókkal, kis és nagy
csomagokkal, gyerekekkel
és kerékpárokkal felszerel-
kezve. A meleg elviselhetet-
len, csökkenő reflexek, kifá-
radt, izzadó emberek tömege
az utakon. 

Heilbronn előtt a leállósáv-
ban egy lakóautó. Ajtaja nyit-
va, eleje nincs, és a korlát
mellett egy középkorú nő sikítva zokog. A föl-
dön, felhasított koponyával egy halott ember
fekszik. Akkor takarják le, amikor melléjük
érünk. 

De még látom a szétnyílt fejet, a vért és a

sikító asszonyt. Nyaralni indultak. Vagy ha-
za. Már nem számít. Csak a halott ember, a
váratlan tragédia, a síró nő, a család  drá-
mája.

A baleset oka: a lakóautó vezetője hátulról
nagy sebességgel „belecsúszott” az előt-
te haladó kamionba. 

Kérlek Benneteket, vigyázzatok maga-
tokra. És egymásra is !!!
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A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

A kép nem a helyszínen készült, de körül-
belül ilyen volt a látvány. (Kegyeleti okok-
ból természetesen nem fotóztunk.)

1. Helyes az „A” válasz. A „Sebességkorláto-
zás” tábla hatálya a következő útkereszteződés
kezdetéig tart. Útkereszteződésnek minősül:
„két vagy több útnak azonos szintben való ke-
reszteződése, egymásba torkollása, illetőleg el-
ágazása”. A KRESZ-ben található e két fogalom-
meghatározás összevetéséből az következik,
hogy a gyalogosok közlekedésére szolgáló be-
torkolló utacska megszünteti a képen látható se-
bességkorlátozást. 
2. Helyes a „B” válasz. Az ábrázolt forgalmi
helyzetben mindkét jármű részére egy-egy tábla
elsőbbségadási kötelezettséget jelez. Ez eset-
ben a járművek egymás közti elsőbbségét a
„jobbkéz-szabály” szerint kell eldöntenünk. Te-
hát a sorrend meghatározását nem befolyásolja
az, hogy az egyik autó az „Állj! Elsőbbségadás
kötelező”, a másik az „Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla felől érkezik. A táblák jelentése között
csupán az elsőbbség megadásának módjában
van eltérés.
3. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése: „Fő-
útvonal”. Ha a jármű főútvonalon vagy olyan más
úton halad, amelyen elsőbbségét az „Útkeresz-
teződés alárendelt úttal” tábla jelzi, ott az útke-
reszteződésben is  előzhet.
4. Helyes az „A” válasz. Amennyiben a men-
tőautó kizárólag a megkülönböztető fényjelzését
használja, akkor vezetője a megengedett legna-
gyobb sebességre vonatkozó rendelkezéseket
figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a
közlekedés biztonságát, valamint a személy- és
vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.
5. Helyes az „A” válasz. A képen látható eset-
re vonatkozó szabály a következő: megállni – ha
közúti jelzésből más nem következik – csak az
úttest menetirány szerinti jobb szélén, azzal pár-
huzamosan, egy sorban szabad. E követelmény-
nek a csak az „A” jelű jármű tesz eleget. 

6. Helyes a „C” válasz. A „Gyermekek” tábla
azt jelzi, hogy a gyermekeknek az úttestre lépé-
sével fokozottan számolni kell. Az alatta elhelye-
zett kiegészítő jelzőtábláról, illetve a rajta megje-
lölt távolság értékről pedig azt kell tudni, hogy az
adott esetben 500 méteren belül legfeljebb 30
km/h sebességgel szabad közlekedni.  
7. Helyes a „B” válasz. A külső tükrök beállítá-
sa akkor jó, ha bennük – csak szemmozgatással
– az autó oldala és az autó melletti, illetve mö-
götti terület látható, a horizont kb. a tükör felénél
legyen. 
8. Helyes a „B” válasz. A megcsúszó hátsó
kerekek oldalvezető ereje csökken, így a taxi az
oldalerők hatására kifarolhat. 
9. Helyes a „B” válasz. Figyelemmel a
KRESZ-ben leírt fogalom-meghatározásra a bur-
kolattal ellátott „padka” a továbbiakban járdának
minősül. A járdán történő megállásnak pedig
elsősorban az a feltétele, hogy azt közúti jelzés-
sel megengedjék.
10. Helyes a „C” válasz. A KRESZ nem teszi
lehetővé a taxisnak, sem eseti, sem egyéni ér-
dekből, hogy veszélytelenségre, ésszerűségre
hivatkozva figyelmen kívül hagyjon bármilyen se-
bességkorlátozást. 
11. Helyes a „B” válasz. A forgalmat irányító
fényjelző készülék képen látható zöld jelzése
magasabb értékű, mint a zebra megközelítésére
vonatkozó szabály. A forgalmi szabályok a
KRESZ hierarchikus logikája miatt akkor érvé-
nyesülnek, ha közúti jelzésekből más nem követ-
kezik. 
12. Helyes az „A” válasz. Az a szabály, hogy
a tehergépkocsik – eltérő rendelkezés hiányá-
ban – lakott területen kívül csak autópályán, au-
tóúton és főútvonalon közlekedhetnek, csak a
7,5 tonnát meghaladó ún. nehéz tehergépko-
csikra vonatkozik. 
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MINDENT VIVŐ AJÁNLAT
A PEUGEOT-TÓL

ÚJ PEUGEOT 301 

MÁR 49 553 FT
HAVI TÖRLESZTŐRÉSZLETTEL ELÉRHETŐ*

peugeot.hu

  Kombinált átlagfogyasztás: 4,3-7,3 l/100 km, CO2-kibocsátás: 112-168 g/km.

Válassza a Peugeot 301 modellt munkaeszközének! 
Taxisoknak szóló egyedi ajánlatunk révén most igen kedvező feltételekkel lehet öné ez a kategóriáján belül kiemelkedően 
nagy hátsó lábtérrel, hatalmas, 640 literről** 1352 literesre bővíthető csomagtartóval rendelkező, alacsony átlagfogyasztású 
(4,3-7,3 l/100 km) autó. Testre szabott fi nanszírozási ajánlatunknak köszönhetően a Peugeot 301 alacsony kezdő befi zetéssel 
elvihető. A törlesztő részlet alacsony, és mivel forint alapú, így a teljes futamidő alatt kiszámítható. Ráadásul nem tartalmaz nagy 
összegű kiemelt törlesztést a futamidő végén, mely megnehezítené a gépjármű cseréjét. 
*A jelenlegi fi nanszírozási ajánlat a Peugeot Finanszírozás forint alapú, változó kamatozású pénzügyi lízing ajánlata. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok 
fi gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a fi nanszírozás kamatkockázatát. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. A fi nanszírozási ajánlat 
48 vagy 60 hónapos futamidő és 20% kezdő befi zetéstől érhető el. Minimális fi nanszírozott összeg: 500 000 Ft. A fi nanszírozás teljes futamideje alatt casco biztosítás fenntartása szükséges. A jelen hirdetés 
tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlatnak, a Peugeot Finanszírozás a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az ajánlat visszavonásig érvényes. Az ajánlatban szereplő PEUGEOT 301 Active 1.6 VTi 
gépjármű bruttó vételára 3 041 000 Ft.
**Víztérfogat (VDA-szabvány szerint 506 liter) 
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