
Az új Golf Variant nem csak stílusos és dinamikus, de sokoldalú társ is  

a hétköznapokban, amely könnyedén lenyűgözi az utasokat. A Trendline 

felszereltségű, 1.2 TSI motorizáltságú változat listaára 5 641 570 Ft, melyet taxis 

vállalkozók részére most kedvezményes, bruttó 4 284 000 Ft áron kínálunk.  

Tekintse meg további, speciálisan taxisoknak szóló ajánlatainkat a  

www.volkswagen.hu/modellek/taxi_modellek oldalon.
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TAXIBAN IS UTAZUNK!
OPEL TAXI

Különleges ajánlatok taxisok részéreKülönleges ajánlatok taxisok részére

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

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

www.opel.hu            facebook.com/OpelHU

Kombinált használat esetén a Zafira átlagfogyasztása: 5,1-7,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 134-168 g/km változattól és forgalmi 
viszonyoktól függően. A kép illusztráció.

Opel Zafira sárgában 
akár 3.849.060 Ft-ért!* – Gebedjen meg, aki kitalálta ezt az egé-

szet! – fakadt ki egy taxis kolléga az új fővá-
rosi taxirendelet kapcsán. És ez a megjegy-
zés még a szolidabbak közül való volt…

Bizony jó néhány olyan taxis vállalkozó
van, aki nem ért egyet a szeptember else-
jén életbe lépett szabályokkal. Némelyek
csak egyes elemeit kritizálják, például a
sárgítást, vagy a POS-terminált, mások az
egészet eldobnák úgy ahogy van. Beleért-
ve a fix tarifát is. Igen, vannak néhányan,
akik továbbra is inkább a zavarosban
halásznának…

Összességében azonban, ha fogcsikor-
gatva is, de alkalmazkodunk. 

Mert végül is mit szerettünk volna
elérni:
Fix tarifát – megvalósult. Mellesleg egy
évvel ezelőtt még komoly összegekben fo-
gadtam volna, hogy nem sikerül. Szeren-
csére tévedtem. Eleinte még a 240-nel is
megelégedtünk volna, csak ne kelljen ver-
senyeznünk a 140-150-160 forintos kilo-
méterdíjat kiajánlókkal. Várakozásunkon
felül 280 Ft-ban állapították meg a díjat.
Ez már igen méltányos, főleg ha az egész
rendszert egységében nézzük.
Létszámkorlátozást – Többektől hallot-
tam, amikor az új rendeletről beszéltünk,
hogy igen, jó, de előbb a létszámkorláto-
zást kellett volna bevezetni. – Meg fogsz
lepődni – mondtam – ez éppen az! Ez a
rendelet maga a létszámkorlátozás! Na-
gyon sok kolléga jelezte már most a kez-
deteknél, hogy ezeket a terheket nem tud-
ja és nem is akarja vállalni. Még többen
lesznek olyanok, akik a következő egy év
során kényszerülnek ezt beismerni. Abba-
hagyták a szakmát idősebb nyugdíjasok,
ők megpróbálnak az államtól kapott ellá-
tásból megélni. Befejezik másodosok,
akiknek nem éri meg, hogy néhány hétvé-
gi fuvar kedvéért fóliázzanak, vagy autót
cseréljenek. Éppen ma volt egy fiatalabb
kolléga, aki komolyabb köztartozása miatt
nem kaphat taxiengedélyt, így inkább más
tevékenységet keres magának. Ez a ten-
dencia bizton folytatódni fog a következő
hónapokban is. 
Ellenőrzést – mégpedig hatékony ellen-
őrzést. Nos, néhány nappal az új előírások
bevezetése után már látszik, hogy alapjai-
ban változott a helyzet. Az eddigi két fő he-
lyett immár 26 főre bővült az ellenőri lét-
szám. Van olyan kollégánk, akit egy nap
háromszor is megvizsgáltak. Rengeteg
volt a figyelmezetés és a különböző előírá-
sok teljesítésének hiányára való felhívás.
A Fogyasztóvédelem is aktivizálta magát,
ebből eleinte jó kis zűrzavar kerekedett,
mert nem volt tisztázva, hogy hová, milyen
tarifatáblázatot kell elhelyezni. Kisebb zök-
kenőktől eltekintve tehát minden rendben
ment az első néhány napon. Sok-sok el-

lenőrzés, számos figyelmeztetés és né-
hány bírság. Viszont volt, akit bilincsben
vittek el. Nemhogy semmilyen engedéllyel
nem rendelkezett, ráadásul még a körözé-
si listán is szerepelt…

Sokan attól tartanak, hogy a „droidok”
száma nem csökken majd. Hát, nem tu-
dom. Az a vállalkozó, aki most 10-20-50
kissé már lerobbant és idős autóval dol-
goztat, az nem fog tudni ugyanennyi tíz év-
nél fiatalabb és egyéb szempontból is
megfelelő kocsit beállítani. És

akkor még nem
beszéltünk a szürke- és feketegazdaság
határán egyensúlyozó vállalkozásokról,
akik alkalmazottaikat jó ha két órára beje-
lentik (legtöbbször még arra sem), de a já-
rulékokat persze nem fizetik utánuk. A ha-
tékony ellenőrzés ígéret szerint a munka-
ügyi területre is kiterjed majd, ezt a játékot
tehát sokáig már nem lehet játszani…
Drosztokat – Néhány hónapja volt róla
szó, hogy a kihasználatlan taxiállomásokat
jó lenne megszüntetni. Most azonban
alapvetően új helyzet állt elő. A GPS ala-
pú címkiadással lehet, hogy ezek a drosz-
tok is használhatóak lesznek, hiszen nem
kell már egyidőben az URH-vételi haté-
konyságra is figyelni. Ha szélesebb terüle-

TARTALOM
Új helyen a BKK taxikkal foglalkozó telephelye 4.
Katyvasz 9.
Megkérdeztük 9.
Romániában legolcsóbb a taxi 11.
Mit, honnan 12.
Taxitársaságok – telephelyek 12.
Kik állítják meg a fehér rendszámos 
„taxik“ ámokfutását? 14.
A fuvardíjra is alig futotta 15.
Mátyás király után szabadon 15.
A főváros „legmelegebb“ pontja 16.
Nem minden a vételár 17.
Focikedvelőknek 17.
Mondjunk köszönetet a főváros vezetőinek 17.
Táppénz 18.
Tudod vagy tippelsz? 19.
Meddig kell beíratni a „sárgítást“ 
a forgalmiba? 21.
A Király utcai taxiállomás vonzza 
a civil autókat! 21.
Találtunk egy verset 22.
RT5 Taxiból – Budapest Taxi 24.
„Taxigaléria“ a fővárosban 27.
Mennyi a „pacsipénz“ felső határa? 27.
Köszönetek taxiállomásokkal kapcsolatban 28.
Parkolgatunk, parkolgatunk 28.
Turisztika, Sport és Gasztronómia 29.
Forgalmirend-változások 37.
10 éve történt – 20 éve történt 40.
Vadásznak ránk 40.
Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai 42.
Pilla jelenti 10. rész 44.
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ten használjuk a taxiállomásokat, nem érde-
mes „kályházni”. Nő a hatékonység, csökken
az üres kilométerek száma. Nem titkolt mó-
don ez volt a rendelet fuvarközvetítésre vo-
natkozó részének a célja: hogy a kevesebb
futás miatt környezetbarátabb legyen a szol-
gáltatás. A taxis részére meg, mintegy
bónuszként, „pénztárcabarátabb” is…

Talán nem hiú az a remény, hogy eljön az
az idő, amikor az utasok ismét rendelteté-
süknek megfelelően fogják használni a
drosztokat. Vagyis eltérően attól, ami a mai
gyakorlat, hogy droszt mellett állva mobiltele-
fonon hívnak egy „óccsó” taxit, inkább beül-
nek az ott várakozók közül az elsőbe. Hiszen
a tarifa ugyanaz – tökmindegy, hogy rendel,
leint, vagy a taxiállomáson száll be…

Nézzük, milyen előnyeink származnak még a
változásból (a hátrányokra is sor kerül
később…): 

A társasághoz tartozó taxisok nem lesz-
nek „kényszerítve” az olcsóbb tarifa haszná-
latára, mert nem lesz olcsóbb tarifa. Nem
kell az utcán beülő utasoknak kedvezmény-
kártyákat osztogatni, aztán később ezen az
alacsonyabb áron vinni az utast. Konkrét pél-
da volt az elmúlt években, amikor a nem
mondom meg, melyik taxicég egy jónevű
ügyvédi irodával szerződött, aki a maximált
tarifát is gond nélkül kifizette. Nem okozott
problémát a gazdálkodásában. Nos, erre a
cégre is „ráerőltették” a kedvezménykártyát,
hogy olcsóbban tudjon utazi. Pedig nem kér-
te. Nem igényelte. Mindössze egy rosszul ér-
telmezett üzletpolitika miatt  került rá sor.

Megszűnnek a „tutik” a GPS alapú címki-
adás bevezetésével. Nem lesz értelme dom-
bokra, hidakra meg felüljárókra állni, mert-
hogy ott jobb a vétel. A műholdnak tökmind-
egy, hol áll a taxi, onnan fentről egyformán lát-
ja (na jó, a föld alatti parkoló lehet hogy kivé-
tel, de az rádiózás szempontából is idióta
hely lenne…). Nem kell költeni térerőmérőre,
meg centizni, hogy hol a legjobb a vétel.
Megszűnnek azok a problémák, amikor a ta-
xist azért büntették meg, mert nem a drosz-
ton állt, hanem mellette (előtte, mögötte stb.),
mert onnan jobban „látta” őt az átjátszó. 

Ja, és nem kell pengeéles rádióra, kódki-
íróra, szuper antennákra, „batyukra” költeni
(és ez utóbbit jól elrejteni), továbbá nem lesz
szükség arra sem, hogy kocsi tetejét kifúr-
juk, mert úgy sokkal hatékonyabb az anten-
na. Ezek mind-mind megszűnnek a térinfor-
matikai rendszerbe szervezett fuvarkiadás
bevezetésével (lapzártakor azért ez még
döccenőkkel ment…).  Sokkal nagyobb lesz
az esélyegyenlőség. Nem az dönt majd,
hogy ki mennyit költött a „kütyüjeire”, hanem

az, hogy ki van a legközelebb a címhez (eset-
leg kiegészítve azzal, hogy ki vár legrégeb-
ben ott). 

Bármilyen furcsán hangzik, szerintem
még egészségügyi vonatkozásai is vannak
az új szabályok szerinti taxizásnak, mégpe-
dig pozitív hatásúak. Megszűnik, vagy leg-
alábbis csökken a stressz! Már nem kell
csutkára tekert hangszóróra figyelve ujjun-
kat egy milliméterrel az adógomb felett tart-
va feszülten figyelni a címeket. Aztán bosz-
szankodni (dühöngeni, káromkodni stb.), ha
nem mi kaptuk. Nem kell csikorgó gumikkal
sárgákon és „rózsaszíneken” áthajtva ezer-
rel teperni a fuvarért, idegeskedni, hogy ne-
hogy késsünk tíz másodpercet, mert meg-
mérnek, aztán majd hosszú percekig üres
órával állni az utasunkra várva. Nem kell idő-
mérő, hiszen a rendszer automatikusan a
legközelebbi kocsinak adja a címet, azaz ná-
la hamarabb senki sem érhet oda. 
Hátrányok – nos, természetesen ez az
egész átállás pénzbe kerül. Sok pénzbe.
Van, akinek csak fóliáztatnia kell, mások ko-
csicserére kényszerülnek. Mezítlábasok re-
gisztrált szabadjelző beszerzésére is kötele-
zettek. Költségekkel jár az óraátállítás –
esetleg többször is – az új tarifatáblázatok
beszerzése, a sárga szín forgalmi engedély-
be való bejegyeztetése. Társasági taxisok-
nak alkalmazkodni kell az új fuvarkiadási
rendszer követelményeihez, készülékeket
kell beszerelni és beüzemelni. Azok is POS-
terminál használatára kötelezettek, akik ed-
dig nem rendelkeztek ilyen készülékkel.
Rengeteg az utánjárás, az ügyintézés. 

Akik autójukat lecserélve korszerűbbre
váltanak, azok „nullás papírok” beszerzésé-
re is kényszerülnek. Bizony ez nem minden-
kinek egyszerű, nagyszámú taxis vállalkozó
küzd azzal, hogy köztartozásait valahogy ren-
dezze. Néhány tízezer, vagy százezer forint
hátraléknál ez esetleg megoldható családi,
baráti kölcsönökkel, a többmilliós tartozá-
sokra azonban már csak a részletfizetés hoz-
hat megoldást. Ehhez viszont kérelmeket
kell beadni a NAV-hoz, amelynek elbírálási
ideje sok esetben a harminc napot is meg-
haladja. Érdemes tehát idejekorán kezdeni. 
Megérte? – ennek a kérdésnek a megvála-
szolásához két dolog szükséges. Egyrészt
idő, hogy lássuk az eredményeket, másrészt
némi számolgatás. Időt nem tudok adni, a
számításra azonban így is érdemes néhány
percet fordítani.  Kiindulási alapként néhány
állandót kell meghatároznunk. Jelesül egy át-
lagos fuvart, egy átlagos fuvar-darabszámot
és egy átlagos fuvarszám-visszaesést. To-
vábbá határozzunk meg egy „régi” tarifát –
javaslom az eddigi 300-240-60-at –, amihez

majd viszonyítani fogunk. Nem lesz bonyo-
lult, ígérem…

Sok átlagos fuvarszámítás forog közké-
zen, én most önkényesen kiemelek egyet.
Alapdíj, 6 kilométeres út, 2 perc ketyegő. A
régi maximált tarifával ez a következőképpen
nézett ki: 300+(6x240)+(2x60) = 1860 Ft. Új
tarifával pedig: 450+(6x280)+(2x70) = 2270
Ft. Egy ilyen útra tehát utasunk 410 forinttal
többet fizet szeptember 1-jétől. Szerintem
kibírja…

Ha egy nap eddig 11 darab fuvarunk volt
(társasági taxist feltételezünk), akkor a bevé-
telünk 11x1860 = 20.460 Ft Tételezzük fel,
hogy 10%-os volt a fuvarszám-visszaesés. Az
eltelt néhány nap tapasztalata alapján ez jó
arány azoknál a társaságoknál, akik eddig a
maximálishoz közeli tarifát alkalmaztak.
Nincs tehát már napi 11 fuvarunk, csak 10.
Ez a tíz azonban már az emelt tarifával:
10x2270 = 22 700 Ft Látható, hogy a fuvar-
díj emelkedése meghaladta a fuvarszám
csökkenéséből adódó visszaesést. Még így
is 2240 forinttal több a bevételünk. Mármint
naponta. Na most a taxis dolgozik egy hó-
napban 22 napot, mert a hétvége a családé
(nem röhög, példáról van szó!) 22x2240 =
49 280 Ft. Ez a többlet havonta. Nem több
munkával, hanem tulajdonképpen keveseb-
bel! Ha egy hónap szabadságot számolunk
(na jó, ebbe a karbantartással eltöltött na-
pok is benne vannak), akkor 11 hónap alatt
542 080 forint a plusz. Hát azt hiszem, hogy
ebbe bele kell férnie mindennek. Félmillió
forintnál többet valószínűleg senki sem költ
az átállásra. Ha kocsit kell cserélni, azt nem
számítanám ide, mert előbb-utóbb úgyis kel-
lett volna. Egy év! Legfeljebb egy év, és min-
den plusz költségünk megtérült! Utána pe-
dig már csak arra kell koncentrálnunk,  hogy
vállalkozásunkat végre hatékonyan működ-
tetve, megtaláljuk számításunkat jövedel-
münk tekintetében is.

Fenti számok természetesen csak példák.
Ha behelyettesíted saját adataidat, eddigi
kedvezményes tarifádat, napi fuvarszámai-
dat, havi munkanapjaidat, esetleg egészen
meglepő adatokat kapsz. Nyilván más lesz a
különbség akkor, ha nem 240-hez, hanem
mondjuk 180-hoz viszonyítjuk. Igaz, hogy ta-
lán a fuvarszám-visszaesés is magasabb
lesz. Csak zárójelben: fenti állandókkal szá-
molva a 180 forintos tarifához képest még
30 százalékos visszaesés esetén is rentábi-
lis a vállalkozás…

Lehet, hogy jelenlegi befektetésed megté-
rüléséhez nem kell egy év. Talán még hat hó-
nap sem. És akkor nyugodtan megadhatod
a választ a címben feltett kérdésre: igen,
megérte…!

4

BTI-hírek
A szeptember 1-jétõl hatályos fõvárosi taxi-
rendeletben elõírtak teljesítéséhez segítséget
nyújtunk a BTI irodában. (POS-terminál, sza-
badjelzõ, matricák, laminálás, fóliázás stb.)

– A politika olyan, mint az ablak-
pucolás, a mocsok mindig a másik ol-
dalon van. 

* * *
Börtönorvos a páciensnek:
– Van egy jó hírem és egy rossz hí-

rem! Melyikkel kezdjem?

– A jó hírrel!
– Nos, hamarosan letelik a bünte-

tése!
– De doktor úr, én életfogytiglant

kaptam!
– Na, hát ez a rossz hír...
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- megállapodás a taxizást befejező kollégával.
- legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
- saját jogon üzemelő vállalkozás
- idegen nyelv tudás előnyt jelent.
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ten használjuk a taxiállomásokat, nem érde-
mes „kályházni”. Nő a hatékonység, csökken
az üres kilométerek száma. Nem titkolt mó-
don ez volt a rendelet fuvarközvetítésre vo-
natkozó részének a célja: hogy a kevesebb
futás miatt környezetbarátabb legyen a szol-
gáltatás. A taxis részére meg, mintegy
bónuszként, „pénztárcabarátabb” is…

Talán nem hiú az a remény, hogy eljön az
az idő, amikor az utasok ismét rendelteté-
süknek megfelelően fogják használni a
drosztokat. Vagyis eltérően attól, ami a mai
gyakorlat, hogy droszt mellett állva mobiltele-
fonon hívnak egy „óccsó” taxit, inkább beül-
nek az ott várakozók közül az elsőbe. Hiszen
a tarifa ugyanaz – tökmindegy, hogy rendel,
leint, vagy a taxiállomáson száll be…

Nézzük, milyen előnyeink származnak még a
változásból (a hátrányokra is sor kerül
később…): 

A társasághoz tartozó taxisok nem lesz-
nek „kényszerítve” az olcsóbb tarifa haszná-
latára, mert nem lesz olcsóbb tarifa. Nem
kell az utcán beülő utasoknak kedvezmény-
kártyákat osztogatni, aztán később ezen az
alacsonyabb áron vinni az utast. Konkrét pél-
da volt az elmúlt években, amikor a nem
mondom meg, melyik taxicég egy jónevű
ügyvédi irodával szerződött, aki a maximált
tarifát is gond nélkül kifizette. Nem okozott
problémát a gazdálkodásában. Nos, erre a
cégre is „ráerőltették” a kedvezménykártyát,
hogy olcsóbban tudjon utazi. Pedig nem kér-
te. Nem igényelte. Mindössze egy rosszul ér-
telmezett üzletpolitika miatt  került rá sor.

Megszűnnek a „tutik” a GPS alapú címki-
adás bevezetésével. Nem lesz értelme dom-
bokra, hidakra meg felüljárókra állni, mert-
hogy ott jobb a vétel. A műholdnak tökmind-
egy, hol áll a taxi, onnan fentről egyformán lát-
ja (na jó, a föld alatti parkoló lehet hogy kivé-
tel, de az rádiózás szempontából is idióta
hely lenne…). Nem kell költeni térerőmérőre,
meg centizni, hogy hol a legjobb a vétel.
Megszűnnek azok a problémák, amikor a ta-
xist azért büntették meg, mert nem a drosz-
ton állt, hanem mellette (előtte, mögötte stb.),
mert onnan jobban „látta” őt az átjátszó. 

Ja, és nem kell pengeéles rádióra, kódki-
íróra, szuper antennákra, „batyukra” költeni
(és ez utóbbit jól elrejteni), továbbá nem lesz
szükség arra sem, hogy kocsi tetejét kifúr-
juk, mert úgy sokkal hatékonyabb az anten-
na. Ezek mind-mind megszűnnek a térinfor-
matikai rendszerbe szervezett fuvarkiadás
bevezetésével (lapzártakor azért ez még
döccenőkkel ment…).  Sokkal nagyobb lesz
az esélyegyenlőség. Nem az dönt majd,
hogy ki mennyit költött a „kütyüjeire”, hanem

az, hogy ki van a legközelebb a címhez (eset-
leg kiegészítve azzal, hogy ki vár legrégeb-
ben ott). 

Bármilyen furcsán hangzik, szerintem
még egészségügyi vonatkozásai is vannak
az új szabályok szerinti taxizásnak, mégpe-
dig pozitív hatásúak. Megszűnik, vagy leg-
alábbis csökken a stressz! Már nem kell
csutkára tekert hangszóróra figyelve ujjun-
kat egy milliméterrel az adógomb felett tart-
va feszülten figyelni a címeket. Aztán bosz-
szankodni (dühöngeni, káromkodni stb.), ha
nem mi kaptuk. Nem kell csikorgó gumikkal
sárgákon és „rózsaszíneken” áthajtva ezer-
rel teperni a fuvarért, idegeskedni, hogy ne-
hogy késsünk tíz másodpercet, mert meg-
mérnek, aztán majd hosszú percekig üres
órával állni az utasunkra várva. Nem kell idő-
mérő, hiszen a rendszer automatikusan a
legközelebbi kocsinak adja a címet, azaz ná-
la hamarabb senki sem érhet oda. 
Hátrányok – nos, természetesen ez az
egész átállás pénzbe kerül. Sok pénzbe.
Van, akinek csak fóliáztatnia kell, mások ko-
csicserére kényszerülnek. Mezítlábasok re-
gisztrált szabadjelző beszerzésére is kötele-
zettek. Költségekkel jár az óraátállítás –
esetleg többször is – az új tarifatáblázatok
beszerzése, a sárga szín forgalmi engedély-
be való bejegyeztetése. Társasági taxisok-
nak alkalmazkodni kell az új fuvarkiadási
rendszer követelményeihez, készülékeket
kell beszerelni és beüzemelni. Azok is POS-
terminál használatára kötelezettek, akik ed-
dig nem rendelkeztek ilyen készülékkel.
Rengeteg az utánjárás, az ügyintézés. 

Akik autójukat lecserélve korszerűbbre
váltanak, azok „nullás papírok” beszerzésé-
re is kényszerülnek. Bizony ez nem minden-
kinek egyszerű, nagyszámú taxis vállalkozó
küzd azzal, hogy köztartozásait valahogy ren-
dezze. Néhány tízezer, vagy százezer forint
hátraléknál ez esetleg megoldható családi,
baráti kölcsönökkel, a többmilliós tartozá-
sokra azonban már csak a részletfizetés hoz-
hat megoldást. Ehhez viszont kérelmeket
kell beadni a NAV-hoz, amelynek elbírálási
ideje sok esetben a harminc napot is meg-
haladja. Érdemes tehát idejekorán kezdeni. 
Megérte? – ennek a kérdésnek a megvála-
szolásához két dolog szükséges. Egyrészt
idő, hogy lássuk az eredményeket, másrészt
némi számolgatás. Időt nem tudok adni, a
számításra azonban így is érdemes néhány
percet fordítani.  Kiindulási alapként néhány
állandót kell meghatároznunk. Jelesül egy át-
lagos fuvart, egy átlagos fuvar-darabszámot
és egy átlagos fuvarszám-visszaesést. To-
vábbá határozzunk meg egy „régi” tarifát –
javaslom az eddigi 300-240-60-at –, amihez

majd viszonyítani fogunk. Nem lesz bonyo-
lult, ígérem…

Sok átlagos fuvarszámítás forog közké-
zen, én most önkényesen kiemelek egyet.
Alapdíj, 6 kilométeres út, 2 perc ketyegő. A
régi maximált tarifával ez a következőképpen
nézett ki: 300+(6x240)+(2x60) = 1860 Ft. Új
tarifával pedig: 450+(6x280)+(2x70) = 2270
Ft. Egy ilyen útra tehát utasunk 410 forinttal
többet fizet szeptember 1-jétől. Szerintem
kibírja…

Ha egy nap eddig 11 darab fuvarunk volt
(társasági taxist feltételezünk), akkor a bevé-
telünk 11x1860 = 20.460 Ft Tételezzük fel,
hogy 10%-os volt a fuvarszám-visszaesés. Az
eltelt néhány nap tapasztalata alapján ez jó
arány azoknál a társaságoknál, akik eddig a
maximálishoz közeli tarifát alkalmaztak.
Nincs tehát már napi 11 fuvarunk, csak 10.
Ez a tíz azonban már az emelt tarifával:
10x2270 = 22 700 Ft Látható, hogy a fuvar-
díj emelkedése meghaladta a fuvarszám
csökkenéséből adódó visszaesést. Még így
is 2240 forinttal több a bevételünk. Mármint
naponta. Na most a taxis dolgozik egy hó-
napban 22 napot, mert a hétvége a családé
(nem röhög, példáról van szó!) 22x2240 =
49 280 Ft. Ez a többlet havonta. Nem több
munkával, hanem tulajdonképpen keveseb-
bel! Ha egy hónap szabadságot számolunk
(na jó, ebbe a karbantartással eltöltött na-
pok is benne vannak), akkor 11 hónap alatt
542 080 forint a plusz. Hát azt hiszem, hogy
ebbe bele kell férnie mindennek. Félmillió
forintnál többet valószínűleg senki sem költ
az átállásra. Ha kocsit kell cserélni, azt nem
számítanám ide, mert előbb-utóbb úgyis kel-
lett volna. Egy év! Legfeljebb egy év, és min-
den plusz költségünk megtérült! Utána pe-
dig már csak arra kell koncentrálnunk,  hogy
vállalkozásunkat végre hatékonyan működ-
tetve, megtaláljuk számításunkat jövedel-
münk tekintetében is.

Fenti számok természetesen csak példák.
Ha behelyettesíted saját adataidat, eddigi
kedvezményes tarifádat, napi fuvarszámai-
dat, havi munkanapjaidat, esetleg egészen
meglepő adatokat kapsz. Nyilván más lesz a
különbség akkor, ha nem 240-hez, hanem
mondjuk 180-hoz viszonyítjuk. Igaz, hogy ta-
lán a fuvarszám-visszaesés is magasabb
lesz. Csak zárójelben: fenti állandókkal szá-
molva a 180 forintos tarifához képest még
30 százalékos visszaesés esetén is rentábi-
lis a vállalkozás…

Lehet, hogy jelenlegi befektetésed megté-
rüléséhez nem kell egy év. Talán még hat hó-
nap sem. És akkor nyugodtan megadhatod
a választ a címben feltett kérdésre: igen,
megérte…!
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BTI-hírek
A szeptember 1-jétõl hatályos fõvárosi taxi-
rendeletben elõírtak teljesítéséhez segítséget
nyújtunk a BTI irodában. (POS-terminál, sza-
badjelzõ, matricák, laminálás, fóliázás stb.)

– A politika olyan, mint az ablak-
pucolás, a mocsok mindig a másik ol-
dalon van. 

* * *
Börtönorvos a páciensnek:
– Van egy jó hírem és egy rossz hí-

rem! Melyikkel kezdjem?

– A jó hírrel!
– Nos, hamarosan letelik a bünte-

tése!
– De doktor úr, én életfogytiglant

kaptam!
– Na, hát ez a rossz hír...
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- idegen nyelv tudás előnyt jelent.
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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 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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2013. augusztus 21-étől, szerdától új
helyszínre, a VIII. kerületi Asztalos
Sándor útra költözik a Budapesti
Közlekedési Központ Taxiközle-
kedési Ügyfélszolgálata, hogy a ta-
xigépkocsik minősítésének ellenőr-
zését is megfelelő körülmények kö-
zött végezhessük. Utaspanaszokkal
azonban továbbra is a megszokott
helyen várjuk ügyfeleinket.

A Budapesten szolgáltatást nyújtó taxiknak
egységes arculattal kell közlekedniük, egy-
séges szolgáltatási díjat kell alkalmazniuk,
illetve számos paraméternek kell fokozato-
san megfelelniük 2013. szeptember 1-jét
követően. A megfelelést előzetes jármű-
megfelelőségi vizsgálat keretében a BKK
Taxiközlekedési Ügyfélszolgálata végzi el
az új telephelyen. A BKK Taxiközlekedési
Ügyfélszolgálata továbbra is várja ügyfeleit
a szolgáltatókkal kapcsolatos ügyekben,
tehát itt készítik elő és kötik meg a taxiállo-
más-használati hozzájárulásokat, és adják
ki a szükséges igazolásokat. A VIII. kerület,
Asztalos Sándor út 16. szám
alatt változatlan nyitva tartási
időben hétfőn és szerdán
9.00 és 15.00 között, kedden
és csütörtökön 9.00 és 13.00
óra között, míg pénteken 9.00
és 12.00 óra között várjuk ügy-
feleinket.

Ügyfélszolgálatunkra kér-
jük, hogy a gépkocsivezetők
ne feledjék magukkal hozni:
• a taxi forgalmi engedélyét,
• a fényképes személytaxi-ve-

zetői igazolványt,
• üzembentartóként és meg-

hatalmazott több gépjármű ügyintézé-
sét bonyolító ügyintézőként az erre szó-
ló meghatalmazást,

• a személyi igazolványt és lakcímkártyát,
• a meghatalmazó képviseletre jogosult

személy aláírási címpéldányát,
• a cég cégkivonatát,
• az ügyintézendő járművek forgalmi en-

gedélyét, vagy azok tartalmilag aktuális
fénymásolatait.
A szeptember 1-jétől kötelezően alkal-

mazandó tarifatáblát és utastájékoztató
matricákat rendkívüli kampány keretében,
szintén az Asztalos Sándor úti telephe-
lyen adjuk át az ott megjelent taxisoknak,
a forgalmi rendszám alapján, átvételi iga-
zolás mellett. 

Kérjük a gépkocsivezetőket, hogy jár-
műveikkel az Asztalos Sándor út vasút ol-
dali útpadkáján megállva gyalogosan kö-
zelítsék meg az Asztalos Sándor út 14-16-
os tömb Salgótarjáni utcához közel eső
16. szám alatti bejáratát (szürke kapu).

Részleteket a taxiközlekedés új rendjé-
ről, a járművek kötelező paramétereiről és

a szolgáltatás árának szabályozásáról az
alábbi linken olvashatnak:

http://www.bkk.hu/taxisoknak/
Cím: Budapest, VIII. kerület, Aszta-

los Sándor út 16.
Nyitvatartási idő:
Hétfő – Szerda: 9–15, Kedd – Csü-

törtök: 9–13, Péntek: 9–12
Telefonszám: +36 1 235-3000
Fax: +36 1 235-1040
E-mail: bkk@bkk.hu

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy új
ügyfélszolgálatunk kifejezetten a taxis vál-
lalkozók ügyeinek intézésére szolgál.
Utaspanaszokkal és egyéb kérdések-
kel kapcsolatban továbbra is a megszo-
kott elérhetőségeken várjuk a bejelenté-
seket:

Személyes ügyfélfogadás: 1075 Buda-
pest, Rumbach Sebestyén u. 19–21.

Levelezési cím: 1241 Budapest, Pf.
200.

Telefonszám: + 36 1 258-4636 (0-24)
E-mail: bkk@bkk.hu
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Új helyen a BKK taxikkal foglalkozó telephelye

Kisvárosi kórház fõor-
vosa telefonál a motor-
szalonba:

– Hány motorbiciklit ad-
tak ma el?

– Tízet – szól a válasz.
– Nem értem. Hol a fe-

nében lõdörögnek még
hárman...?

* * *
Férj bemegy a hálószo-

bába, hóna alatt egy kecs-
ke.

– Látod, drágám, amikor
fáj a fejed, ezt a disznót
szoktam megdöngetni –
mondja.

Mire a felesége:
– De hát ez nem is disz-

nó!
– Asszony, nem hozzád

beszéltem!

Új helyre költözött a BKK taxisokkal foglalkozó
telephelyre. Örvendetes a változás, mert az elő-
ző telephely /Rumbach Sebestyén utca/ környé-
kén nagyon kevés volt a szabad parkoló, ráadá-
sul azok is fizetősek voltak. Itt viszont – gyakorla-
tilag – korlátlan számban van várakozási lehető-
ség, és nem mellékesen – ingyen.

Néhányan mérgelődnek, mert messze van a
telephely a centrumtól. De minden viszonyítás
kérdése. Aki a Várban lakik, annak tényleg 4,5 ki-
lométerrel többet kell kocsikáznia – évente egy-
szer –, aki viszont Kispesten, annyival keveseb-
bet. 

A telephely jól
debütált, jól vizs-

gázott – vélemé-
nyem szerint –,

mert amikor én ott
voltam, rövid sorba

állást követően meg
lehetett kapni a szük-

séges matricákat, jó a szervezés.
Juhász Péter

Kicsit jellegtelen a bejárat, de
legalább rajta a BKK logó…

Van ingyenes parkolóhely bőven

Változatlan a nyitva tartás
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Katyvasz
Hát azt senki nem mondhatja, hogy zökkenőmente-
sen indult az új fővárosi taxirendszer. Bár a fix tarifa
tekintetében nem voltak problémák, azt a gondosab-
bak már jó előre beprogramoztatták az 1-es tarifa-
helyre, a többi tarifa és azok feltüntetése igencsak
kérdéses volt. Először a főváros ellenőrei levetették a
műszerfalról az összes tarifatáblát, ami nem a BKK-é
volt. Aztán jöttek a fogyasztóvédők, és nehezményez-
ték, hogy nincs kiírva minden tarifa. Később megelé-
gedtek azzal, ha csak a hátsó ablakon van. Igen ám,
de nem valami fehér vagy színes műanyagon, hanem
átlátszón! Így szól a gépjármű üvegfelületeinek átlát-
hatóságáról szóló szabály. Megjegyzem, 1997 óta igy
szól, az elmúlt 16(!) évben mégsem tűnt fel senkinek,
hogy a taxik jobb hátsó ablakán szabálytalan tarifa-
tábla van…

Szóval a legújabb, hogy átlátszó legyen. Rendben
van. Belülre ragasztva, hogy kifelé látsszon. Ez is
rendben … lenne, ha látszana belőle bármi is. A gép-
kocsi belseje általában sötét. Az átlátszó matricán a
felirat fekete, vagyis sötét. Talán ha közelről megnéz-
zük, akkor látunk némi olyasmit, mintha kicsit masza-
tos lenne az ablak…

A főváros szintán átlátszó táblázatával azért nincs
gond, mert azt belülről kifelé kell olvasni, és kívül ál-
talában világosabb van. Viszont a műszerfalra helye-
zendő tarifakiírás már elég nagy kihívás elé állítja az
egyszeri vállalkozót. Néhány autónak ugyanis annyira
bordázott a műszerfala, hogy azon egyszerűen nem
ragad meg. Máshol viszont nincs akkora egybefüggő
sima felület, ahová fel lehetne tenni. Ha a műszerfal
adódó része közel vízszintes, akkor két probléma is
jelentkezik. Egyrészt az utas nem jól látja, másrészt
annyira becsillog a szélvédőbe, hogy az már a tiszta
kilátást akadályozza. A légzsákra ugye nem lehet ten-
ni, mert az veszélyes. Ezért aztán sokan nem is ra-
gasztják, hanem laminálják, és úgy próbálják vala-
hogy ésszerűen elhelyezni.

Nem indult simán a társaságokra vonatkozó ren-
delkezések betartása sem. Lapzártakor ismereteink
szerint mindössze két csapat volt, amelyik jogszerűen
használhatta a saját szabadjelzőjét és logóját. A ren-
delet ugyanis jogvédett emblémát és szabadjelzőt ír
elő, ez sokaknak nem volt meg. A társaság tagja pe-
dig nem tehetett mást, ha dolgozni akart, vett egy
BKK által elfogadott szabadjelzőt, és azzal ment mi-
nősítő vizsgára. Bár ez utóbbiból is akadozott az
ellátás…

A GPS alapú címkiadás lapzártakor még csak
egyetlen társaságnál indult el, a többiek gőzerővel
fejlesztettek, készülékeket szereztek be, oktatásokat
tartottak. Nem minden cég volt naprakész az ötven-
milliós tőke és a nullás papírok igazolása tekinteté-
ben sem.

Szóval volt katyvasz rendesen, és nyilván jó néhány
hétig még lesz is. Egy új rendszer bevezetése mindig
nehézségekkel jár, és szinte kizárt, hogy minden fel-
merülő problémát előre lehet látni. Mindenesetre ha
döccenőkkel is, de beindult a dolog, és pici apró jelei
már látszanak annak, hogy jó lesz ez. A visszaesés el-
lenére valamivel több a bevétel, az utasok meg vannak
elégedve, bár az árak miatt még morgolódnak kicsit.
De, mint mondani szokták, minden csoda három na-
pig tart. Nos, lehet hogy nem három nap, de három
hónap alatt biztosan rendeződnek a ma még kérdé-
ses dolgok, az utasok megbarátkoznak az új árakkal,
és a taxis vállalkozó végre azzal foglalkozhat, ami a
dolga: Utasokat szállít. És normálisan megél belőle…
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– Attól tartok, a feleségem meg
fog süketülni – mondja Józsi bácsi
az orvosuknak.

– Tegye próbára a felesége hallá-
sát, mielõtt elhozza a rendelõbe –
mondja az orvos.

Aznap este a feleség a vacsorát
készíti, Józsi bácsi pedig megáll mö-
götte három méterre, és azt kérde-
zi:

– Mi lesz a vacsora, drágám?
Semmi válasz. Józsi bácsi köze-

lebb lép, és megpróbálja két méter-
rõl, de ekkor sem kap választ. Vé-
gül egészen közelrõl újra megkér-
dezi:

– Drágám, mi lesz a vacsora?
Mire az asszony megfordulva: 
– Most mondom harmadszor,

hogy sült csirke!

• Kapnak felmentést a szállodáknál
dolgozó taxisok a „sárgítás” alól?
• Szeptember 2-án a főpolgármester úr
összehívta a taxitársaságok, a kamara és
az érdekképviseletek vezetőit egy széles
körű egyeztetésre. Alapvetően két dolog
volt, amit a taxisoldal képviselőivel szándé-
kozott megvitatni Az egyik a szállodáknál
tevékenykedő taxigépkocsik sárgítása volt.
Ezzel kapcsolatban az volt az álláspontja,
hogy a szeptember 1-jétől hatályba lépett
taxirendelet nem enged kivételt. Aki a fővá-
rosban taxizni akar, annak ezt az előírt sár-
ga színű taxival kell tennie. Ha a szállodá-
val szerződéses viszonyban lévő taxi-
szolgáltató úgy dönt, hogy a szállodának
és neki nagyobb igénye van arra, hogy az
autója fekete maradjon, akkor válthat.
Ugyanis azt a jelenleg hatályos MT rende-
let megengedi, hogy ne taxisként, hanem
személygépkocsis személyszállítóként te-
vékenykedjen. Így maradhat fekete az au-
tója. Ehhez nem kell taxaméter, szabad-
jelző, és a szállodai vagy idegenforgalmi
tevékenység mellett mindenféle kulturális
és sport rendezvényre is szerződhet.  Ha
viszont taxiként akar dolgozni, akkor az au-
tóját sárgítani kell. Főpolgármester úr az
egyeztetésen ígéretet tett arra, hogy a
taxirendeletet egy év múlva átnézzük és
azokat a módosításokat, javaslatokat, me-
lyek a következő időszakban felmerülnek
és indokoltak, a Közgyűlés elé fogja ter-
jeszteni. A másik bejelentés pedig az volt,
hogy miután a BKK és a BA Zrt. között
nincs élő, érvényes szerződés, a szerző-
dés aláírását megtiltotta mindaddig, amíg
a repülőtéri taxis kérdéseket első körben a
BKK vezérigazgatója és a BA Zrt. vezér-
igazgatója vezetői szinten egyezteti. Ezt
követően a szerződés aláírásához a főpol-
gármester előzetes jóváhagyását is meg
kell majd kérni. Így a kialakult helyzet nem

maradhat, a BA Zrt. ilyen viszonyokat nem
teremthet. Ez volt a főpolgármester úr ál-
lásfoglalása. 
• Komoly viták alakultak ki a tarifa-
táblák tartalmáról is. Mind a fuvar-
szervezők, mind a taxisok sokféle-
képpen értelmezik a nem Budapes-
ten használt tarifák előírás szerinti
megjelenítését. Mit vár el a BKK?
• A korábbi taxirendelet, melyet először
fogadott el a Közgyűlés, azt tartalmazta,
hogy csak a közlekedésszervező /BKK/
által biztosított tarifatáblát lehet elhelyezni
a gépkocsin. A rendelet elfogadását köve-
tően a főpolgármester úrnál tartott egyez-
tetésen felvetették a taxisoldal képviselői,
hogy sokan dolgoznak Pest megyében,
akiknek kiterjesztésük van Budapestre.
Ezért ők más viteldíjakat is akarnak alkal-
mazni. Az előírás szerint a taxaméterben
elhelyezett tarifát/tarifákat ki is kell írni.
Ezért a szeptember 1-jén életbe lépett
rendeletet 2013. június 12-én úgy módosí-
tottuk, hogy a közlekedésszervező
által adott tarifatábla mellett el lehet
helyezni más fuvardíjakat is. Azonban a
megjelentetésnek vannak kötelező tartal-
mi elemei. Egyrészt tartalmazniuk kell,
hogy hol alkalmazza azt a taxis vállalkozás.
Nem győzöm hangsúlyozni: nem a fuvar-
szervező, hanem a taxis vállalkozás! Tehát
az adott tarifa mellé ki kell írni, mely konk-
rét településen használható. Továbbá,
azon, vagy azokon a helyen/helyeken, ahol
ő azt alkalmazza, mi az a panaszjogi fó-
rum, ahova az utas fordulhat. Tehát ha
mondjuk 6 Pest megyei településen akar-
ja az adott tarifát alkalmazni a taxis vállal-
kozás, akkor annak a 6 településnek ne-
vét, jegyzőjének címét, elérhetőségét ki
kell írni a tarifatáblára. Hiszen az adott köz-
igazgatási területen végzett fuvar esetén
panasszal oda kell fordulni. Természete-

MEGKÉRDEZTÜKMEGKÉRDEZTÜK
Arról, hogy az új taxisrendelet megszületett, minden érintett tud. Ugyan-
akkor a részletek tekintetében nagyon sok a félreértés. Ezekre megpró-
bálunk választ kérni az illetékesektől. Augusztus végén arról szóltak a
hírek, hogy a szállodáknál dolgozó Mercedesekre esetleg nem vonat-
kozik majd a fóliázási kötelezettség. Szeptember első hetében kiderült,
a taxitarifák megjelenítését is sokan, sokféleképpen értelmezik. Megke-
restük tehát dr. Komáromi Endrét, a BKK taxidivízió-vezetőjét, segítsen
eligazodni a különféle híresztelések, drosztpletykák között.

ujtaxi.qxd  9/11/13 08:49  Page 9

Taxi 48o 2013 szept.indd   8 9/11/13   2:21 PM



2013. augusztus 21-étől, szerdától új
helyszínre, a VIII. kerületi Asztalos
Sándor útra költözik a Budapesti
Közlekedési Központ Taxiközle-
kedési Ügyfélszolgálata, hogy a ta-
xigépkocsik minősítésének ellenőr-
zését is megfelelő körülmények kö-
zött végezhessük. Utaspanaszokkal
azonban továbbra is a megszokott
helyen várjuk ügyfeleinket.

A Budapesten szolgáltatást nyújtó taxiknak
egységes arculattal kell közlekedniük, egy-
séges szolgáltatási díjat kell alkalmazniuk,
illetve számos paraméternek kell fokozato-
san megfelelniük 2013. szeptember 1-jét
követően. A megfelelést előzetes jármű-
megfelelőségi vizsgálat keretében a BKK
Taxiközlekedési Ügyfélszolgálata végzi el
az új telephelyen. A BKK Taxiközlekedési
Ügyfélszolgálata továbbra is várja ügyfeleit
a szolgáltatókkal kapcsolatos ügyekben,
tehát itt készítik elő és kötik meg a taxiállo-
más-használati hozzájárulásokat, és adják
ki a szükséges igazolásokat. A VIII. kerület,
Asztalos Sándor út 16. szám
alatt változatlan nyitva tartási
időben hétfőn és szerdán
9.00 és 15.00 között, kedden
és csütörtökön 9.00 és 13.00
óra között, míg pénteken 9.00
és 12.00 óra között várjuk ügy-
feleinket.

Ügyfélszolgálatunkra kér-
jük, hogy a gépkocsivezetők
ne feledjék magukkal hozni:
• a taxi forgalmi engedélyét,
• a fényképes személytaxi-ve-

zetői igazolványt,
• üzembentartóként és meg-

hatalmazott több gépjármű ügyintézé-
sét bonyolító ügyintézőként az erre szó-
ló meghatalmazást,

• a személyi igazolványt és lakcímkártyát,
• a meghatalmazó képviseletre jogosult

személy aláírási címpéldányát,
• a cég cégkivonatát,
• az ügyintézendő járművek forgalmi en-

gedélyét, vagy azok tartalmilag aktuális
fénymásolatait.
A szeptember 1-jétől kötelezően alkal-

mazandó tarifatáblát és utastájékoztató
matricákat rendkívüli kampány keretében,
szintén az Asztalos Sándor úti telephe-
lyen adjuk át az ott megjelent taxisoknak,
a forgalmi rendszám alapján, átvételi iga-
zolás mellett. 

Kérjük a gépkocsivezetőket, hogy jár-
műveikkel az Asztalos Sándor út vasút ol-
dali útpadkáján megállva gyalogosan kö-
zelítsék meg az Asztalos Sándor út 14-16-
os tömb Salgótarjáni utcához közel eső
16. szám alatti bejáratát (szürke kapu).

Részleteket a taxiközlekedés új rendjé-
ről, a járművek kötelező paramétereiről és

a szolgáltatás árának szabályozásáról az
alábbi linken olvashatnak:

http://www.bkk.hu/taxisoknak/
Cím: Budapest, VIII. kerület, Aszta-

los Sándor út 16.
Nyitvatartási idő:
Hétfő – Szerda: 9–15, Kedd – Csü-

törtök: 9–13, Péntek: 9–12
Telefonszám: +36 1 235-3000
Fax: +36 1 235-1040
E-mail: bkk@bkk.hu

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy új
ügyfélszolgálatunk kifejezetten a taxis vál-
lalkozók ügyeinek intézésére szolgál.
Utaspanaszokkal és egyéb kérdések-
kel kapcsolatban továbbra is a megszo-
kott elérhetőségeken várjuk a bejelenté-
seket:

Személyes ügyfélfogadás: 1075 Buda-
pest, Rumbach Sebestyén u. 19–21.

Levelezési cím: 1241 Budapest, Pf.
200.

Telefonszám: + 36 1 258-4636 (0-24)
E-mail: bkk@bkk.hu
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Új helyen a BKK taxikkal foglalkozó telephelye

Kisvárosi kórház fõor-
vosa telefonál a motor-
szalonba:

– Hány motorbiciklit ad-
tak ma el?

– Tízet – szól a válasz.
– Nem értem. Hol a fe-

nében lõdörögnek még
hárman...?

* * *
Férj bemegy a hálószo-

bába, hóna alatt egy kecs-
ke.

– Látod, drágám, amikor
fáj a fejed, ezt a disznót
szoktam megdöngetni –
mondja.

Mire a felesége:
– De hát ez nem is disz-

nó!
– Asszony, nem hozzád

beszéltem!

Új helyre költözött a BKK taxisokkal foglalkozó
telephelyre. Örvendetes a változás, mert az elő-
ző telephely /Rumbach Sebestyén utca/ környé-
kén nagyon kevés volt a szabad parkoló, ráadá-
sul azok is fizetősek voltak. Itt viszont – gyakorla-
tilag – korlátlan számban van várakozási lehető-
ség, és nem mellékesen – ingyen.

Néhányan mérgelődnek, mert messze van a
telephely a centrumtól. De minden viszonyítás
kérdése. Aki a Várban lakik, annak tényleg 4,5 ki-
lométerrel többet kell kocsikáznia – évente egy-
szer –, aki viszont Kispesten, annyival keveseb-
bet. 

A telephely jól
debütált, jól vizs-

gázott – vélemé-
nyem szerint –,

mert amikor én ott
voltam, rövid sorba

állást követően meg
lehetett kapni a szük-

séges matricákat, jó a szervezés.
Juhász Péter

Kicsit jellegtelen a bejárat, de
legalább rajta a BKK logó…

Van ingyenes parkolóhely bőven

Változatlan a nyitva tartás
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Katyvasz
Hát azt senki nem mondhatja, hogy zökkenőmente-
sen indult az új fővárosi taxirendszer. Bár a fix tarifa
tekintetében nem voltak problémák, azt a gondosab-
bak már jó előre beprogramoztatták az 1-es tarifa-
helyre, a többi tarifa és azok feltüntetése igencsak
kérdéses volt. Először a főváros ellenőrei levetették a
műszerfalról az összes tarifatáblát, ami nem a BKK-é
volt. Aztán jöttek a fogyasztóvédők, és nehezményez-
ték, hogy nincs kiírva minden tarifa. Később megelé-
gedtek azzal, ha csak a hátsó ablakon van. Igen ám,
de nem valami fehér vagy színes műanyagon, hanem
átlátszón! Így szól a gépjármű üvegfelületeinek átlát-
hatóságáról szóló szabály. Megjegyzem, 1997 óta igy
szól, az elmúlt 16(!) évben mégsem tűnt fel senkinek,
hogy a taxik jobb hátsó ablakán szabálytalan tarifa-
tábla van…

Szóval a legújabb, hogy átlátszó legyen. Rendben
van. Belülre ragasztva, hogy kifelé látsszon. Ez is
rendben … lenne, ha látszana belőle bármi is. A gép-
kocsi belseje általában sötét. Az átlátszó matricán a
felirat fekete, vagyis sötét. Talán ha közelről megnéz-
zük, akkor látunk némi olyasmit, mintha kicsit masza-
tos lenne az ablak…

A főváros szintán átlátszó táblázatával azért nincs
gond, mert azt belülről kifelé kell olvasni, és kívül ál-
talában világosabb van. Viszont a műszerfalra helye-
zendő tarifakiírás már elég nagy kihívás elé állítja az
egyszeri vállalkozót. Néhány autónak ugyanis annyira
bordázott a műszerfala, hogy azon egyszerűen nem
ragad meg. Máshol viszont nincs akkora egybefüggő
sima felület, ahová fel lehetne tenni. Ha a műszerfal
adódó része közel vízszintes, akkor két probléma is
jelentkezik. Egyrészt az utas nem jól látja, másrészt
annyira becsillog a szélvédőbe, hogy az már a tiszta
kilátást akadályozza. A légzsákra ugye nem lehet ten-
ni, mert az veszélyes. Ezért aztán sokan nem is ra-
gasztják, hanem laminálják, és úgy próbálják vala-
hogy ésszerűen elhelyezni.

Nem indult simán a társaságokra vonatkozó ren-
delkezések betartása sem. Lapzártakor ismereteink
szerint mindössze két csapat volt, amelyik jogszerűen
használhatta a saját szabadjelzőjét és logóját. A ren-
delet ugyanis jogvédett emblémát és szabadjelzőt ír
elő, ez sokaknak nem volt meg. A társaság tagja pe-
dig nem tehetett mást, ha dolgozni akart, vett egy
BKK által elfogadott szabadjelzőt, és azzal ment mi-
nősítő vizsgára. Bár ez utóbbiból is akadozott az
ellátás…

A GPS alapú címkiadás lapzártakor még csak
egyetlen társaságnál indult el, a többiek gőzerővel
fejlesztettek, készülékeket szereztek be, oktatásokat
tartottak. Nem minden cég volt naprakész az ötven-
milliós tőke és a nullás papírok igazolása tekinteté-
ben sem.

Szóval volt katyvasz rendesen, és nyilván jó néhány
hétig még lesz is. Egy új rendszer bevezetése mindig
nehézségekkel jár, és szinte kizárt, hogy minden fel-
merülő problémát előre lehet látni. Mindenesetre ha
döccenőkkel is, de beindult a dolog, és pici apró jelei
már látszanak annak, hogy jó lesz ez. A visszaesés el-
lenére valamivel több a bevétel, az utasok meg vannak
elégedve, bár az árak miatt még morgolódnak kicsit.
De, mint mondani szokták, minden csoda három na-
pig tart. Nos, lehet hogy nem három nap, de három
hónap alatt biztosan rendeződnek a ma még kérdé-
ses dolgok, az utasok megbarátkoznak az új árakkal,
és a taxis vállalkozó végre azzal foglalkozhat, ami a
dolga: Utasokat szállít. És normálisan megél belőle…
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– Attól tartok, a feleségem meg
fog süketülni – mondja Józsi bácsi
az orvosuknak.

– Tegye próbára a felesége hallá-
sát, mielõtt elhozza a rendelõbe –
mondja az orvos.

Aznap este a feleség a vacsorát
készíti, Józsi bácsi pedig megáll mö-
götte három méterre, és azt kérde-
zi:

– Mi lesz a vacsora, drágám?
Semmi válasz. Józsi bácsi köze-

lebb lép, és megpróbálja két méter-
rõl, de ekkor sem kap választ. Vé-
gül egészen közelrõl újra megkér-
dezi:

– Drágám, mi lesz a vacsora?
Mire az asszony megfordulva: 
– Most mondom harmadszor,

hogy sült csirke!

• Kapnak felmentést a szállodáknál
dolgozó taxisok a „sárgítás” alól?
• Szeptember 2-án a főpolgármester úr
összehívta a taxitársaságok, a kamara és
az érdekképviseletek vezetőit egy széles
körű egyeztetésre. Alapvetően két dolog
volt, amit a taxisoldal képviselőivel szándé-
kozott megvitatni Az egyik a szállodáknál
tevékenykedő taxigépkocsik sárgítása volt.
Ezzel kapcsolatban az volt az álláspontja,
hogy a szeptember 1-jétől hatályba lépett
taxirendelet nem enged kivételt. Aki a fővá-
rosban taxizni akar, annak ezt az előírt sár-
ga színű taxival kell tennie. Ha a szállodá-
val szerződéses viszonyban lévő taxi-
szolgáltató úgy dönt, hogy a szállodának
és neki nagyobb igénye van arra, hogy az
autója fekete maradjon, akkor válthat.
Ugyanis azt a jelenleg hatályos MT rende-
let megengedi, hogy ne taxisként, hanem
személygépkocsis személyszállítóként te-
vékenykedjen. Így maradhat fekete az au-
tója. Ehhez nem kell taxaméter, szabad-
jelző, és a szállodai vagy idegenforgalmi
tevékenység mellett mindenféle kulturális
és sport rendezvényre is szerződhet.  Ha
viszont taxiként akar dolgozni, akkor az au-
tóját sárgítani kell. Főpolgármester úr az
egyeztetésen ígéretet tett arra, hogy a
taxirendeletet egy év múlva átnézzük és
azokat a módosításokat, javaslatokat, me-
lyek a következő időszakban felmerülnek
és indokoltak, a Közgyűlés elé fogja ter-
jeszteni. A másik bejelentés pedig az volt,
hogy miután a BKK és a BA Zrt. között
nincs élő, érvényes szerződés, a szerző-
dés aláírását megtiltotta mindaddig, amíg
a repülőtéri taxis kérdéseket első körben a
BKK vezérigazgatója és a BA Zrt. vezér-
igazgatója vezetői szinten egyezteti. Ezt
követően a szerződés aláírásához a főpol-
gármester előzetes jóváhagyását is meg
kell majd kérni. Így a kialakult helyzet nem

maradhat, a BA Zrt. ilyen viszonyokat nem
teremthet. Ez volt a főpolgármester úr ál-
lásfoglalása. 
• Komoly viták alakultak ki a tarifa-
táblák tartalmáról is. Mind a fuvar-
szervezők, mind a taxisok sokféle-
képpen értelmezik a nem Budapes-
ten használt tarifák előírás szerinti
megjelenítését. Mit vár el a BKK?
• A korábbi taxirendelet, melyet először
fogadott el a Közgyűlés, azt tartalmazta,
hogy csak a közlekedésszervező /BKK/
által biztosított tarifatáblát lehet elhelyezni
a gépkocsin. A rendelet elfogadását köve-
tően a főpolgármester úrnál tartott egyez-
tetésen felvetették a taxisoldal képviselői,
hogy sokan dolgoznak Pest megyében,
akiknek kiterjesztésük van Budapestre.
Ezért ők más viteldíjakat is akarnak alkal-
mazni. Az előírás szerint a taxaméterben
elhelyezett tarifát/tarifákat ki is kell írni.
Ezért a szeptember 1-jén életbe lépett
rendeletet 2013. június 12-én úgy módosí-
tottuk, hogy a közlekedésszervező
által adott tarifatábla mellett el lehet
helyezni más fuvardíjakat is. Azonban a
megjelentetésnek vannak kötelező tartal-
mi elemei. Egyrészt tartalmazniuk kell,
hogy hol alkalmazza azt a taxis vállalkozás.
Nem győzöm hangsúlyozni: nem a fuvar-
szervező, hanem a taxis vállalkozás! Tehát
az adott tarifa mellé ki kell írni, mely konk-
rét településen használható. Továbbá,
azon, vagy azokon a helyen/helyeken, ahol
ő azt alkalmazza, mi az a panaszjogi fó-
rum, ahova az utas fordulhat. Tehát ha
mondjuk 6 Pest megyei településen akar-
ja az adott tarifát alkalmazni a taxis vállal-
kozás, akkor annak a 6 településnek ne-
vét, jegyzőjének címét, elérhetőségét ki
kell írni a tarifatáblára. Hiszen az adott köz-
igazgatási területen végzett fuvar esetén
panasszal oda kell fordulni. Természete-

MEGKÉRDEZTÜKMEGKÉRDEZTÜK
Arról, hogy az új taxisrendelet megszületett, minden érintett tud. Ugyan-
akkor a részletek tekintetében nagyon sok a félreértés. Ezekre megpró-
bálunk választ kérni az illetékesektől. Augusztus végén arról szóltak a
hírek, hogy a szállodáknál dolgozó Mercedesekre esetleg nem vonat-
kozik majd a fóliázási kötelezettség. Szeptember első hetében kiderült,
a taxitarifák megjelenítését is sokan, sokféleképpen értelmezik. Megke-
restük tehát dr. Komáromi Endrét, a BKK taxidivízió-vezetőjét, segítsen
eligazodni a különféle híresztelések, drosztpletykák között.
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sen, e mellett fel kell tüntetni a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi
Hatóság elérhetőségét is. Hiszen most ál-
talában Pest megyéről beszélünk. A fo-
gyasztóvédelemről szóló törvény biztosít-
ja, hogy az utas panaszkodhat a vállalko-
zásnál is. Így a vállalkozás címét nevét, el-
érhetőségét is fel kell tüntetni ezen a
plusz tarifatáblán. A közlekedésszervező
által adott tarifatáblán ugye rajta van a
BKK, a Budapest Főváros Kormányhivata-
la Fogyasztóvédelmi Felügyelőség címe,
elérhetősége. Tehát hasonló metodika
alapján kell megcsinálni a kiegészítő tari-
fatáblát ahhoz, hogy a fogyasztóvédelmi
hatóság, vagy a BKK
a minősítővizsgán az
ilyen autókat áten-
gedje. Mindehhez
hozzá kell tegyem, a
hátsó ablakra nem le-
het olyan matricát el-
helyezni, hogy az elő-
írt átláthatóságot kor-
látozza. Vagyis ezt át-
látszó formátumban
kell elhelyezni. Ameny-
nyiben az előzőek-
ben felsorolt szem-
pontoknak a kiegé-
szítő tarifatábla ele-
get tesz, úgy azt elfo-
gadjuk. Ha nem, az
jogszabályellenes.
Azok a tarifatáblák,
melyeket a miáltalunk
kiadott mellé eddig a
fuvarszervezők előál-
lítottak, azok közül je-
lenleg egy sem hasz-

nálható szabályszerűen, mert ezeket az
előírás szerinti fontos közlendőket nem
tartalmazzák. Ami most az ablakokra van
ragasztva, az ráadásul nem is átlátszó.
• A retúr tarifát el lehet helyezni a ta-
xiórában?
• Budapest területén csak egy, a Köz-
gyűlés által megszavazott fix tarifa lehet a
taxiórában! Ami a „retúr” tarifát illeti, a
rendelet azt mondja, hogy „Budapest
közigazgatási területén megkezdett,
de a közigazgatási határon kívülre
irányuló személytaxi-szolgáltatás tel-
jesítése esetén a Budapest közigaz-
gatási határáig teljesítendő visszaút-

ra a vállakozó az (1) bekezdés sze-
rint meghatározott viteldíjat alkal-
mazhatja.”. Vagyis a visszaútra vonatko-
zó díjat elkérheti, de ez nem kötelező. Le-
hetőség. Itt hívom fel mindenkinek a fi-
gyelmét, hogy azok az óraátállítások, óra-
programozások, amelyek a 2-es tarifahe-
lyen a 450/560/70 Ft-os tarifát helyeztet-
nek el: jogszabályellenesek! Hiszen a vá-
ros közigazgatási határát túllépve nem le-
het ismételten 450-nel indítani a progra-
mot. A rendelet szerint a városból induló
fuvart a városban kötelező tarifával kell
teljesíteni. A szeptember 2-án tartott fő-
polgármesteri egyeztetésen felmerült a

taxis oldal részéről, hogy ezzel az 560-as
tarifával vidéki fuvart nem lehet teljesíteni,
mert  nincs olyan utas, amelyik ezt hajlan-
dó lenne kifizetni. Erre is azt mondta a fő-
polgármester úr, ha indokolt, egy év múl-
va hozzányúlunk a rendelethez. Javasolta,
a taxisoldal készítsen elő egy, közgazda-
ságilag indokolható költségeket is tartal-
mazó, másikfajta árképzési rendszert,
amit vidéki utakra lehet majd használni.
Tehát vissza lehet erre a problémára térni
egy év múlva. Hangsúlyozom, nem
kötelező a visszaút árát elkérni, ezt a ren-
delet feltételes módban engedi meg.
Tehát a taxis el is tekinthet tőle.
Fuvarozhat 280-nal, ha úgy érzi, egy
hosszabb vidéki út még így is megéri.
Szerintem a taxaméterekből a többi tarifát
ki kellene venni. Azt a rendelet nem tiltja,
hogy az ország más területén, ahova a
taxisnak kiterjesztése van, ugyanezt a ta-
rifát használja. Miért kellene ettől eltérni?
Ezért a fővárosi taxis minőségi szolgál-
tatást nyújt. Ám ezt csak lehetőségként
említem, mi csak a jogszerűségre figye-
lünk.
• Köszönöm a tájékoztatást!  -kó-
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Régi idõk humora
A PÜSPÖK ÉS A TENGERNAGY
Két angol fiú már az iskolában

nem szerette egymást. Gyûlöletük
egymás iránt az évek során csak nö-
vekedett. Az egyikbõl tengerész
lett és végül karriert futott be: ad-
mirális lett. A másik papi pályára
ment és szintén karriert futott be:
püspök lett belõle.

Hosszú évek múlva találkoztak
egy londoni pályaudvaron. Nagyon
megváltoztak persze és fõleg a püs-

pök alaposan meggömbölyödött,
mégis mindjárt egymásra ismertek.

A püspök hozzálépett a kitünte-
tésekkel telerakott egyenruhát vi-
selõ admirálishoz, és azt mondta:

– Állomásfõnök úr, melyik sínpár-
ról indul az oxfordi gyors? 

Az admirális nyomban válaszolt: 
– Az ötödik sínpárról, asszonyom,

de hogy ön még utazgatni mer,
ilyen másállapotban, azon csodál-
kozom…

(Amerikai Magyarság Naptára 1957)

A tarifatáblázatokról
BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA
FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
31/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest
közigazgatási területére kiadott taxiengedéllyel rendel-
kező személytaxik vonatkozásában írja elő kötelezett-
ségként a fenti rendeletben rögzített hatósági árként
meghatározott konkrét tarifa egységes díjtáblázatban
való kihelyezését.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendeletben
meghatározottakon túl a személytaxi szolgáltatást vég-
ző vállalkozásnak a fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény, illetve a közúti közlekedési
szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartá-
sáról szóló 89/1988. (XII.20.) MT rendelet árfeltünte-

tésre és árfelszámításra vonatkozó rendelkezéseit is
meg kell tartania. Szakmai álláspontunk szerint azon
személytaxi szolgáltatást végző vállalkozások, amelyek
Budapest közigazgatási területén kívül más települési
önkormányzat illetékességi területére is rendelkeznek
engedéllyel, úgy tehetnek eleget teljes körűen az ártá-
jékoztatási kötelezettségnek, ha a Budapest Főváros
Önkormányzata Közgyűlésének 31/2013. (IV.18.) ön-
kormányzati rendelete, valamint az illetékes rendeleté-
ben meghatározott tarifatáblázaton kívül, jól elkülöní-
tett és egyértelmű módon a taxaméterben lévő
valamennyi alkalmazásra kerülő viteldíjat és alkal-
mazásuk feltételeit feltüntetik a hatályos előírásoknak
megfelelően.

Budapest, 2013. szeptember 03.
Üdvözlettel:

dr. Bobál Pál felügyelőség vezető nevében és
megbízásából:

Selmeci Zsuzsanna 
osztályvezető sk.

Fogyasztóvédelmi tájékoztató
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Vége a vakációnak, igen sokan letudták sza-
badságukat, ennek ellenére érdekes lehet
az az információbázis, amelyre a közelmúlt-
ban hívták fel a figyelmünket. A www.num-
beo.com oldalán a különböző országok szol-
gáltatási árszínvonalait lehet összehasonlíta-
ni. Nyilván nem ez alapján fogja senki sem
az útvonalát megválasztani, ám ahhoz min-
denképpen segítséget nyújthat az oldal,
hogy mire számítsunk az adott államban.
Előttünk még a vénasszonyok nyara, így akik
erre az időre tartogatták a pihenést, nekik ki-
fejezetten jól jöhetnek ezen adatok.

Magazinunk – értelemszerűen – a fuvardí-
jakat vette górcső alá, annál is inkább, mivel
szeptember elseje óta fix tarifa jellemzi a fő-
városi taxis piacot. Olvasóink – valamint az
érintettek – bizonyára ismerik az új díjakat,
ám azok kedvéért, akik nem jártasak a szak-
mában, álljon itt a hivatalos állásfoglalás.
Alapdíjként 450 forint fizetendő napszaktól
függetlenül. A kilométerdíjakat a jogszabály
280 forintban állapította meg, mint ahogyan
a várakozásért percenként 70-et számolnak
az órák.

A taxisrendelet elfogadásakor a közgyűlés
kikötötte, a Budapesti Közlekedési Központ
/BKK/ szeptemberre dolgozza ki az ellenőr-

zés megfelelő formáit. A cég húsz
ellenőrt vett fel a korábbi három
helyére, akiket egyébként már
minden fővárosi fuvarozó ismert,
így el lehet képzelni kontrolljuk ha-
tékonyságát. Mindenesetre a hó
elején megkezdték munkájukat az
ellenőrök, olykor ehhez hatósági
segítségre is szükségük volt. Mint
az a hírek között napvilágot látott,
több taxis is lebukott, mert nem a
hatósági árat használta, vagy más
módon kerülte meg az újonnan hatályba lé-
pett szabályokat. Az ellenőrök taxishiénát is
fogtak, akit végül rendőrrel állíttattak elő,
mert a sofőr semmilyen okmánnyal nem ren-
delkezett, többek között taxis engedéllyel
sem.

Térjünk vissza körképünkhöz. A honlapon
található kalkulátor szerint Bécsben 1,3
eurós viteldíjak vannak, a belgiumi Antwer-
penben 1,9, míg Prágában 25 cseh koronát,
nagyjából 290 forintot, Koppenhágában
500 forintnak megfelelő dán koronát kérnek
egy kilométerért. Bordeaux-ban ugyanezért
0,75 eurót kell fizetni, míg Zágrábban 5
kunát, azaz 200 forintot számítanak föl a hor-
vát taxisok. Romániában lehet megúszni leg-
olcsóbban az utazást. A Bukarestben műkö-
dő fuvarozók kilométerenként 1,4 román le-
jért, alig 90 forintért cserébe vállalják a kilo-
méterek megtételét, de náluk egységesen
ennyit számolnak alapdíjnak is.

(Az európai fővárosok aktuális díjszabása-
it táblázatunkból ismerhetik meg olvasóink.)

A viteldíjak nemcsak taxitársaságoktól,
de van, ahol a napszaktól és a különböző
besorolású útvonalaktól is függnek, így a
kalkulátor által kiszámított összegnél töb-
bet vigyünk magunkkal, nehogy meglepe-
tés érjen bennünket fizetéskor. Az sem hát-
rány, ha az autóba beszálláskor rákérde-
zünk, mennyibe is kerül majd a fuvar az
adott címre, ám mint ahogyan egy amerikai
példa is mutatja, ez sem jelent garanciát
semmire.

Az amerikai DNAinfo Chicago hírügynök-
ség adott hírt arról az esetről, ami augusztus
20-án történt. Egy kínai diák repülővel érke-
zett a városba, ahol a taxis leszólította, majd
közölte vele, hogy aznap már nem megy
busz a fiú úti célja felé. Megállapodtak, hogy
a vállalkozó ezer dollárért elviszi a srácot a
kampuszhoz, amely 240 kilométerre volt a

reptértől. Mikor megérkeztek, a sofőr már
4800 dollárt követelt utasától, akinél nem
volt ennyi pénz, ám a fuvarozó a rendőrség-
gel megfenyegette a diákot, aki 4240 dollár
készpénzét átadta.

Mint később kiderült, a viteldíjért nem le-
hetett volna 289 dollárnál többet elkérni,
ami 65 ezer forintnak felel meg. Az egyetem
külföldi diákokat fogadó részlege azt sem ér-
tette, hogy hallgatójuknál miért volt ilyen sok
bankjegy, és hogyan fordulhatott elő ilyesmi,
ugyanis a repülőtértől az oktatási intézmé-
nyig akár 30 dollárért is el lehet jutni autó-
busszal.

Hiénák – mint látható – mindenütt vannak,
éppen ezért ajánlatos tájékozódni és azt is
megválasztani, hol, kinek az autójába, illetve
taxijába ül be a külföldi.

k.z.t.
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Európa fővárosainak viteldíjai
Város Alapdíj 1 km 1 óra várakozás
neve /euró/ /euró/ /euró/
Athén 3 0,68 10,92
Bécs 2,6 1,3 27
Berlin 3,2 1,82 25,37
Bern 5,51 3 58,35
Bukarest 0,32 0,32 3,19
London 3,48 2,2 57,95
Madrid 2,5 1,08 20
Párizs 2,42 1 31,16
Pozsony 3 0,6 9
Prága 1,54 0,97 11,58
Róma 3,5 1,1 19

Európai tarifakörkép

Romániában legolcsóbb a taxi
Szeptember elseje óta hatósági áras a viteldíj hazánkban. Sok vagy ke-
vés, ez nézőpont kérdése. A kuncsaft nyilván olcsóbban szeretne utazni,
a fuvarozók számára pedig a fenntarthatóság és a költségek kitermelé-
se miatt fontos az ár. Akik többet utaznak a kontinensen, azok számára
létezik egy online kalkulátor, amellyel tájékozódhatnak, hol, mennyit kell
fizetniük a különböző szolgáltatásokért, így például a taxiért.

Ne járjatok féláron!
Még meg sem ismerték a taxisok a korrekt áron
való taxizás előnyeit, egyesek máris agyalnak, ho-
gyan járhatnak majd féláron… „Figyelj! Beül a régi
utas, meglátja a döbbenetes új tarifát, én azt mon-
dom: Itt a névjegykártyám, én továbbra is elviszem
a régi tarifával!”

Azon túl, hogy ez minden taxitársaságnál súlyos
etikai vétség, még önmagunkkal szemben is fele-
lőtlenség. Merénylet a vállalkozás, a taxizás, a csa-
ládunk ellen! Miért nem tudunk kocsit cserélni,
vagy már szervizezni sem? Miért nem tudunk sza-
badságra menni?

A korábbi szégyenletes tarifa miatt! 
Most végre itt a lehetőség, hogy normális tarifá-

val járjunk, hogy előbbre lépjünk. És akkor egye-
sek máris agyalnak, hogyan lépjünk vissza a múlt-
ba, hogyan tudnak még mélyebbre csúszni a sza-
kadékba. 

Ferenczy P. Károly
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sen, e mellett fel kell tüntetni a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi
Hatóság elérhetőségét is. Hiszen most ál-
talában Pest megyéről beszélünk. A fo-
gyasztóvédelemről szóló törvény biztosít-
ja, hogy az utas panaszkodhat a vállalko-
zásnál is. Így a vállalkozás címét nevét, el-
érhetőségét is fel kell tüntetni ezen a
plusz tarifatáblán. A közlekedésszervező
által adott tarifatáblán ugye rajta van a
BKK, a Budapest Főváros Kormányhivata-
la Fogyasztóvédelmi Felügyelőség címe,
elérhetősége. Tehát hasonló metodika
alapján kell megcsinálni a kiegészítő tari-
fatáblát ahhoz, hogy a fogyasztóvédelmi
hatóság, vagy a BKK
a minősítővizsgán az
ilyen autókat áten-
gedje. Mindehhez
hozzá kell tegyem, a
hátsó ablakra nem le-
het olyan matricát el-
helyezni, hogy az elő-
írt átláthatóságot kor-
látozza. Vagyis ezt át-
látszó formátumban
kell elhelyezni. Ameny-
nyiben az előzőek-
ben felsorolt szem-
pontoknak a kiegé-
szítő tarifatábla ele-
get tesz, úgy azt elfo-
gadjuk. Ha nem, az
jogszabályellenes.
Azok a tarifatáblák,
melyeket a miáltalunk
kiadott mellé eddig a
fuvarszervezők előál-
lítottak, azok közül je-
lenleg egy sem hasz-

nálható szabályszerűen, mert ezeket az
előírás szerinti fontos közlendőket nem
tartalmazzák. Ami most az ablakokra van
ragasztva, az ráadásul nem is átlátszó.
• A retúr tarifát el lehet helyezni a ta-
xiórában?
• Budapest területén csak egy, a Köz-
gyűlés által megszavazott fix tarifa lehet a
taxiórában! Ami a „retúr” tarifát illeti, a
rendelet azt mondja, hogy „Budapest
közigazgatási területén megkezdett,
de a közigazgatási határon kívülre
irányuló személytaxi-szolgáltatás tel-
jesítése esetén a Budapest közigaz-
gatási határáig teljesítendő visszaút-

ra a vállakozó az (1) bekezdés sze-
rint meghatározott viteldíjat alkal-
mazhatja.”. Vagyis a visszaútra vonatko-
zó díjat elkérheti, de ez nem kötelező. Le-
hetőség. Itt hívom fel mindenkinek a fi-
gyelmét, hogy azok az óraátállítások, óra-
programozások, amelyek a 2-es tarifahe-
lyen a 450/560/70 Ft-os tarifát helyeztet-
nek el: jogszabályellenesek! Hiszen a vá-
ros közigazgatási határát túllépve nem le-
het ismételten 450-nel indítani a progra-
mot. A rendelet szerint a városból induló
fuvart a városban kötelező tarifával kell
teljesíteni. A szeptember 2-án tartott fő-
polgármesteri egyeztetésen felmerült a

taxis oldal részéről, hogy ezzel az 560-as
tarifával vidéki fuvart nem lehet teljesíteni,
mert  nincs olyan utas, amelyik ezt hajlan-
dó lenne kifizetni. Erre is azt mondta a fő-
polgármester úr, ha indokolt, egy év múl-
va hozzányúlunk a rendelethez. Javasolta,
a taxisoldal készítsen elő egy, közgazda-
ságilag indokolható költségeket is tartal-
mazó, másikfajta árképzési rendszert,
amit vidéki utakra lehet majd használni.
Tehát vissza lehet erre a problémára térni
egy év múlva. Hangsúlyozom, nem
kötelező a visszaút árát elkérni, ezt a ren-
delet feltételes módban engedi meg.
Tehát a taxis el is tekinthet tőle.
Fuvarozhat 280-nal, ha úgy érzi, egy
hosszabb vidéki út még így is megéri.
Szerintem a taxaméterekből a többi tarifát
ki kellene venni. Azt a rendelet nem tiltja,
hogy az ország más területén, ahova a
taxisnak kiterjesztése van, ugyanezt a ta-
rifát használja. Miért kellene ettől eltérni?
Ezért a fővárosi taxis minőségi szolgál-
tatást nyújt. Ám ezt csak lehetőségként
említem, mi csak a jogszerűségre figye-
lünk.
• Köszönöm a tájékoztatást!  -kó-
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Régi idõk humora
A PÜSPÖK ÉS A TENGERNAGY
Két angol fiú már az iskolában

nem szerette egymást. Gyûlöletük
egymás iránt az évek során csak nö-
vekedett. Az egyikbõl tengerész
lett és végül karriert futott be: ad-
mirális lett. A másik papi pályára
ment és szintén karriert futott be:
püspök lett belõle.

Hosszú évek múlva találkoztak
egy londoni pályaudvaron. Nagyon
megváltoztak persze és fõleg a püs-

pök alaposan meggömbölyödött,
mégis mindjárt egymásra ismertek.

A püspök hozzálépett a kitünte-
tésekkel telerakott egyenruhát vi-
selõ admirálishoz, és azt mondta:

– Állomásfõnök úr, melyik sínpár-
ról indul az oxfordi gyors? 

Az admirális nyomban válaszolt: 
– Az ötödik sínpárról, asszonyom,

de hogy ön még utazgatni mer,
ilyen másállapotban, azon csodál-
kozom…

(Amerikai Magyarság Naptára 1957)

A tarifatáblázatokról
BUDAPEST FŐVÁROS 
KORMÁNYHIVATALA
FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
31/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelete Budapest
közigazgatási területére kiadott taxiengedéllyel rendel-
kező személytaxik vonatkozásában írja elő kötelezett-
ségként a fenti rendeletben rögzített hatósági árként
meghatározott konkrét tarifa egységes díjtáblázatban
való kihelyezését.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendeletben
meghatározottakon túl a személytaxi szolgáltatást vég-
ző vállalkozásnak a fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény, illetve a közúti közlekedési
szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartá-
sáról szóló 89/1988. (XII.20.) MT rendelet árfeltünte-

tésre és árfelszámításra vonatkozó rendelkezéseit is
meg kell tartania. Szakmai álláspontunk szerint azon
személytaxi szolgáltatást végző vállalkozások, amelyek
Budapest közigazgatási területén kívül más települési
önkormányzat illetékességi területére is rendelkeznek
engedéllyel, úgy tehetnek eleget teljes körűen az ártá-
jékoztatási kötelezettségnek, ha a Budapest Főváros
Önkormányzata Közgyűlésének 31/2013. (IV.18.) ön-
kormányzati rendelete, valamint az illetékes rendeleté-
ben meghatározott tarifatáblázaton kívül, jól elkülöní-
tett és egyértelmű módon a taxaméterben lévő
valamennyi alkalmazásra kerülő viteldíjat és alkal-
mazásuk feltételeit feltüntetik a hatályos előírásoknak
megfelelően.

Budapest, 2013. szeptember 03.
Üdvözlettel:

dr. Bobál Pál felügyelőség vezető nevében és
megbízásából:

Selmeci Zsuzsanna 
osztályvezető sk.

Fogyasztóvédelmi tájékoztató
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az útvonalát megválasztani, ám ahhoz min-
denképpen segítséget nyújthat az oldal,
hogy mire számítsunk az adott államban.
Előttünk még a vénasszonyok nyara, így akik
erre az időre tartogatták a pihenést, nekik ki-
fejezetten jól jöhetnek ezen adatok.

Magazinunk – értelemszerűen – a fuvardí-
jakat vette górcső alá, annál is inkább, mivel
szeptember elseje óta fix tarifa jellemzi a fő-
városi taxis piacot. Olvasóink – valamint az
érintettek – bizonyára ismerik az új díjakat,
ám azok kedvéért, akik nem jártasak a szak-
mában, álljon itt a hivatalos állásfoglalás.
Alapdíjként 450 forint fizetendő napszaktól
függetlenül. A kilométerdíjakat a jogszabály
280 forintban állapította meg, mint ahogyan
a várakozásért percenként 70-et számolnak
az órák.

A taxisrendelet elfogadásakor a közgyűlés
kikötötte, a Budapesti Közlekedési Központ
/BKK/ szeptemberre dolgozza ki az ellenőr-

zés megfelelő formáit. A cég húsz
ellenőrt vett fel a korábbi három
helyére, akiket egyébként már
minden fővárosi fuvarozó ismert,
így el lehet képzelni kontrolljuk ha-
tékonyságát. Mindenesetre a hó
elején megkezdték munkájukat az
ellenőrök, olykor ehhez hatósági
segítségre is szükségük volt. Mint
az a hírek között napvilágot látott,
több taxis is lebukott, mert nem a
hatósági árat használta, vagy más
módon kerülte meg az újonnan hatályba lé-
pett szabályokat. Az ellenőrök taxishiénát is
fogtak, akit végül rendőrrel állíttattak elő,
mert a sofőr semmilyen okmánnyal nem ren-
delkezett, többek között taxis engedéllyel
sem.
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található kalkulátor szerint Bécsben 1,3
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ennyit számolnak alapdíjnak is.
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nyig akár 30 dollárért is el lehet jutni autó-
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Hiénák – mint látható – mindenütt vannak,
éppen ezért ajánlatos tájékozódni és azt is
megválasztani, hol, kinek az autójába, illetve
taxijába ül be a külföldi.

k.z.t.
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Európa fővárosainak viteldíjai
Város Alapdíj 1 km 1 óra várakozás
neve /euró/ /euró/ /euró/
Athén 3 0,68 10,92
Bécs 2,6 1,3 27
Berlin 3,2 1,82 25,37
Bern 5,51 3 58,35
Bukarest 0,32 0,32 3,19
London 3,48 2,2 57,95
Madrid 2,5 1,08 20
Párizs 2,42 1 31,16
Pozsony 3 0,6 9
Prága 1,54 0,97 11,58
Róma 3,5 1,1 19

Európai tarifakörkép

Romániában legolcsóbb a taxi
Szeptember elseje óta hatósági áras a viteldíj hazánkban. Sok vagy ke-
vés, ez nézőpont kérdése. A kuncsaft nyilván olcsóbban szeretne utazni,
a fuvarozók számára pedig a fenntarthatóság és a költségek kitermelé-
se miatt fontos az ár. Akik többet utaznak a kontinensen, azok számára
létezik egy online kalkulátor, amellyel tájékozódhatnak, hol, mennyit kell
fizetniük a különböző szolgáltatásokért, így például a taxiért.

Ne járjatok féláron!
Még meg sem ismerték a taxisok a korrekt áron
való taxizás előnyeit, egyesek máris agyalnak, ho-
gyan járhatnak majd féláron… „Figyelj! Beül a régi
utas, meglátja a döbbenetes új tarifát, én azt mon-
dom: Itt a névjegykártyám, én továbbra is elviszem
a régi tarifával!”

Azon túl, hogy ez minden taxitársaságnál súlyos
etikai vétség, még önmagunkkal szemben is fele-
lőtlenség. Merénylet a vállalkozás, a taxizás, a csa-
ládunk ellen! Miért nem tudunk kocsit cserélni,
vagy már szervizezni sem? Miért nem tudunk sza-
badságra menni?

A korábbi szégyenletes tarifa miatt! 
Most végre itt a lehetőség, hogy normális tarifá-

val járjunk, hogy előbbre lépjünk. És akkor egye-
sek máris agyalnak, hogyan lépjünk vissza a múlt-
ba, hogyan tudnak még mélyebbre csúszni a sza-
kadékba. 

Ferenczy P. Károly
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Taxitársaságok – telephelyek
Robbanásszerű változásokat hozott a szeptember a budapesti taxizásban. Taxitársaságok
alakultak, szűntek meg, egyesültek. Taxisok keresik a helyüket a forgatagban, sokan váltot-
tak céget az elmúlt napokban, és sokan tervezik a változtatást, a cégváltást. Nekik szeret-
nénk segíteni a mellékelt táblázattal, amelyet az internet segítségével állítottunk össze.

Név Telefon Telephely Internet
Budapest Taxi 7 777 777 IX. Könyves K. krt. 12-14. budapesttaxi.hu
City Taxi 2 111 111 XI. Vahot utca 6. citytaxi.hu
FŐTAXI 2 222 222 VIII. Kerepesi út 15. fotaxi.hu
MAX TAXI 2 222 333 XVI. Szent Korona 82. maxtaxi.hu
MB Elit 4 120 412 XIII. Petneházy 52. mbelittaxi.hu 
6x6 taxi 6 666 6666 XI. Kondorosi 2/a 6x6taxi.hu
Nemzeti Taxi 4 050 600 XVI. László 22. nemzetitaxi.hu
Taxi4 4 444 444 XIV. Németpróna 35. taxi4.hu
TaxiPlus 8 888 000 XIV. Gvadányi 67/b taxiplus.hu
Taxi2000 2 000 000 XI. Kondorosi 2/a taxi2000.hu
Városi Taxi 3 333 133 X. Gyömrői 150. varositaxi.hu

Mit, honnan
Az új szabályok kapcsán rengeteg kelléket kell be-
szereznünk, és némi adminisztráció is adódik.
Lássuk, mit, hogyan, hol kell intézni:

Szeptember 1-jétől mindenkinek kötelező

• Belső fővárosi tarifatáblázatok (1 db fehér, 2 db
átlátszó) – BKK adja az Asztalos Sándor u. 16-
ban

• Utasjogok, tájékoztatók (1 db laminált, 2 db si-
ma) – BKK adja az Asztalos Sándor u. 16-ban

• Tarifaállítás – hivatalos óraszervizben. Lapzárta-
kor az a kép kezd kialakulni, hogy jó, ha csak egy
tarifa van az órában, mégpedig az új hatósági ár:
450-280-70. Ha egyéb, vidéki tarifák is vannak,
arról külön, speciális tarifatáblákat kell készíteni 

A drosztengedély megújításával együtt 
kötelező:

• Sárga fóliázás, fényezés – a fóliázó cégnél, jelen-
leg több mint 16 ismert

• Kockasor – szintén a fóliázóknál
• Külső tarifatáblázat – vélhetően a fóliázók ezt is

felteszik
• Megfelelő szabadjelző – a társaságok jogvédett

szabadjelzőit elfogadják, másoknak a főváros ál-
tal előírt egységes jelzőt kell felszerelni

• Engedélyszám – a vállalkozónak kell gondoskod-
nia róla

• „Minősített Budapesti Taxi” felirat – BKK adja az
Asztalos Sándor u. 16.-ban a megfelelő minősí-
tés elvégzése után

• Felhasználható bankkártyák matrica – a taxitár-
saság adja, vagy a POS-terminált üzemeltető
banknál beszerezhető

Adminisztráció:

• Sárga fólia bejelentése – Mozaik utca vizsgasor-
ra bemenni (nem kell előzetes bejelentkezés), ott
szemlézik az autót (nem komplett vizsga!), és er-
ről adnak egy hivatalos adatlapot. A szolgáltatás
ára 1700 Ft.

• A szemlén kapott adatlappal a Központi Ok-
mányirodába  menni, ott bevezetik a színt a for-
galmiba (nem cserélik a forgalmit). A szolgálta-
tás ára 2100 Ft.
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Két szõke nõ beszélget:
– Nem tudom eladni az autómat,

mert senkinek sem kell, 500 000 ki-
lométer van benne.

Mire a másik:
– Bízd rám az autót, a barátom au-

tószerelõ, és õ majd visszapörgeti
neked a kilométereket, mondjuk
1000-re.

Egy hónap múlva találkoznak, és
kérdezi az egyik a másiktól, hogy si-
került-e eladnia az autót így?

Mire tök komolyan válaszol a má-
sik szõke nõ:

– Megõrültél? Miért adnám el, ha

alig van benne néhány kilo-
méter…?

* * *
Mise
A vasárnapi mise végén így szól a

pap a gyülekezethez:
– Van egy jó és egy rossz hírem! A

jó hír az, hogy van elég pénzünk a
templom tornyának a megjavításá-
hoz. A rossz hír az, gyermekeim,
hogy mind a ti zsebetekben van.

* * *
– Azt nézem, hogy kegyed tetszik-

e már, vagy még kell innom egy-két
rumot...

Ismét a taxiállomásokról

Már a kórházaknál sem lehet megállni
Halász Ferenc felvételén (köszönjük a szerkesztőségnek küldött képet) jól látni, hogy már
a kórházaknál sem lehet megállni a taxiállomásokon a civil autók miatt. Pedig fontos len-
ne, mert a betegeknek, a mozgássérülteknek minden lépés számít, amíg eljutnak az au-
tóktól a kór-
házak bejára-
táig. Az
Uzsoki kór-
ház csak egy
példa, de ké-
szülhetnek a
képek a MÁV
kórház előtt
éppen úgy,
mint a Hon-
véd kórház
előtt. Mindkét
kórház előtt
van taxiállo-
más, és
mindkét taxi-
állomáson
rendszeresen
állnak meg
civil autók.
Juhász Péter

Az Uzsoki utcai kórház előtt ugyanúgy rendszeresen foglalt
a taxiállomás, mint a többi kórház előtt lévő taxiállomás

Külföldi tapasztalattal, nagy gyakorlat-
tal szakma- és beszédorientált angolta-
nítást vállalok, kezdőtől bármilyen szin-
tű nyelvvizsgáig. 

Taxisoknak nagyon kedvező áron, a
City Taxi munkatársainak, családtagjai-
nak extra kedvezménnyel. Rugalmas
időbeosztással, munkanapokon és hét-
végén 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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Mint emlékezetes, a Közterület-felügyelet
továbbküldte kérdéseinket a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóságnak, ők meg tovább-
passzolták a labdát az illetékes Kormány-
hivatalnak. Ez még hónapokkal ezelőtt tör-
tént, azóta sem jött válasz. Elfogyott a tü-
relem, és ezért hetekkel ezelőtt közvetle-
nül is megkerestem őket. Válasz most
sem jött…

Amíg ez megérkezik, addig nézzük a
kollégánktól kapott képet, amelyben min-
den benne van. 

A helyszín a Sziget fesztivál, az ország
legnagyobb, nemzetközi hírű,
több százezer nézőt vonzó
rendezvénye. 

Időpont, fényes nappal.

„Kollégánk” fehér rendszámmal, felmatri-
cázva, ott áll teljes nyugalommal – szabály-
talanul a járdán – egy lehúzott ablakkal
várakozó rendőrautó mögött. A rendezvé-
nyen tömegével a különféle hatóságok em-
berei. Fogyasztóvédők, rendőrök, adóel-
lenőrök, közterület-felügyelők. De semmi
sem számit! Barátunk háborítatlanul végzi
munkáját. Erre már csak egyet mondha-
tunk: szégyen! Nem bujkál a sötétben,
nem rejtőzködik éjszaka egy vendéglátó-
ipari hely közelében, hanem bátran, kihívó-
an dolgozik a város közepén…

A „taxis” nemcsak taxinak akarja láttatni
autóját, de egyértelműen az egyik fővárosi
taxiscég taxijának. Ez pedig a fogyasztó
szándékos megtévesztése, ezért kellene
intézkedni a fogyasztóvédelemnek (is),
meg a rendőrségnek, a közterület-felügye-
letnek, az adóhatóságnak, és minden to-
vábbi illetékesnek! De senki sem teszi…

Most már nagyon várom az illetékes
Kormányhivatal válaszát. Ha nem válaszol-
nak, ismét megkeresem őket, újra és
újra…

Juhász Péter

Büntetés
Hittanórán megkérdezi

az oktató a gyerekektõl:
– Ki tudja, milyen bûnt

követett el Ádám?
Pistike jelentkezik:
– Tiltott gyümölcsöt evett.
– Helyes. És mi lett az

eredménye?
– El kellett vennie Évát fe-

leségül.

Kik állítják meg a fehér rendszámos „taxik” ámokfutását? 
6. rész. Mit tesz, mit tehet a Kormányhivatal?

Ehhez a szégyenhez nem kell kommentár, de talán mégis: fehér rend-
számmal a rendőrautó mögött, amiben szabadjelzővel, City Taxinak
látszóként felmatricázva, tehát hamis látszatot keltve. Csúcs!
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Időben kezdték

Lezajlott a minősítés
A Főtaxi elsőként kapta meg a taxisren-
deletben leírtaknak megfelelő engedélyt,
hogy a fővárosban fuvarszervezői tevé-
kenységet végezzen.

A taxisrendelet életbelépését követő el-
ső munkanapon a Főtaxi már rendelkezik
a szabályozásban meghatározott enge-
déllyel, mivel az ellenőrzési folyamatot a
cég már néhány héttel ezelőtt megkezdte. 

A Fővárosi Önkormányzat az engedély
kiadásakor ellenőrizte és rendben találta:
a cégpapírokat, a törzstőke meglétét, a
köztartozás-mentességet, a cég nevére
szóló telefonszámot, a rendeletben meg-
határozott informatikai rendszert, vala-
mint engedélyezte a partnerek gépjármű-
vein a védjegyoltalom alatt álló logó és
szabadjelző használatát.

A Főtaxi 100 éves hagyományaihoz hű-
en most is elsőként vezeti be az újításo-
kat és a kötelezően előírt, az utasok biz-
tonságát és magas színvonalú kiszolgálá-
sát biztosító rendszereket.

Vízy András, szóvivő
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Értékesítési verseny
Az Egyház embereket bíz meg,

hogy minél több Bibliát adjanak el.
Két hét múlva a gyûlésen beszámolót
tartanak.

Valaki eladott ötöt, valaki tízet, de
a legnagyobb eredményt a dadogós
érte el, aki több, mint húsz Bibliát
adott el. Kérdik, hogyan csinálta?

– A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam,
ha nem ve-ve-ve-veszik meg, fe-fe-fe-
felolvasom – mondja.

Nagy az Isten állatkertje – jutott eszembe a
mondás elolvasván a hírt. Az amerikai Luke
Radick gondolt egy merészet, majd taxit hí-
vott. Beszállt és elhajtatott a helyi bankhoz.
A sofőrnek meghagyta, járjon a motor, csak
beugrik pénzért, és már indulnak is tovább.
A fuvarozó nem töprenget sokat, miért is áll-
tak meg pont itt. Radick, ahogy ígérte, pár
percen belül már jött is, és a szomszédos vá-
roskába vitette magát. Ott ismét csak a
pénzintézet előtt parkoltak le. Az utasítás
megegyezett az előzővel, a sofőr járó motor-
ral várta kuncsaftját.  

A taxis akkor fogott gyanút, amikor újabb
város újabb bankja előtt „landoltak” és klien-
se ismét „csak” beugrott. A fuvart végül telje-
sítette, ezzel nem volt probléma.

A rendőrök nem sokkal később kopogtat-
tak Luke Radick otthonának ajtaján, és elfog-

ták a bankrablót. Mint kiderült, összesen 125
dollárt sikerült begyűjtenie a bűnözőnek,
ugyanis minden helyszínen idő előtt távozott,
mert félt a lebukástól. A második helyen –
vesztére – a két nappal korábban kiállított
szabadulólevele hátoldalára sikerült ráírnia
„Pénzt vagy életet!”, amit távozásakor ott felej-
tett. A dokumentum másik oldalán szerepel-
tek az adatai, elérhetősége, valamint az is,
hogy két napja bocsátották el a börtönből,
ahol ugyancsak rablásért kiszabott szabad-
ságvesztését töltötte.

A 26 éves fiatalembert őrizetbe vették,
majd letartóztatták. A hírügynökségi jelentés
arról nem tesz említést, hogy a „rekord ösz-
szegből” mennyi jattot kapott a taxis, aki mind-
végig járó motorral asszisztált a bankrablá-
sokhoz.

Cash

Három bankot rabolt ki másfél óra alatt

A fuvardíjra is alig futotta
Zseniális ötletnek tartotta Luke Radick, hogy taxival induljon bankot rabolni, bár
utólag kiderült, mégsem az esze miatt kerül be a kriminalisztikába a bűnöző. Más-
fél óra lefogása alatt három közeli város pénzintézetét látogatta meg a visszaeső
rabló, ám mindössze 125 dollárt sikerült zsákmányolnia, mert idő előtt bepánikolt.
A második bankban sikerült a szabadulólevele hátoldalára írni követelését, amit
viszont a helyszínen hagyott.

Taxisofőrnek öltözött a norvég kormányfő

Mátyás király után szabadon

Tény, a taxisokkal utasaik
rengeteg információt meg-
osztanak, ha kérdezik tőlük,
ha nem. A fuvarozóknak pe-
dig „munkaköri kötelessé-
gük” vagy jól felfogott üzleti
érdekük végighallgatni, bár-
mit is mondanak alkalmi ügy-
feleik. Jens Stoltenberg nor-
vég kormányfő és stábja úgy
gondolta, ha igazi szavazói
véleményt akar hallani a mi-
niszterelnök, akkor álljon be
taxisofőrnek, ott majd kaphat
hideget és meleget egy-
aránt.

Az ország vezetője
Facebook oldalán tette közzé
a rejtett kamerákkal rögzített
oslói sofőrködését. Titkos ak-
cióját egy reklámcéggel
együttműködve hajtotta vég-
re, a felvételből film készült,

amelyet a közelgő választási
hadjárat részeként kívántak
felhasználni.

A kormányzat vezetője az
álruhás ötletről a következő-
képpen nyilatkozott: – Fon-
tos számomra, hogy megtud-
jam, mit gondolnak valójá-
ban az emberek. Van egy
hely, ahol a polgárok tényleg
elmondják, mit gondolnak a
legtöbb dologról, ez a taxi –
tette hozzá.

Az autóban napszemüve-
get és taxis egyenruhát viselő
Stoltenberg csak abban az
esetben fedte fel kilétét, ha
felismerték. Az utasok több-
sége elég hamar észrevette,
hogy valamiért „furcsa” a so-
főr. Volt, aki megjegyezte:
„Ebből a szögből 0n úgy néz
ki, mint Stoltenberg.” A be-

szélgetések többnyire politi-
kai síkra terelődtek.

A norvég kormányfő – el-
mondása szerint – nyolc éve
nem ült volán mögött, ami a
vezetésén meg is látszott.
Egyszer hibázott is, amikor az
automata kocsit hirtelen lefé-
kezte, mert a fékpedálról azt
hitte, hogy az a kuplung – de-
rül ki a hírügynökségi jelen-
tésből.

Stoltenberg arra a kérdés-
re, miszerint taxizna-e főállás-
ban, ha elveszítené a közelgő
választásokat? – a követke-
zőt válaszolta: „Azt hiszem,
az ország és a norvég taxik
szolgáltatását igénybe vevők
jobban járnak, ha kormányfő
vagyok, nem pedig taxisofőr.”

A kampányfogás szépség-
hibája, hogy kiderült, nem
egy spontán akcióról volt
szó, hanem előre eltervezett,
statisztákkal és beépített
„utasokkal” eljátszott színjá-
tékról, ami nem biztos, hogy
pozitív hatással bír a norvég
választásra.

k.z.t.

A norvég miniszterelnök taxisofőrnek öltözve igyeke-
zett elvegyülni a nép között és valós információkat
gyűjteni a választóktól. Jens Stoltenberget azonban
igen rövid idő alatt felismerték az utasok, így nem si-
keredett tökéletesre ez a kampányfogás. Ráadásul –
mint utólag kiderült –, a kuncsaftok statiszták és be-
avatottak voltak.
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Mint emlékezetes, a Közterület-felügyelet
továbbküldte kérdéseinket a Nemzeti Köz-
lekedési Hatóságnak, ők meg tovább-
passzolták a labdát az illetékes Kormány-
hivatalnak. Ez még hónapokkal ezelőtt tör-
tént, azóta sem jött válasz. Elfogyott a tü-
relem, és ezért hetekkel ezelőtt közvetle-
nül is megkerestem őket. Válasz most
sem jött…

Amíg ez megérkezik, addig nézzük a
kollégánktól kapott képet, amelyben min-
den benne van. 

A helyszín a Sziget fesztivál, az ország
legnagyobb, nemzetközi hírű,
több százezer nézőt vonzó
rendezvénye. 

Időpont, fényes nappal.

„Kollégánk” fehér rendszámmal, felmatri-
cázva, ott áll teljes nyugalommal – szabály-
talanul a járdán – egy lehúzott ablakkal
várakozó rendőrautó mögött. A rendezvé-
nyen tömegével a különféle hatóságok em-
berei. Fogyasztóvédők, rendőrök, adóel-
lenőrök, közterület-felügyelők. De semmi
sem számit! Barátunk háborítatlanul végzi
munkáját. Erre már csak egyet mondha-
tunk: szégyen! Nem bujkál a sötétben,
nem rejtőzködik éjszaka egy vendéglátó-
ipari hely közelében, hanem bátran, kihívó-
an dolgozik a város közepén…

A „taxis” nemcsak taxinak akarja láttatni
autóját, de egyértelműen az egyik fővárosi
taxiscég taxijának. Ez pedig a fogyasztó
szándékos megtévesztése, ezért kellene
intézkedni a fogyasztóvédelemnek (is),
meg a rendőrségnek, a közterület-felügye-
letnek, az adóhatóságnak, és minden to-
vábbi illetékesnek! De senki sem teszi…

Most már nagyon várom az illetékes
Kormányhivatal válaszát. Ha nem válaszol-
nak, ismét megkeresem őket, újra és
újra…

Juhász Péter

Büntetés
Hittanórán megkérdezi

az oktató a gyerekektõl:
– Ki tudja, milyen bûnt

követett el Ádám?
Pistike jelentkezik:
– Tiltott gyümölcsöt evett.
– Helyes. És mi lett az

eredménye?
– El kellett vennie Évát fe-

leségül.

Kik állítják meg a fehér rendszámos „taxik” ámokfutását? 
6. rész. Mit tesz, mit tehet a Kormányhivatal?

Ehhez a szégyenhez nem kell kommentár, de talán mégis: fehér rend-
számmal a rendőrautó mögött, amiben szabadjelzővel, City Taxinak
látszóként felmatricázva, tehát hamis látszatot keltve. Csúcs!
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Időben kezdték

Lezajlott a minősítés
A Főtaxi elsőként kapta meg a taxisren-
deletben leírtaknak megfelelő engedélyt,
hogy a fővárosban fuvarszervezői tevé-
kenységet végezzen.

A taxisrendelet életbelépését követő el-
ső munkanapon a Főtaxi már rendelkezik
a szabályozásban meghatározott enge-
déllyel, mivel az ellenőrzési folyamatot a
cég már néhány héttel ezelőtt megkezdte. 

A Fővárosi Önkormányzat az engedély
kiadásakor ellenőrizte és rendben találta:
a cégpapírokat, a törzstőke meglétét, a
köztartozás-mentességet, a cég nevére
szóló telefonszámot, a rendeletben meg-
határozott informatikai rendszert, vala-
mint engedélyezte a partnerek gépjármű-
vein a védjegyoltalom alatt álló logó és
szabadjelző használatát.

A Főtaxi 100 éves hagyományaihoz hű-
en most is elsőként vezeti be az újításo-
kat és a kötelezően előírt, az utasok biz-
tonságát és magas színvonalú kiszolgálá-
sát biztosító rendszereket.

Vízy András, szóvivő
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Értékesítési verseny
Az Egyház embereket bíz meg,

hogy minél több Bibliát adjanak el.
Két hét múlva a gyûlésen beszámolót
tartanak.

Valaki eladott ötöt, valaki tízet, de
a legnagyobb eredményt a dadogós
érte el, aki több, mint húsz Bibliát
adott el. Kérdik, hogyan csinálta?

– A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam,
ha nem ve-ve-ve-veszik meg, fe-fe-fe-
felolvasom – mondja.

Nagy az Isten állatkertje – jutott eszembe a
mondás elolvasván a hírt. Az amerikai Luke
Radick gondolt egy merészet, majd taxit hí-
vott. Beszállt és elhajtatott a helyi bankhoz.
A sofőrnek meghagyta, járjon a motor, csak
beugrik pénzért, és már indulnak is tovább.
A fuvarozó nem töprenget sokat, miért is áll-
tak meg pont itt. Radick, ahogy ígérte, pár
percen belül már jött is, és a szomszédos vá-
roskába vitette magát. Ott ismét csak a
pénzintézet előtt parkoltak le. Az utasítás
megegyezett az előzővel, a sofőr járó motor-
ral várta kuncsaftját.  

A taxis akkor fogott gyanút, amikor újabb
város újabb bankja előtt „landoltak” és klien-
se ismét „csak” beugrott. A fuvart végül telje-
sítette, ezzel nem volt probléma.

A rendőrök nem sokkal később kopogtat-
tak Luke Radick otthonának ajtaján, és elfog-

ták a bankrablót. Mint kiderült, összesen 125
dollárt sikerült begyűjtenie a bűnözőnek,
ugyanis minden helyszínen idő előtt távozott,
mert félt a lebukástól. A második helyen –
vesztére – a két nappal korábban kiállított
szabadulólevele hátoldalára sikerült ráírnia
„Pénzt vagy életet!”, amit távozásakor ott felej-
tett. A dokumentum másik oldalán szerepel-
tek az adatai, elérhetősége, valamint az is,
hogy két napja bocsátották el a börtönből,
ahol ugyancsak rablásért kiszabott szabad-
ságvesztését töltötte.

A 26 éves fiatalembert őrizetbe vették,
majd letartóztatták. A hírügynökségi jelentés
arról nem tesz említést, hogy a „rekord ösz-
szegből” mennyi jattot kapott a taxis, aki mind-
végig járó motorral asszisztált a bankrablá-
sokhoz.

Cash

Három bankot rabolt ki másfél óra alatt

A fuvardíjra is alig futotta
Zseniális ötletnek tartotta Luke Radick, hogy taxival induljon bankot rabolni, bár
utólag kiderült, mégsem az esze miatt kerül be a kriminalisztikába a bűnöző. Más-
fél óra lefogása alatt három közeli város pénzintézetét látogatta meg a visszaeső
rabló, ám mindössze 125 dollárt sikerült zsákmányolnia, mert idő előtt bepánikolt.
A második bankban sikerült a szabadulólevele hátoldalára írni követelését, amit
viszont a helyszínen hagyott.

Taxisofőrnek öltözött a norvég kormányfő

Mátyás király után szabadon

Tény, a taxisokkal utasaik
rengeteg információt meg-
osztanak, ha kérdezik tőlük,
ha nem. A fuvarozóknak pe-
dig „munkaköri kötelessé-
gük” vagy jól felfogott üzleti
érdekük végighallgatni, bár-
mit is mondanak alkalmi ügy-
feleik. Jens Stoltenberg nor-
vég kormányfő és stábja úgy
gondolta, ha igazi szavazói
véleményt akar hallani a mi-
niszterelnök, akkor álljon be
taxisofőrnek, ott majd kaphat
hideget és meleget egy-
aránt.

Az ország vezetője
Facebook oldalán tette közzé
a rejtett kamerákkal rögzített
oslói sofőrködését. Titkos ak-
cióját egy reklámcéggel
együttműködve hajtotta vég-
re, a felvételből film készült,

amelyet a közelgő választási
hadjárat részeként kívántak
felhasználni.

A kormányzat vezetője az
álruhás ötletről a következő-
képpen nyilatkozott: – Fon-
tos számomra, hogy megtud-
jam, mit gondolnak valójá-
ban az emberek. Van egy
hely, ahol a polgárok tényleg
elmondják, mit gondolnak a
legtöbb dologról, ez a taxi –
tette hozzá.

Az autóban napszemüve-
get és taxis egyenruhát viselő
Stoltenberg csak abban az
esetben fedte fel kilétét, ha
felismerték. Az utasok több-
sége elég hamar észrevette,
hogy valamiért „furcsa” a so-
főr. Volt, aki megjegyezte:
„Ebből a szögből 0n úgy néz
ki, mint Stoltenberg.” A be-

szélgetések többnyire politi-
kai síkra terelődtek.

A norvég kormányfő – el-
mondása szerint – nyolc éve
nem ült volán mögött, ami a
vezetésén meg is látszott.
Egyszer hibázott is, amikor az
automata kocsit hirtelen lefé-
kezte, mert a fékpedálról azt
hitte, hogy az a kuplung – de-
rül ki a hírügynökségi jelen-
tésből.

Stoltenberg arra a kérdés-
re, miszerint taxizna-e főállás-
ban, ha elveszítené a közelgő
választásokat? – a követke-
zőt válaszolta: „Azt hiszem,
az ország és a norvég taxik
szolgáltatását igénybe vevők
jobban járnak, ha kormányfő
vagyok, nem pedig taxisofőr.”

A kampányfogás szépség-
hibája, hogy kiderült, nem
egy spontán akcióról volt
szó, hanem előre eltervezett,
statisztákkal és beépített
„utasokkal” eljátszott színjá-
tékról, ami nem biztos, hogy
pozitív hatással bír a norvég
választásra.

k.z.t.

A norvég miniszterelnök taxisofőrnek öltözve igyeke-
zett elvegyülni a nép között és valós információkat
gyűjteni a választóktól. Jens Stoltenberget azonban
igen rövid idő alatt felismerték az utasok, így nem si-
keredett tökéletesre ez a kampányfogás. Ráadásul –
mint utólag kiderült –, a kuncsaftok statiszták és be-
avatottak voltak.
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Taxis kollégák naponta ke-
resnek meg, hogy megbün-
tették őket a térfigyelő ka-
merák segítségével készített
felvételek alapján. „Nem
szűnt meg a képek készíté-
se? Erről volt szó!” Nem volt
erről szó! Mindössze kivet-
ték a közigazgatási bírság
témaköréből a megállási ti-
lalmakat, de ugyanúgy bün-
tetnek miatta!

A főváros „legmelegebb”
pontja ebből a szempontból
az V. kerületi Podmaniczky
Frigyes tér környéke. Az el-
múlt napokban 14 (!) kolléga
kapott feljelentést, vagy az
Arany János utcai taxiállomá-
son való szabályta-
lan megállás miatt,
vagy a taxiállomás
melletti útszakaszon
való szabálytalan
megállás miatt.

Ugyanis a kollé-
gák, pusztán kollégal-
itásból, hogy többen
beférjenek a taxiállo-
másra, 20-30 centimé-
terrel a felfestés előtt
állnak meg. És már
ezért is büntetnek.
Ugyanígy büntetik azo-
kat, akik az út másik ol-
dalán állnak meg. Alap-
helyzetben egyirányú út
bal oldalán meg lehet
állni, ha a jobb oldalon
parkolóktól van még há-
romméteres szabad sáv.
Itt azonban az út másik
oldalán végig továbbhala-
dási irányt mutató útbur-
kolati jelek vannak, ott pe-

dig tilos megállni, műszaki, il-
letve forgalmi okok miatti
megállás kivételével. Ugyan-
csak sok a büntetés a túlolda-
lon, Bajcsy-Zsilinszky úton, il-
letve a Zichy Jenő utcában va-
ló megállási szabálytalanság
miatt.

Legközelebb felsoroljuk
Budapest azon pontjait, ahol
nagyon-nagyon kell figyelni a
térfigyelő kamerákra. Addig
is, megállás után, ha minden-
képpen szabálytalan helyen
kell megállni, nyissuk fel a
motorháztetőt.

Juhász Péter

16

Gyónás
Egy férfit nem hagy

nyugodni a bûntudat,
ezért elmegy gyónni.

Elmondja a papnak,
hogy éveken át dolgo-
zott egy fatelepen és
rengeteg építõanya-
got hordott haza.

– És mégis mennyit
vittél el, fiam? – kérde-
zi a pap.

– Elég sokat ahhoz,
hogy a fiamnak fel-
építsek belõle egy há-

zat, aztán még a lá-
nyomnak is. Késõbb
pedig magunknak épí-
tettünk egy nyaralót a
feleségemmel.

– Hát ez tényleg sú-
lyos bûn. Úgy gondo-
lom, hosszabb vezek-
lésre lesz  szükség.
Mondd, tartottál már
bûnbánatot?

– Még nem, atyám,
de ha maga hoz egy
ácsot, én hozom a fa-
anyagot!

A főváros „legmelegebb” pontja 

Ha nincs más megoldás,
nyissuk fel a motorháztetőt

Itt egy pillanatra sem szabad megállni,
csak forgalmi, vagy műszaki okból

Tele a város térfigyelő ka-
merákkal, számuk csak
szaporodik tovább

AA ututópályópálya Bulgáriában…a Bulgáriában…
Azt értettem,
hogy autópá-

lyadíjat kellett
fizetnem ezen

az „autópá-
lyán”, erre fi-

gyelmeztetett
a matrica. De

azt nem értet-
tem, mit kere-

sett ott a lo-
vas kocsi?  A

Balkán az Bal-
kán marad…

Mészáros
Gábor
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Használtautó-vásárlás – jelentős költségekkel

Nem minden a vételár
Az autópiac ugyan javított az előző évihez viszonyított értékesíté-
si mutatóján, ám igen sokan vannak, akik a használt autók között
keresik vágyaik, vagy éppen lehetőségeik négykerekűjét. Magyar-
országon a legmeghatározóbb szempont az ár, de léteznek olya-
nok is, akik bele sem gondolnak, milyen járulékos költségeik vi-
szik a pénzt egy-egy gépkocsi beszerzésekor.

Új autót többnyire azok vásárolnak, akik ezt megengedhetik maguknak. Az
értékvesztés ugyanis igen jelentős. Amikor egy szalon kapuját elhagyja a
gépkocsi, új árának jó, ha a 80 százalékát éri. Az idő múlásával pedig ha-
vonta több ezer, nagyobb értékű jármű esetében több tízezer, akár száz-
ezer forintot is veszíthet – kategóriától és típustól függően – az új szerze-
mény.

Vannak, akik a használt autóra esküsznek. Kinek van igaza? Nem a mi
feladatunk eldönteni, abban azonban segítséget tudunk nyújtani, hogy fel-
hívjuk a leendő vásárlók figyelmét, milyen úgymond járulékos költségekkel
számoljanak, ha mégis vásárlásra adják fejüket. Az átírás nem kevés pénz-
be kerül, amely öt tételt tartalmaz, úgymint: a gépjármű eredetvizsgálata, a
vagyonszerzési illeték, az új forgalmi engedély, a törzskönyv, valamint a kö-
telező biztosítás díja. Mindez használt autó vásárlása esetén értendő.

Vegyük sorra, miért, milyen mélyen kell a zsebünkbe nyúlnunk. Az ere-
detvizsgálatot már érdemes az adás-vételi szerződés megkötése előtt elvé-
geztetni, hogy még időben tisztázzuk az autó eredetét. A vizsgálat ára 17
ezer és 22 ezer forint között változik járműkategóriától függően. Ha mód
van rá, akkor elérhetjük, hogy ezt a költséget az eladó viselje, erről azon-
ban a két félnek még az adás-vétel előtt kell megállapodnia.

A vagyonszerzési illeték mértéke a jármű életkorától és teljesítményétől
függ. Ez jelentős változás a korábbiakhoz képest, amikor még a motor hen-
gerűrtartalma volt ennek az alapja. Másik fontos tudnivaló: a gépkocsi ko-
rát mindig a gyártási évtől és nem az üzembe helyezésétől számítják. Pél-
dául egy legfeljebb 3 éves, 40 kilowatt /kb.54 LE/ teljesítményű autó ese-
tében kilowattonként 600 forint ez az összeg. Ugyanekkora teljesítményű,
de 8 évnél idősebb gépjárműnél mindez 300 forintot tesz ki. Ez a legol-
csóbb kategória. A legmagasabb a 120 kilowatt /kb.160 LE/ fölötti telje-
sítményű, 3 évnél nem idősebb autóért 1200 forintot kell kifizetni kilowat-
tonként átíráskor, ami 144 ezer forint, alapból. Amennyiben a gépkocsi 8
évnél korosabb, úgy ez az összeg 710 forint kilowattonként.

Használt autó átírásakor szükség lesz új forgalmi engedélyre, amelynek
a fix díja 6000 forint. Az okmányirodába ügyintézéskor kérni fogják a régi
forgalmit is, így azt vigyük magunkkal, mert azt le kell adni, ahhoz, hogy az
újat átvehessük. Ezzel együtt a törzskönyv adataiban is változás áll be,
ezért újabb 6000 forintot számolnak föl.

Nem szabad megfeledkezni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
sem. Amikor az adás-vétel megtörtént, attól a pillanattól kezdődően már
nem érvényes a korábban, az előző tulajdonos által megkötött biztosítás.
Az új kötelező költsége további jó pár ezer forintot tesz ki, amivel ugyan-
csak érdemes számolni.

Ha már itt tartunk, a jogszabály az új tulajdonos kötelezettségei között
fogalmazza meg, hogy a megvásárolt gépjárművet 15 napon belül átíras-
suk a saját nevünkre. Ez 15 naptári napot – a korábbiaktól eltérően –, nem
ennyi munkanapot jelent. Aki erről megfeledkezik, az bizony több tízezer
forintos bírságra számíthat. Egyrészről az új szerzeményt valamikor csak át
kell iratni, és akkor a turpisság kiderül, másrészt az eladónak is be kell je-
lentenie a hatóságnál a tulajdonváltozást, így két irányból is kiszűrhető a
gondatlan mulasztás.

Válságtól sújtott hétköznapjainkban jó ügyelni a részletekre, hogy az
amúgy is rendelkezésre álló keretet a legfontosabbakra adja ki a vásárló,
és ne bírságra! k.z.t.
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Hívõ medve
A szerzetes kimegy a hegyekbe sétálni és elmélkedései

közben hirtelen kibukkan a sûrûbõl egy grizli medve. El-
kezd rohanni, a medve utána. Látja, hogy semmi esélye
már, ezért letérdel és elkezd imádkozni:

– Istenem, add, hogy ez a medve irgalmas keresztény le-
gyen!

Isten meghallgatta imáját, a medve letérdelt és elkezdett
magában beszélni, miközben az égre nézett: – Édes Jézus
légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk, ÁMEN!

FFocikocikedvedv előknekelőknek
Örömmel tájékoztatjuk a sportszerető taxisokat és
családtagjaikat arról, hogy megalakult a City Taxi
Sportegyesület Old Boys focicsapata.

Szeretettel várunk minden sportbarátot mérkőzé-
seinkre.

2013. őszi fordulók
08.30. Tipográfia - City Taxi SE
09.06. City Taxi SE - Trend Csepel Réf SE
09.13. Közterület - City Taxi SE
09.20. City Taxi SE - Honvéd Sashegy
09.27. DMTK - City Taxi SE
10.04. City Taxi SE - Merkapt FC
10.11. ESMTK - City Taxi SE
10.18. 1908 SZAC - City Taxi SE
10.25. City Taxi SE - Vasló LC
11.08. GAMMA - City Taxi SE
11.15. City Taxi SE - FC.Káp City

Kupás Ferenc, elnök
City Taxi Sportegyesület

citytaxi.se@gmail.com
+36 70 6792 478

Mondjunk köszönetet
a főváros vezetőinek

Tudom, hogy most sokan pokolba kívánják a főváros vezetőit. Azok
is, akiknek kocsit kell (kellett) cserélni, azok is, akiknek sárgítani
kell – tehát mindenki –, azok is, akiknek be kell fejezni a taxizást. 
De, ha kifújtuk magunkat, ha túl vagyunk az első mérgelődésen és
egy kicsit elgondolkozunk, köszönetet kell mondani a fővárosi ve-
zetőknek. Amikor majd először tapasztaljuk, hogy mennyivel fino-
mabb ez az új tarifa, ha majd először tapasztaljuk, mennyivel több
marad a zsebben, az lesz új világ!

A sárgítás nem örvendetes, mert pénzbe kerül. De valamit, vala-
miért. Ez a kompromisszum a fix tarifáért cserébe! Mi szerettünk
volna fix tarifát, a főváros pedig egységes taxikat szeretett volna.
Megegyeztek a tárgyaló felek, még akkor is, ha sokan megkérdője-
lezik a taxis tárgyaló küldöttség létjogosultságát. Kik hatalmazták
fel őket? Milyen alapon képviselnek minket?

Taxis érdekképviseletek vezetői ők, akik a tagságukat képviselik.
Természetesen vannak, akik nem szavaztak rájuk, de valakivel csak
kellett tárgyalni a főváros vezetőinek. Akkora asztal nincs, ahol el-
fért volna 5000 budapesti taxis.

Megbíztuk őket, mert megbíztunk bennük. Tárgyaltak és ered-
ményeket értek el! A főváros vezetői hallgattak rájuk. Köszönet a
fővárosi vezetőknek!  A mai döntésüknek holnap lesz eredménye.

Persze akkor lesz majd teljes az örömünk, ha visszakapjuk a pá-
lyaudvarokat, az autóbusz-állomásokat. Majd, ha minden taxi meg-
állhat a Nyugati és a Keleti pályaudvarnál. Majd, ha eltűnnek Buda-
pest útjairól azok a taxik, amelyek 5000 forint alatt nem indulnak
el. Azt ígérték, hatalmas ellenőrzések lesznek, várjuk az ered-
ményeket… Tóth Tibor
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Taxis kollégák naponta ke-
resnek meg, hogy megbün-
tették őket a térfigyelő ka-
merák segítségével készített
felvételek alapján. „Nem
szűnt meg a képek készíté-
se? Erről volt szó!” Nem volt
erről szó! Mindössze kivet-
ték a közigazgatási bírság
témaköréből a megállási ti-
lalmakat, de ugyanúgy bün-
tetnek miatta!

A főváros „legmelegebb”
pontja ebből a szempontból
az V. kerületi Podmaniczky
Frigyes tér környéke. Az el-
múlt napokban 14 (!) kolléga
kapott feljelentést, vagy az
Arany János utcai taxiállomá-
son való szabályta-
lan megállás miatt,
vagy a taxiállomás
melletti útszakaszon
való szabálytalan
megállás miatt.

Ugyanis a kollé-
gák, pusztán kollégal-
itásból, hogy többen
beférjenek a taxiállo-
másra, 20-30 centimé-
terrel a felfestés előtt
állnak meg. És már
ezért is büntetnek.
Ugyanígy büntetik azo-
kat, akik az út másik ol-
dalán állnak meg. Alap-
helyzetben egyirányú út
bal oldalán meg lehet
állni, ha a jobb oldalon
parkolóktól van még há-
romméteres szabad sáv.
Itt azonban az út másik
oldalán végig továbbhala-
dási irányt mutató útbur-
kolati jelek vannak, ott pe-

dig tilos megállni, műszaki, il-
letve forgalmi okok miatti
megállás kivételével. Ugyan-
csak sok a büntetés a túlolda-
lon, Bajcsy-Zsilinszky úton, il-
letve a Zichy Jenő utcában va-
ló megállási szabálytalanság
miatt.

Legközelebb felsoroljuk
Budapest azon pontjait, ahol
nagyon-nagyon kell figyelni a
térfigyelő kamerákra. Addig
is, megállás után, ha minden-
képpen szabálytalan helyen
kell megállni, nyissuk fel a
motorháztetőt.

Juhász Péter
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Gyónás
Egy férfit nem hagy

nyugodni a bûntudat,
ezért elmegy gyónni.

Elmondja a papnak,
hogy éveken át dolgo-
zott egy fatelepen és
rengeteg építõanya-
got hordott haza.

– És mégis mennyit
vittél el, fiam? – kérde-
zi a pap.

– Elég sokat ahhoz,
hogy a fiamnak fel-
építsek belõle egy há-

zat, aztán még a lá-
nyomnak is. Késõbb
pedig magunknak épí-
tettünk egy nyaralót a
feleségemmel.

– Hát ez tényleg sú-
lyos bûn. Úgy gondo-
lom, hosszabb vezek-
lésre lesz  szükség.
Mondd, tartottál már
bûnbánatot?

– Még nem, atyám,
de ha maga hoz egy
ácsot, én hozom a fa-
anyagot!

A főváros „legmelegebb” pontja 

Ha nincs más megoldás,
nyissuk fel a motorháztetőt

Itt egy pillanatra sem szabad megállni,
csak forgalmi, vagy műszaki okból

Tele a város térfigyelő ka-
merákkal, számuk csak
szaporodik tovább

AA ututópályópálya Bulgáriában…a Bulgáriában…
Azt értettem,
hogy autópá-

lyadíjat kellett
fizetnem ezen

az „autópá-
lyán”, erre fi-

gyelmeztetett
a matrica. De

azt nem értet-
tem, mit kere-

sett ott a lo-
vas kocsi?  A

Balkán az Bal-
kán marad…

Mészáros
Gábor
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Nem minden a vételár
Az autópiac ugyan javított az előző évihez viszonyított értékesíté-
si mutatóján, ám igen sokan vannak, akik a használt autók között
keresik vágyaik, vagy éppen lehetőségeik négykerekűjét. Magyar-
országon a legmeghatározóbb szempont az ár, de léteznek olya-
nok is, akik bele sem gondolnak, milyen járulékos költségeik vi-
szik a pénzt egy-egy gépkocsi beszerzésekor.

Új autót többnyire azok vásárolnak, akik ezt megengedhetik maguknak. Az
értékvesztés ugyanis igen jelentős. Amikor egy szalon kapuját elhagyja a
gépkocsi, új árának jó, ha a 80 százalékát éri. Az idő múlásával pedig ha-
vonta több ezer, nagyobb értékű jármű esetében több tízezer, akár száz-
ezer forintot is veszíthet – kategóriától és típustól függően – az új szerze-
mény.

Vannak, akik a használt autóra esküsznek. Kinek van igaza? Nem a mi
feladatunk eldönteni, abban azonban segítséget tudunk nyújtani, hogy fel-
hívjuk a leendő vásárlók figyelmét, milyen úgymond járulékos költségekkel
számoljanak, ha mégis vásárlásra adják fejüket. Az átírás nem kevés pénz-
be kerül, amely öt tételt tartalmaz, úgymint: a gépjármű eredetvizsgálata, a
vagyonszerzési illeték, az új forgalmi engedély, a törzskönyv, valamint a kö-
telező biztosítás díja. Mindez használt autó vásárlása esetén értendő.

Vegyük sorra, miért, milyen mélyen kell a zsebünkbe nyúlnunk. Az ere-
detvizsgálatot már érdemes az adás-vételi szerződés megkötése előtt elvé-
geztetni, hogy még időben tisztázzuk az autó eredetét. A vizsgálat ára 17
ezer és 22 ezer forint között változik járműkategóriától függően. Ha mód
van rá, akkor elérhetjük, hogy ezt a költséget az eladó viselje, erről azon-
ban a két félnek még az adás-vétel előtt kell megállapodnia.

A vagyonszerzési illeték mértéke a jármű életkorától és teljesítményétől
függ. Ez jelentős változás a korábbiakhoz képest, amikor még a motor hen-
gerűrtartalma volt ennek az alapja. Másik fontos tudnivaló: a gépkocsi ko-
rát mindig a gyártási évtől és nem az üzembe helyezésétől számítják. Pél-
dául egy legfeljebb 3 éves, 40 kilowatt /kb.54 LE/ teljesítményű autó ese-
tében kilowattonként 600 forint ez az összeg. Ugyanekkora teljesítményű,
de 8 évnél idősebb gépjárműnél mindez 300 forintot tesz ki. Ez a legol-
csóbb kategória. A legmagasabb a 120 kilowatt /kb.160 LE/ fölötti telje-
sítményű, 3 évnél nem idősebb autóért 1200 forintot kell kifizetni kilowat-
tonként átíráskor, ami 144 ezer forint, alapból. Amennyiben a gépkocsi 8
évnél korosabb, úgy ez az összeg 710 forint kilowattonként.

Használt autó átírásakor szükség lesz új forgalmi engedélyre, amelynek
a fix díja 6000 forint. Az okmányirodába ügyintézéskor kérni fogják a régi
forgalmit is, így azt vigyük magunkkal, mert azt le kell adni, ahhoz, hogy az
újat átvehessük. Ezzel együtt a törzskönyv adataiban is változás áll be,
ezért újabb 6000 forintot számolnak föl.

Nem szabad megfeledkezni a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
sem. Amikor az adás-vétel megtörtént, attól a pillanattól kezdődően már
nem érvényes a korábban, az előző tulajdonos által megkötött biztosítás.
Az új kötelező költsége további jó pár ezer forintot tesz ki, amivel ugyan-
csak érdemes számolni.

Ha már itt tartunk, a jogszabály az új tulajdonos kötelezettségei között
fogalmazza meg, hogy a megvásárolt gépjárművet 15 napon belül átíras-
suk a saját nevünkre. Ez 15 naptári napot – a korábbiaktól eltérően –, nem
ennyi munkanapot jelent. Aki erről megfeledkezik, az bizony több tízezer
forintos bírságra számíthat. Egyrészről az új szerzeményt valamikor csak át
kell iratni, és akkor a turpisság kiderül, másrészt az eladónak is be kell je-
lentenie a hatóságnál a tulajdonváltozást, így két irányból is kiszűrhető a
gondatlan mulasztás.

Válságtól sújtott hétköznapjainkban jó ügyelni a részletekre, hogy az
amúgy is rendelkezésre álló keretet a legfontosabbakra adja ki a vásárló,
és ne bírságra! k.z.t.
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Hívõ medve
A szerzetes kimegy a hegyekbe sétálni és elmélkedései

közben hirtelen kibukkan a sûrûbõl egy grizli medve. El-
kezd rohanni, a medve utána. Látja, hogy semmi esélye
már, ezért letérdel és elkezd imádkozni:

– Istenem, add, hogy ez a medve irgalmas keresztény le-
gyen!

Isten meghallgatta imáját, a medve letérdelt és elkezdett
magában beszélni, miközben az égre nézett: – Édes Jézus
légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk, ÁMEN!

FFocikocikedvedv előknekelőknek
Örömmel tájékoztatjuk a sportszerető taxisokat és
családtagjaikat arról, hogy megalakult a City Taxi
Sportegyesület Old Boys focicsapata.

Szeretettel várunk minden sportbarátot mérkőzé-
seinkre.
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Kupás Ferenc, elnök
City Taxi Sportegyesület

citytaxi.se@gmail.com
+36 70 6792 478

Mondjunk köszönetet
a főváros vezetőinek

Tudom, hogy most sokan pokolba kívánják a főváros vezetőit. Azok
is, akiknek kocsit kell (kellett) cserélni, azok is, akiknek sárgítani
kell – tehát mindenki –, azok is, akiknek be kell fejezni a taxizást. 
De, ha kifújtuk magunkat, ha túl vagyunk az első mérgelődésen és
egy kicsit elgondolkozunk, köszönetet kell mondani a fővárosi ve-
zetőknek. Amikor majd először tapasztaljuk, hogy mennyivel fino-
mabb ez az új tarifa, ha majd először tapasztaljuk, mennyivel több
marad a zsebben, az lesz új világ!

A sárgítás nem örvendetes, mert pénzbe kerül. De valamit, vala-
miért. Ez a kompromisszum a fix tarifáért cserébe! Mi szerettünk
volna fix tarifát, a főváros pedig egységes taxikat szeretett volna.
Megegyeztek a tárgyaló felek, még akkor is, ha sokan megkérdője-
lezik a taxis tárgyaló küldöttség létjogosultságát. Kik hatalmazták
fel őket? Milyen alapon képviselnek minket?

Taxis érdekképviseletek vezetői ők, akik a tagságukat képviselik.
Természetesen vannak, akik nem szavaztak rájuk, de valakivel csak
kellett tárgyalni a főváros vezetőinek. Akkora asztal nincs, ahol el-
fért volna 5000 budapesti taxis.

Megbíztuk őket, mert megbíztunk bennük. Tárgyaltak és ered-
ményeket értek el! A főváros vezetői hallgattak rájuk. Köszönet a
fővárosi vezetőknek!  A mai döntésüknek holnap lesz eredménye.

Persze akkor lesz majd teljes az örömünk, ha visszakapjuk a pá-
lyaudvarokat, az autóbusz-állomásokat. Majd, ha minden taxi meg-
állhat a Nyugati és a Keleti pályaudvarnál. Majd, ha eltűnnek Buda-
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Táppénz
Mennyit kap az egyéni vállalkozó?

A táppénz összegének a megállapításánál csak az ellátásra való
jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban el-
ért jövedelmet lehet figyelembe venni. Az alap a táppénzes állo-
mányt megelőző 180 nap jövedelme. Taxis vállalkozóknál ez a
jövedelem nagyrészt a minimálbérrel egyezik meg. Abban az
esetben viszont, ha vállalkozó nem rendelkezik 180 napos folya-
matos biztosítással, akkor az Eb.tv. 48. § (6b) bekezdését kell
alkalmazni táppénze napi átlaga meghatározásánál, amely sze-
rint a táppénz alapja szintén minimálbér.

Ugyanezen előírásokat kell alkalmazni akkor is, ha a vállalko-
zó nem kötelezett havi minimális járulékfizetésre, mert például
rendelkezik heti 36 órát elérő munkaviszonnyal, vagy egyidejű-
leg egyéni és társas vállalkozó. Ebben az esetben mindkét jog-
viszonyában az általános szabályok szerint kell a táppénz jogo-
sultságot és az összeget meghatározni.

Például, ha egy heti 36 órás munkaviszonyban álló dolgozó e
mellett egyéni vállalkozó és keresőképtelenségig vállalkozói
kivétje még nem volt, akkor az említett előírást alkalmazva vállal-
kozásában táppénze alapja 0 forint lesz, tehát csak munkaviszo-
nyában jogosult táppénzre.

Az egyéni és társas vállalkozó a táppénz folyósításának tarta-
ma alatt mentesül havi minimális adó- és járulékfizetési kötele-
zettség alól, továbbá az egyéni vállalkozó saját táppénze tekinte-
tében nem kötelezett az egyharmados táppénz-hozzájárulásra.

Vonatkozó jogszabélyok: A kötelező egészségbiztosításról
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Eb.tv.), illetve a végrehajtását
segítő 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet (R.)

A módosítások hatályba léptek 2013. július 15-én 

– Ha a temetõben az van kiírva, hogy feltámadunk,
akkor a kocsma jobb hely, oda az van kiírva, hogy sose
halunk 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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1. Megengedett-e,
hogy úgy hagyja
őrizetlenül jármű-
vét, hogy rááll a vá-
rakozására szolgá-
ló helyet jelölő
egyik fehér vonal-
ra?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha ez-

zel nem akadályozza a mellette álló jármű ajta-
jának kinyitását. 
c) Nem.

2. Mit nevezünk a gépkocsivezető látóte-
rének?  

a) A mozdulatlan szemével általa előtte látott teret. 
b) A szélvédőn keresztül szabadon látott teret. 
c) A szélvédőn keresztül és a visszapillantó tü-
körben általa látott teret.

3. Mire figyel fel a gépkocsivezető önkén-
telenül? 

a) Az erős, hirtelen fellépő vagy újszerű inge-
rekre, és azokra is, amelyek valamely erős bel-
ső szükségletével kapcsolatosak. 
b) Csak azokra az ingerekre, amelyek valamely
erős belső szükségletével kapcsolatosak. 
c) Csak az erős, hirtelen fellépő vagy újszerű in-
gerekre. 

4. Mit jelez ez a nyíl formájú útburkolati
jel? 

a) Azt, hogy a forgalmi sávból a következő útke-
reszteződésnél melyik irányba szabad tovább-
haladni. 

b) A kétirányú forgalmú úton a jobb oldalra va-
ló visszatérés irányát, mert a terelővonal ezt kö-
vetően záróvonalban folytatódik.
c) Azt, hogy a terelőút merre vezet. 

5. Mire kell számítania, ha
taxiját vezetve ilyen táblát
hagy el?
a) Eső esetén fokozott baleseti
veszélyre, mert ilyenkor az út-
test erősen csúszóssá válhat.
b) Egymás utáni veszélyes út-
kanyarulatokra, amelyekben az

út egy része sárfelhordás következtében csú-
szóssá válhat. 
c)  A jelzett helyen gyakran esik az eső.

6. Megállásnak minősül-e a forgalmi okból
történő egyhelyben tartózkodás? 

a) Igen. 
b) Csak akkor, ha időtartama az öt percet meg-
haladja. 
c) Nem.

7. Közlekedhetnek-e a nehéz tehergépko-
csik a lakott területen kívüli mellékútvona-
lon?
a) Igen.
b) Csak a KRESZ erre vonatkozó külön feltéte-
leinek megtartásával. 
c) Nem.

8. Szabályosan helyezték-e el a túlnyúló
rakományt a kisteherautó a rakfelületén? 

a) Igen. 
b) Nem.

9. Mit jelez a tábla?
a) Az átmenő forgalom tilalmát. 
b) A megjelölt helyre tilos be-
hajtani.
c) A megjelölt helyen megállás
nélkül továbbhaladni tilos. 

10. Áruszállítás érdekében haladhat-e a
nehéz tehergépkocsi lakott területen kívü-
li mellékútvonalon?
a) Igen. 
b) Legfeljebb az elengedhetetlenül szükséges
távolságban, ha az áru fel- vagy lerakásának
céljából, illetve – különleges felépítményű jár-
mű esetén – a felépítményével történő munka-
végzés helyszínére vagy helyszínéről halad.
c) Nem.

11. A tábla
je lzésének
figyelmen kí-
vül hagyása
miatt elszál-
lítással eltá-
volíthatja-e a
r e n d ő r s é g
vagy a köz-
terü let - fe l -
ügyelet a ke-
r é k p á r o s
költségére a
képen látha-
tó biciklit? 
a) Igen. 

b) Csak akkor, ha a kerékpár 24 órát meghala-
dó ideig tartózkodik az adott helyen. 
c) Nem.

12. Sért-e közlekedési szabályt a piros
lámpánál álló járművek között sétálva kol-
duló személy?

a) Igen. 
b) Csak akkor, ha nem visel „hajléktalan” kitű-
zőt. 
c) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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Több taxis kollégát megbüntettek a rendőrök, volt, akinek a for-
galmi engedélyét is elvették, mert nem íratta be a sárgítást a
forgalmiba. De meddig kell beíratni? Mi a határidő? Beszélget-
tem olyan kollégákkal, akik már sárgítottak. Egy részük a műsza-
ki vizsgával egy időben sárgított, ott egyből beírták a forgalmiba
az adatváltozást.

Azonban, a többiek nem is hallottak ilyen kötelezettségről.
De mennyi a határidő? Van, aki 8 napról tud, van, aki 14-ről,
vagy 30 napról. Természetesen megkerestem az egyik vizsgáz-
tató helyen a vizsgáztatót, ő azt mondta, hogy a következő mű-
szaki vizsgán kell bejegyezni a változást, hiszen a műszaki vizs-
ga az a hely, ahol eldönthetik, ahol leellenőrizhetik, milyen szí-
nű egy jármű. Érdekes válasz, de biztonságból megkerestem
az egyik vizsgáztató állomás korábbi igazgatóját. Az ő állás-
pontja:

Mind a forgalmi igazgatásra, mind a műszaki vizsgáztatásra
külön feladat nem hárul a taxik besárgításával kapcsolatban,
csak annyi, amennyit a járművek színváltozásával kapcsolatban
a KRESZ közigazgatás előír, vagyis a forgalmi adatváltozásra
előírt határidők érvényesek. Mi is várunk egy konkrét, az ügyre
vonatkozó szabályozást.

Köszönjük a választ, tehát a KRESZ könyvben kell keresni az
igazságot. Lapunk közlekedési szabályokkal foglakozó szakértő-
jének a válasza: 

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közleke-
dési okmányok kiadásáról és visszavonásáról a 326/2011.

(XII.28) Kormányrendelet intézkedik. Ez a 20. pontban a 88. §-
sal kezdődően foglalkozik a forgalmi engedéllyel kapcsolatos
előírásokkal. Itt a 89. §-ban található, hogy az adatok változása
esetén az üzemben tartó (tulajdonos) köteles a közlekedési
igazgatási hatóságnál az adatváltozást bejelenteni.

Tehát be kell jelenteni az adatváltozást. De mikor? Utolsó le-
hetőségképpen megkerestem a Nemzeti Közlekedési Hatósá-
got. Az ő levelük:

A kérdésben nem illetékes a Nemzeti Közlekedési Hatóság,
kérem, forduljon a rendeletet megalkotó Fővárosi Önkormány-
zathoz. 

Vincze Viktória
osztályvezető megbízásából 

Kiss Nikolett
kommunikációs és PR Osztály

Szerencsére nem kellett folytatni a kutatást, mert lapunk köz-
lekedési szakértője kollégái segítségével kinyomozta, meddig
kell bejelenteni a sárgítást. 

Figyelemmel az 1999. évi LXXXIV. törvényre, mely a
közúti közlekedési nyilvántartásról (KKNYT) rendelkezik,
15 napon belül kell a forgalmi engedélybe bejegyeztetni
a változtatást.

Egy előre egyeztetett időpontban szemrevételezi a Mozaik ut-
cában a műszakvezető a taxit, és az ott kitöltött adatlappal kell
menni az okmányirodába.

Juhász Péter

21

Meddig kell beíratni a „sárgítást” a forgalmiba?

Parragh György taxis kollégánk (MOBIL
TAXI) négy képet is
küldött a VII. kerületi
Király utcai taxiállomás-
ról. Folyamatosan ta-
pasztalja, hogy a droszt
szinte vonzza a civil au-
tókat! Minden nap le-
fényképezhetne egyet-
kettőt. Kérdés: erre so-
hasem járnak az ellen-
őrök?

JuP

Ez a civil autó is itt pihen

Forgalommal szemben a taxiállomáson

Neki sem kell a parkolóautomatával bíbe-
lődni, a taxiállomás ugyebár ingyenes...

Hát hova máshova állna,
mint a taxiállomásra

A KirA Kir ály utály utcai tcai t axiállomás vaxiállomás vonzza a civil autonzza a civil autókók at!at!

Csak a
szülõi érte-
k e z l e t e n
t u d t a m
meg, hogy
nincs is gye-
rekem.

* * *
Gyerekko-

rom óta ra-
j o n g o k
M i c h a e l
Jacksonért.
Igaz, gye-
rekkorom-
ban még õ
is rajongott
értem.
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igazgatási hatóságnál az adatváltozást bejelenteni.

Tehát be kell jelenteni az adatváltozást. De mikor? Utolsó le-
hetőségképpen megkerestem a Nemzeti Közlekedési Hatósá-
got. Az ő levelük:

A kérdésben nem illetékes a Nemzeti Közlekedési Hatóság,
kérem, forduljon a rendeletet megalkotó Fővárosi Önkormány-
zathoz. 

Vincze Viktória
osztályvezető megbízásából 

Kiss Nikolett
kommunikációs és PR Osztály

Szerencsére nem kellett folytatni a kutatást, mert lapunk köz-
lekedési szakértője kollégái segítségével kinyomozta, meddig
kell bejelenteni a sárgítást. 

Figyelemmel az 1999. évi LXXXIV. törvényre, mely a
közúti közlekedési nyilvántartásról (KKNYT) rendelkezik,
15 napon belül kell a forgalmi engedélybe bejegyeztetni
a változtatást.

Egy előre egyeztetett időpontban szemrevételezi a Mozaik ut-
cában a műszakvezető a taxit, és az ott kitöltött adatlappal kell
menni az okmányirodába.

Juhász Péter
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Meddig kell beíratni a „sárgítást” a forgalmiba?

Parragh György taxis kollégánk (MOBIL
TAXI) négy képet is
küldött a VII. kerületi
Király utcai taxiállomás-
ról. Folyamatosan ta-
pasztalja, hogy a droszt
szinte vonzza a civil au-
tókat! Minden nap le-
fényképezhetne egyet-
kettőt. Kérdés: erre so-
hasem járnak az ellen-
őrök?

JuP

Ez a civil autó is itt pihen

Forgalommal szemben a taxiállomáson

Neki sem kell a parkolóautomatával bíbe-
lődni, a taxiállomás ugyebár ingyenes...

Hát hova máshova állna,
mint a taxiállomásra

A KirA Kir ály utály utcai tcai t axiállomás vaxiállomás vonzza a civil autonzza a civil autókók at!at!

Csak a
szülõi érte-
k e z l e t e n
t u d t a m
meg, hogy
nincs is gye-
rekem.

* * *
Gyerekko-

rom óta ra-
j o n g o k
M i c h a e l
Jacksonért.
Igaz, gye-
rekkorom-
ban még õ
is rajongott
értem.
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„Óh, költő, ne siess tetszeni a tömegnek;
zúg a taps, de csak egy óra az élete,
aztán felharsan a barmok ítélete,
s egyszerre jéghideg kacaj nyerít körötted.”

(Puskin: Egy költőhöz. Ford.: Szabó Lőrinc)

Hát hogy úgy mondjam: nem volt szerencsés szellemi találkozásunk
Alekszandr Szergejevics Puskinnal. Ugyanis közvetlenül az ’56-os
események után összetartó iskolai osztályunk mindent, ami orosz,
helyből elutasított magától, válogatás nélkül. Az akkori hangulatuk-
ban a józsefvárosi kölkök felfogása szerint nem a szovjet hadsereg
lőtte szét házainkat, hanem az oroszok (ruszkik). Szeppent tanáraink
hiába győzködtek, hogy például a Puskin nevű nagy orosz költő nem
lődözött itten, mert már régen meg volt halva (ezt persze mi is tud-
tuk), de csakazértis! 

Később oldódott a görcs, a tudatlan elutasítást felváltotta a kíván-
csiság. Engem például a róla szóló alábbi történet fogott meg: Mivel
a költő lázongó verseket is írt a zsarnokság ellen, afféle titkos verse-
ket, megjelent a lakásán a nagy hatalmú rendőrfőnök és felvitte őt a
még nála is nagyobb hatalmú pétervári katonai kormányzóhoz. A kor-
mányzó kiadta az utasítást, tartsanak Puskinnál házkutatást! Mire a
költő így szólt: Fölösleges, nem találnak ott semmit, mert minden tit-
kos vers itt van nála. – Hát akkor adja elő! – utasította a kormányzó.
Puskin papírt, tollat kért, és ott helyben leírta tiltott-titkos verseit. A
karakán viselkedés híre eljutott a cárhoz, neki is tetszett az őszinte-
ség, s habár először száműzni akarta a költőt, beérte a déli tartomá-
nyokra küldéssel. Ha akkoriban udvarközeli nemesembereket a cár
a Kaukázusba küldött, száműzetésnek számított ugyan, no de a Kau-
kázus mégsem Szibéria – nemdebár? 

Puskin 1799-ben született Moszkvában, az udvari arisztokráciához
tartozó családban. Az idősebbek iskolás könyveikből emlékezhetnek
arcára. Nem orosz arc az: inkább olyan négeresnek tűnik, a sűrű,
göndör fekete haj, a fekete pofaszakáll, a fekete szem. Persze, mert
egyik őse Nagy Péter cár testőre, az abesszin Hannibál volt.

Alekszandr, a Carszkoje-Szelo-i líceum tanulója, kiváló képességű
ifjú, afféle izgő-mozgó diák. Felnövekedvén az még nem járt volna
komolyabb következményekkel, hogy teszem azt, például nőcsábász
hírű és tivornyázó kedvű, a sikeres költőnek ezt még Oroszország-
ban is elnézték. Ráadásul a verskedvelő intelligencia hamar észre-
vette, hogy Puskin költészete valami újat, az addigiaktól eltérőt jelen-
tett. A nyelvezete szinte hétköznapi, egyszerű, világos, könnyen ért-
hető-követhető. Dallamos – ez az orosz lélek számára a legfonto-
sabb. A költő magyar fordítóit éppen a puskini dallam visszaadása
tette leginkább próbára.

Úgy hatott rá a népköltészet, mint a mi Petőfinkre, s úgy szerette
meg és szereti máig is az orosz nép, mint ahogy mi magyarok Pető-
fit. Rokonlélek lenne a két Sándor? Magam hadd véljem úgy, hogy
igen. Szabadságszeretetben, a hazai táj imádatában, saját népük
iránti vonzalmukban és alapos ismerésében.

Mi, akik megfelelő ifjonci időnkben olvastuk nagy elbeszélő költe-
ményét, leghíresebb művét az Anyegint, mind egytől egyig szerelme-
sek lettünk a főhősnőbe, Tatjanába, ebbe az önérzetes, öntudatos,
okos leányba, aki híres szerelmes levelét bátran megírta. (Bárcsak
mi is kaphattunk volna ilyent! – sóhajtottunk mindhiába, mert a mi
környékünk utcasarkain kopott cipősarokkal és még kopottabb reti-
küllel bizony nem Tatjanák kószáltak vagy álldogáltak.) Aztán meg
nem értettük a tökkelütött Anyegint, aki erre a gyönyörű érzelemre a
divatfi fanyar fölényességével válaszolt.

Puskin megteremtette az új korszak hősnőjét, ám hozzá hasonló
tündéri és öntudatos nőalak, mint „kezdeményező” úgyszólván kizá-
rólag csak az oroszoknál talált követőre (pl. prózában Turgenyevnél),
nálunk és nyugatabbra Goethe melankolikus, szenvelgő divathősét,
Werthert utánozták. Hogy miért, azt én meg nem mondhatom.

Puskin számára még a „számüzetése” is haszonnal járt, írta vadre-
gényes kaukázusi tájakon játszódó elbeszélő költeményeit, meséket,
egyebeket. Aztán amikor visszatérhetett az udvarhoz, a cár sajátkezü-
leg cenzúrázta általa is nagyra becsült műveit – úgy bizony! Mert a
jó költőt megbecsülte, ám arra vigyázott, hogy zavart, zavargást ne
okozzon.

Költőnk feleségül vett egy szépséges, előkelő, 18 éves udvarhöl-
gyet, ám a szép szemű ifjú hölgyről, ki tudja, talán nem is alaptalan
pletykák terjedtek. Felesége hírneve védelmében – a kor szokása
szerint – párbajra hívta a fő pletykaterjesztőt, egy nemzetközi kalan-
dort, akinek egyetlen pisztolylövése leterítette... Élt 38 évet.

Végül annyi szubjektivitást engedjenek meg kendtek, hogy azt a vi-
szonylag hosszabb versét mutassuk be, amelynek öregkoromban
ma már minden sorával egyetértek – hogy így mondjam: még együtt
lélegzek. Okom is van rá, de arról minek fecsegjek. Íme a vers Sza-
bó Lőrinc fordításában:

Apám, anyám, öcsém közös sírja mögött is van egy nagy tölgyfa. A
minap, amint ott álltam, „puskini” gondolatom támadt: „Pihenjetek
békében, hamarost én is itt leszek... Ámbár ki kéne várnom, míg a fa
még terebélyesebb árnyékot ad.”

Gyarló, suta emberi maximalizmus, mert ezt csak személyesen
maga a Jóisten rendelheti el!

*
A minap olvastam az MTA Utcanév-bizottságának jelentését a prob-
lémás utcanevek kapcsán. Ide írjuk, ha nem is szó szerint:
„Alekszandr Szergejevics Puskin nagy orosz költő (1799-1837) a
kommunista diktatúra előkészítésében, megszervezésében és mű-
ködtetésében nem vett részt. Neve utcanévként használható.”
Noméghogy! Így persze rögvest megnyugodtam, eszerint van még
nagylelkűség Hazánkban!
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

HA A VÁROSI ZAJ ELGYÖTÖR, NÉHANAP

Ha a városi zaj elgyötör, néhanap
a köztemetőbe veszem be magamat.
Köröttem gránit és márvány, vas, oszlopok, rács,
lent pedig ott szorong a földalatti ország,
zsúfoltan-gyűrten a rothadt mélyben, ahogy
a közkonyhákon a tolongó koldusok.
Tonnás sírkő alatt nyög kalmár és tanácsúr
(szállana az örökös műve, de földre ájul!),
próza s vers – a hálás utókor! – zeng, miként
senkit, tűnt hivatalt, rangot és erényt:
felszarvazott urát kő-asszony hőn siratja –
az urna réz-diszét tolvaj már lecsavarta:
itt sír tátong, csupa lucsok a feneke,
gazdája csak holnap költözködik bele...
Ah, e szomoru kép nem kelt szánalmat bennem,
rossz sejtelem riad elszoruló szivemben –
menjünk, sivár e hely.
De milyen élvezet,
ha ősszel, alkonyat felé, kisietek
a mi kis falusi temetőnkbe! A béke
ünnepi tája ez, álma és menedéke:
a maga helye itt mindenkinek kijut,
tolvaj nem szedi le éjjel a koszorút:
a mohos köveken tűzpiros napsugár zsong:
paraszt ballag tova, keresztet vet s imát mond:
itt nem pöffeszkednek omlatag oszlopok,
se orratlan nemtők s torzonborz angyalok –
tölgy áll a sír felett s terebély koronája
zúgva köszönt...
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„Óh, költő, ne siess tetszeni a tömegnek;
zúg a taps, de csak egy óra az élete,
aztán felharsan a barmok ítélete,
s egyszerre jéghideg kacaj nyerít körötted.”

(Puskin: Egy költőhöz. Ford.: Szabó Lőrinc)

Hát hogy úgy mondjam: nem volt szerencsés szellemi találkozásunk
Alekszandr Szergejevics Puskinnal. Ugyanis közvetlenül az ’56-os
események után összetartó iskolai osztályunk mindent, ami orosz,
helyből elutasított magától, válogatás nélkül. Az akkori hangulatuk-
ban a józsefvárosi kölkök felfogása szerint nem a szovjet hadsereg
lőtte szét házainkat, hanem az oroszok (ruszkik). Szeppent tanáraink
hiába győzködtek, hogy például a Puskin nevű nagy orosz költő nem
lődözött itten, mert már régen meg volt halva (ezt persze mi is tud-
tuk), de csakazértis! 

Később oldódott a görcs, a tudatlan elutasítást felváltotta a kíván-
csiság. Engem például a róla szóló alábbi történet fogott meg: Mivel
a költő lázongó verseket is írt a zsarnokság ellen, afféle titkos verse-
ket, megjelent a lakásán a nagy hatalmú rendőrfőnök és felvitte őt a
még nála is nagyobb hatalmú pétervári katonai kormányzóhoz. A kor-
mányzó kiadta az utasítást, tartsanak Puskinnál házkutatást! Mire a
költő így szólt: Fölösleges, nem találnak ott semmit, mert minden tit-
kos vers itt van nála. – Hát akkor adja elő! – utasította a kormányzó.
Puskin papírt, tollat kért, és ott helyben leírta tiltott-titkos verseit. A
karakán viselkedés híre eljutott a cárhoz, neki is tetszett az őszinte-
ség, s habár először száműzni akarta a költőt, beérte a déli tartomá-
nyokra küldéssel. Ha akkoriban udvarközeli nemesembereket a cár
a Kaukázusba küldött, száműzetésnek számított ugyan, no de a Kau-
kázus mégsem Szibéria – nemdebár? 

Puskin 1799-ben született Moszkvában, az udvari arisztokráciához
tartozó családban. Az idősebbek iskolás könyveikből emlékezhetnek
arcára. Nem orosz arc az: inkább olyan négeresnek tűnik, a sűrű,
göndör fekete haj, a fekete pofaszakáll, a fekete szem. Persze, mert
egyik őse Nagy Péter cár testőre, az abesszin Hannibál volt.

Alekszandr, a Carszkoje-Szelo-i líceum tanulója, kiváló képességű
ifjú, afféle izgő-mozgó diák. Felnövekedvén az még nem járt volna
komolyabb következményekkel, hogy teszem azt, például nőcsábász
hírű és tivornyázó kedvű, a sikeres költőnek ezt még Oroszország-
ban is elnézték. Ráadásul a verskedvelő intelligencia hamar észre-
vette, hogy Puskin költészete valami újat, az addigiaktól eltérőt jelen-
tett. A nyelvezete szinte hétköznapi, egyszerű, világos, könnyen ért-
hető-követhető. Dallamos – ez az orosz lélek számára a legfonto-
sabb. A költő magyar fordítóit éppen a puskini dallam visszaadása
tette leginkább próbára.

Úgy hatott rá a népköltészet, mint a mi Petőfinkre, s úgy szerette
meg és szereti máig is az orosz nép, mint ahogy mi magyarok Pető-
fit. Rokonlélek lenne a két Sándor? Magam hadd véljem úgy, hogy
igen. Szabadságszeretetben, a hazai táj imádatában, saját népük
iránti vonzalmukban és alapos ismerésében.

Mi, akik megfelelő ifjonci időnkben olvastuk nagy elbeszélő költe-
ményét, leghíresebb művét az Anyegint, mind egytől egyig szerelme-
sek lettünk a főhősnőbe, Tatjanába, ebbe az önérzetes, öntudatos,
okos leányba, aki híres szerelmes levelét bátran megírta. (Bárcsak
mi is kaphattunk volna ilyent! – sóhajtottunk mindhiába, mert a mi
környékünk utcasarkain kopott cipősarokkal és még kopottabb reti-
küllel bizony nem Tatjanák kószáltak vagy álldogáltak.) Aztán meg
nem értettük a tökkelütött Anyegint, aki erre a gyönyörű érzelemre a
divatfi fanyar fölényességével válaszolt.

Puskin megteremtette az új korszak hősnőjét, ám hozzá hasonló
tündéri és öntudatos nőalak, mint „kezdeményező” úgyszólván kizá-
rólag csak az oroszoknál talált követőre (pl. prózában Turgenyevnél),
nálunk és nyugatabbra Goethe melankolikus, szenvelgő divathősét,
Werthert utánozták. Hogy miért, azt én meg nem mondhatom.

Puskin számára még a „számüzetése” is haszonnal járt, írta vadre-
gényes kaukázusi tájakon játszódó elbeszélő költeményeit, meséket,
egyebeket. Aztán amikor visszatérhetett az udvarhoz, a cár sajátkezü-
leg cenzúrázta általa is nagyra becsült műveit – úgy bizony! Mert a
jó költőt megbecsülte, ám arra vigyázott, hogy zavart, zavargást ne
okozzon.

Költőnk feleségül vett egy szépséges, előkelő, 18 éves udvarhöl-
gyet, ám a szép szemű ifjú hölgyről, ki tudja, talán nem is alaptalan
pletykák terjedtek. Felesége hírneve védelmében – a kor szokása
szerint – párbajra hívta a fő pletykaterjesztőt, egy nemzetközi kalan-
dort, akinek egyetlen pisztolylövése leterítette... Élt 38 évet.

Végül annyi szubjektivitást engedjenek meg kendtek, hogy azt a vi-
szonylag hosszabb versét mutassuk be, amelynek öregkoromban
ma már minden sorával egyetértek – hogy így mondjam: még együtt
lélegzek. Okom is van rá, de arról minek fecsegjek. Íme a vers Sza-
bó Lőrinc fordításában:

Apám, anyám, öcsém közös sírja mögött is van egy nagy tölgyfa. A
minap, amint ott álltam, „puskini” gondolatom támadt: „Pihenjetek
békében, hamarost én is itt leszek... Ámbár ki kéne várnom, míg a fa
még terebélyesebb árnyékot ad.”

Gyarló, suta emberi maximalizmus, mert ezt csak személyesen
maga a Jóisten rendelheti el!

*
A minap olvastam az MTA Utcanév-bizottságának jelentését a prob-
lémás utcanevek kapcsán. Ide írjuk, ha nem is szó szerint:
„Alekszandr Szergejevics Puskin nagy orosz költő (1799-1837) a
kommunista diktatúra előkészítésében, megszervezésében és mű-
ködtetésében nem vett részt. Neve utcanévként használható.”
Noméghogy! Így persze rögvest megnyugodtam, eszerint van még
nagylelkűség Hazánkban!
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében

HA A VÁROSI ZAJ ELGYÖTÖR, NÉHANAP

Ha a városi zaj elgyötör, néhanap
a köztemetőbe veszem be magamat.
Köröttem gránit és márvány, vas, oszlopok, rács,
lent pedig ott szorong a földalatti ország,
zsúfoltan-gyűrten a rothadt mélyben, ahogy
a közkonyhákon a tolongó koldusok.
Tonnás sírkő alatt nyög kalmár és tanácsúr
(szállana az örökös műve, de földre ájul!),
próza s vers – a hálás utókor! – zeng, miként
senkit, tűnt hivatalt, rangot és erényt:
felszarvazott urát kő-asszony hőn siratja –
az urna réz-diszét tolvaj már lecsavarta:
itt sír tátong, csupa lucsok a feneke,
gazdája csak holnap költözködik bele...
Ah, e szomoru kép nem kelt szánalmat bennem,
rossz sejtelem riad elszoruló szivemben –
menjünk, sivár e hely.
De milyen élvezet,
ha ősszel, alkonyat felé, kisietek
a mi kis falusi temetőnkbe! A béke
ünnepi tája ez, álma és menedéke:
a maga helye itt mindenkinek kijut,
tolvaj nem szedi le éjjel a koszorút:
a mohos köveken tűzpiros napsugár zsong:
paraszt ballag tova, keresztet vet s imát mond:
itt nem pöffeszkednek omlatag oszlopok,
se orratlan nemtők s torzonborz angyalok –
tölgy áll a sír felett s terebély koronája
zúgva köszönt...
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• 2013. szeptember 1-jétől
alapjaiban változott meg a fővá-
rosi taxizás. Ebben a hatalmas
átalakulásban mi komoly lehe-
tőséget láttunk. Korábban két
brand nevünk volt, melyeket na-
gyon nehéz volt ésszerűen mű-
ködtetni és kommunikálni.
Használtuk a Rádió Taxi, a
Tele5 Taxi, illetve később az ösz-
szevont RT5 Taxi nevet is. Vál-
tani nem nagyon tudtunk, hi-
szen mindkét brand nevet na-
gyon sokan ismerték, szeret-
ték. De most marketing szem-
pontból is nagyon jó alkalom
kínálkozott a váltásra, ugyanis
a Budapest Taxit számunkra a
legszerencsésebb időben kí-
nálták eladásra. Úgy gondol-
tuk, itt a soha vissza nem térő
alkalom immár egy név és egy
nevezetes telefonszám alá ren-
dezett egyesítésre. Így a vásár-
lás mellett döntöttünk, aminek
következménye már néhány he-
te látható a főváros utcáin.
Szeptember 1-jétől új, egysé-
ges külsővel és egységes tari-
fával a minden szempontból
megújult Budapest Taxi szol-
gáltat a fővárosban. Ez egy na-
gyon jó név, talán a legjobb, ez-
zel korábban is csak élni kellett
volna és jól használni…
• Mi lesz az RT5 Taxihoz köt-
hető ún. „nevezetes telefon-
számokkal”?
• Természetesen minden tele-
fonszám megmarad a cégcso-
porton belül. Így ha az utazókö-
zönség telefonjában bármelyik
hozzánk tartozó hívószám el van
mentve, azt a megszokott módon
használhatja tovább. Akár még a
budás-, vagy a régi rádiótaxis kor-
szakból. Ezek ugyanis mind meg-
maradnak a 4 000 000 telefon-
számmal együtt. Tény és való,
hogy az új kampányunkban, tájé-
koztatóinkban már csak egy tele-
fonszám megjelenítésére van le-
hetőség, elsősorban az új taxis
rendelet, másodsorban a helyhi-
ány miatt. Döntésünk szerint a 7-
es számok kerültek előtérbe, hi-
szen abból megvan minden elő-
hívó számunk is. A többinél ez hi-
ánytalanul nem áll a rendelkezé-
sünkre. 
• A Budapest Taxit az RT5
Taxi Holding Kft. működteti,
vagy önálló cégként van be-
jegyezve?
• Az RT5 Taxi Holding Kft. mű-
ködteti, a Budapest Taxi csak a
brand név.
• Az oldalajtón lévő matrica,
a már új Budapest Taxi fel-
irattal nem sikerült túl nagy-
ra, ha erősebben fogalma-
zok: alig látszik…

• Sajnos ez az előírásoknak
megfelelő maximális méret. Mi
ezt egyébként a BKK-nál szóvá
is tettük. Azt mondták, kivizsgál-
ják, megnézik, és ha lehetőség
van rá, akkor megengedik a vala-
mivel nagyobb formát. De addig
is ez a méret mindenkire nézve
kötelező. A BKK ígérete szerint,
a többi elemmel együtt ezt is
„nagyítóval” nézik majd, így most
mindenkinek a 25x25-ös méret-
ben kell elférni. 
• A néma címkiadó rendszer
működik?
• Az elmúlt időszakban komoly
visszhangot kapott az új sziszté-
ma szerinti fu-
varközvetítés.
Volt, aki már jó
előre fejlesztet-
te, volt aki csak
augusztus vé-
gén ébredt rá,
ez alól ő sem
kivétel. Ami az
RT5 Taxi Hol-
ding Kft.-t ille-
ti, már koráb-
ban is láthat-
ta a szakma,
hogy meny-
nyi mindent
tudtunk a
legmoder-
nebb szint-
re fejleszte-
ni. A POS-terminálokra épülő,
ügyfeleink kiszolgálását könnyí-
tő, vagy az új okostelefonokhoz
illesztett programjaink, irodai
megoldásaink ma már komoly
üzleti sikert jelentenek. A csen-
des címkiadó rendszerünk – a ki-
sebb-nagyobb akadályok leküz-
dését követően – jelenleg már
szinte kifogástalanul működik.
• Mi szól mindehhez a taxis?
Néhány hónapja még min-
denki irtózott ettől a vál-
tozástól…
• Tény hogy eddig URH-ról, illet-
ve korábban CB-ről vet-
ték fel kollégáink a
címeket. Még min-
dig nagyon sok
olyan taxis dolgozik,
aki emlékszik a CB-
ről URH-ra való átál-
lásra. Az is a jelenle-
gihez hasonló, sok
ellenvetéssel teli idő-
szak volt, de nagyon
hamar bebizonyoso-
dott, hogy nagyság-
rendekkel kényelme-
sebb és jobb URH-val
dolgozni, mint CB-vel.
A következő nagy vál-
tozás akkor volt, ami-
kor kiosztottuk a POS-
terminálokat és jött a

félcsendes címkiadás. Majd az
évtizedek óta megszokott papír-
alapú taxicsekkeket lecseréltük
műanyag taxikártyára. Ez sem
ment problémamentesen, ugyan-
így volt előzetesen egy nagy ria-

dalom. Ám a taxisok na-
gyon

r ö -
vid idő alatt be-
látták, hogy a
fejlesztés köny-
nyíti munkáju-
kat. Én úgy ér-
zem, ha a terve-
zett plusz szol-
gáltatásokat a
táblagép mellé
tudjuk rakni, a
kezdeti idegen-
kedés gyorsan
elmúlik majd.
Néhány hóna-

pon belül nem is emlékeznek
majd a bevezetéskor felmerülő
nehézségekre. Meggyőződé-
sem, a taxisokért folytatott ver-
senyt az dönti majd el, hogy az
a l v á l -
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lalkozó hol találja meg legjob-
ban a számítását. Hiszen szep-
tembertől teljes mértékben ki-
szolgáltatottak lesznek az adott

technikai háttér-
nek. 
• Mit lehet az új
programról tud-
ni?
• Mi régóta fej-
lesztjük saját rend-
szerünket, ami-
hez valójában
csak hozzáillesz-
tettünk egy and-
roidos progra-
mot, ami a cím-
kiadó- és felve-
vő rendszert
üzemelteti a ta-
xisoknak egy
tableten. Mi
m e g p r ó b á l -

tunk minden
olyan infor-
mációt ebbe
az új prog-
ramba beil-
leszteni, amit
eddig az ut-
cán, vagy az
URH-n ke-
resztül nem
tudtak meg-
kapni. Példá-
ul: mivel nem
látták egy-
mást, így
nem tudták
hány szabad
autó van a
körzetben, ha
csak nem a

droszton vagy valamelyik sorban
álltak éppen. Mi sem tudtuk ne-
kik megjeleníteni, hogy a környé-
ken kb. mennyi cím ment el, illet-
ve várható az adott időszakban.
Ezt is maximum valaki vagy stri-
gulázta, vagy olyan jó memóriá-
val rendelkezett, hogy megje-
gyezte a kiadott címeket. De
azért ez a valóságban nem élet-
szerű. Az új rendszer gyökere-
sen eltér a korábbiaktól. Például
az elmúlt hónapok statisztikái
alapján, alvállalkozóinknak a táb-
lagépre ki tudjuk vetíteni az
adott körzeten belül várható
megrendeléseket. Így kollégáink
eldönthetik, érdemes-e ott meg-

állni mondjuk a következő fél
órában, vagy esetleg egy másik
körzetet választhatnak, szintén a
kiküldött információk alapján.
Így az utazóközönség is gyor-
sabb és pontosabb
szolgáltatáshoz jut.
Hiszen, ha a taxis az
ún. „ömlésekre” már
fel tud időben készül-
ni, akkor nem fog elő-
fordulni, hogy két-há-
rom kerülettel
odábbról kell a meg-
rendelőért átgurulni,
akár 10-15 perc
alatt. Ezek tehát pél-
dául azok a plusz in-
formációk, techni-
kai fejlesztések,
melyek sokkal cél-
irányosabban tud-
ják majd mozgatni
a taxigépkocsi-ve-
zetőt, és ez a rend-
szer még azokat is
segíteni fogja,
akik esetleg az
adott körzetben
nem nagyon ismerik
ki magukat. Ugyanis
ahogy megkapja a
címet, azt elfogadja,
az útvonaltervező
meg is rajzolja az op-
timális útvonalat. A
másik funkció, ha az
utas beül és elmond-
ja a következő cél-
irányt, ha akarja, a
kolléga ezt előre be-
üti. Természetesen a
taxisok ismerik a fővá-
rosi utcákat, de ez
egy kiegészítő segít-
ség lehet. Úgy műkö-
dik, mint a már koráb-
ban is használt GPS,
de ezt el is küldheti a központba,
vagyis a várható érkezési időt a
rendszer figyeli, és ha kell, szá-
mol a taxissal. Mi már a rendelé-
seket is úgy vesszük föl a jövő-
ben, hogy a kiállási cím mellett
megkérdezzük a végcélt is. Ter-
mészetesen ezt nem kötelező
megadni, de ha tudjuk, úgy a
központi rendszer kikalkulálja az
érkezés helyszínét és várható
idejét. Ebből pedig a program
pontosan ki tudja majd következ-

tetni, hogy azzal a taxissal, bár
még foglalt, mikortól lehet szá-
molni. Így ha az érkezés környé-
kén esetleg nem lesz szabad au-
tó, akkor felajánlja majd neki is,
ha végez, máris viheti a követke-
ző címet. Persze erről végső so-
ron a taxis dönt, igen, vagy nem. 
• Így kevesebb „eldobott”
cím lesz majd, ami összessé-
gében minden fuvarszerve-
zőnek eddig komoly gondot
okozott.
• Sajnos nálunk is rengeteg az
„eldobott” cím. A felvett, leke-
zelt, de nem teljesített fuvarból
6-7000 van havi átlagban. Talán,

ha egy megrendelést

csak 2000 Ft-nak veszünk és azt
7 ezerrel beszorozzuk, kiderül,
mennyi pénzről is mondunk le
havonta. Úgy érzem, ez luxus.
De rengeteg az a telefonhívás is,
amit már a lekezelés előtt elve-
szítünk, mert hívóink nem tudják
kivárni a kezelőt. Így az előbbi
statisztikában ez a szám nem is
jelenik meg. Ma a csúcsidőben
már az is rengeteg időt visz el,
amíg a diszpécser egyszer felol-
vassa a címet. A jövőben ez nem
lesz gond, hiszen a rendszer

akár egy másodperc alatt 200
címet is képes kiküldeni a kiosz-
tott táblagépekre. 
• Mennyire egyszerű ennek
a felületnek a kezelése?
Nem elsősorban azokra a fi-
atalabb korosztályhoz tarto-
zó kollégákra gondolok, akik
már a számítógépeken nőt-
tek fel, hanem az idősebbek-
re. Ők már a GPS-szel is
gondban voltak…
• Folyamatosan tanítjuk a keze-
lést kollégáinknak. Etikásaink
szakavatottak a kérdésben, mert
ők a tabletet már több hete tesz-
telik. Egyébként a tapasztalatok
alapján elmondhatom, a vártnál

kevesebb a problé-

ma. Az idősebbek többségének
nem okoz különösebb gondot a
kezelés. Úgy érzem, nagyon fel-
használóbarátra sikerült a felüle-
tet megcsinálnunk. A kezdőfunk-
cióban több választható lehető-
ség van. Ez nem okoz senkinek
problémát. Van egy menü-funk-
ció, melyben elhelyeztük a kétol-
dalú kommunikáció lehetősé-
gét, hogy például szükség ese-
tén e-mailt tudjon nekünk írni, és
mi arra válaszolunk is. Ez a jövő-
re nézve nagyon hasznos lesz.
Van olyan menü-funkció, ahol lát-
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• 2013. szeptember 1-jétől
alapjaiban változott meg a fővá-
rosi taxizás. Ebben a hatalmas
átalakulásban mi komoly lehe-
tőséget láttunk. Korábban két
brand nevünk volt, melyeket na-
gyon nehéz volt ésszerűen mű-
ködtetni és kommunikálni.
Használtuk a Rádió Taxi, a
Tele5 Taxi, illetve később az ösz-
szevont RT5 Taxi nevet is. Vál-
tani nem nagyon tudtunk, hi-
szen mindkét brand nevet na-
gyon sokan ismerték, szeret-
ték. De most marketing szem-
pontból is nagyon jó alkalom
kínálkozott a váltásra, ugyanis
a Budapest Taxit számunkra a
legszerencsésebb időben kí-
nálták eladásra. Úgy gondol-
tuk, itt a soha vissza nem térő
alkalom immár egy név és egy
nevezetes telefonszám alá ren-
dezett egyesítésre. Így a vásár-
lás mellett döntöttünk, aminek
következménye már néhány he-
te látható a főváros utcáin.
Szeptember 1-jétől új, egysé-
ges külsővel és egységes tari-
fával a minden szempontból
megújult Budapest Taxi szol-
gáltat a fővárosban. Ez egy na-
gyon jó név, talán a legjobb, ez-
zel korábban is csak élni kellett
volna és jól használni…
• Mi lesz az RT5 Taxihoz köt-
hető ún. „nevezetes telefon-
számokkal”?
• Természetesen minden tele-
fonszám megmarad a cégcso-
porton belül. Így ha az utazókö-
zönség telefonjában bármelyik
hozzánk tartozó hívószám el van
mentve, azt a megszokott módon
használhatja tovább. Akár még a
budás-, vagy a régi rádiótaxis kor-
szakból. Ezek ugyanis mind meg-
maradnak a 4 000 000 telefon-
számmal együtt. Tény és való,
hogy az új kampányunkban, tájé-
koztatóinkban már csak egy tele-
fonszám megjelenítésére van le-
hetőség, elsősorban az új taxis
rendelet, másodsorban a helyhi-
ány miatt. Döntésünk szerint a 7-
es számok kerültek előtérbe, hi-
szen abból megvan minden elő-
hívó számunk is. A többinél ez hi-
ánytalanul nem áll a rendelkezé-
sünkre. 
• A Budapest Taxit az RT5
Taxi Holding Kft. működteti,
vagy önálló cégként van be-
jegyezve?
• Az RT5 Taxi Holding Kft. mű-
ködteti, a Budapest Taxi csak a
brand név.
• Az oldalajtón lévő matrica,
a már új Budapest Taxi fel-
irattal nem sikerült túl nagy-
ra, ha erősebben fogalma-
zok: alig látszik…

• Sajnos ez az előírásoknak
megfelelő maximális méret. Mi
ezt egyébként a BKK-nál szóvá
is tettük. Azt mondták, kivizsgál-
ják, megnézik, és ha lehetőség
van rá, akkor megengedik a vala-
mivel nagyobb formát. De addig
is ez a méret mindenkire nézve
kötelező. A BKK ígérete szerint,
a többi elemmel együtt ezt is
„nagyítóval” nézik majd, így most
mindenkinek a 25x25-ös méret-
ben kell elférni. 
• A néma címkiadó rendszer
működik?
• Az elmúlt időszakban komoly
visszhangot kapott az új sziszté-
ma szerinti fu-
varközvetítés.
Volt, aki már jó
előre fejlesztet-
te, volt aki csak
augusztus vé-
gén ébredt rá,
ez alól ő sem
kivétel. Ami az
RT5 Taxi Hol-
ding Kft.-t ille-
ti, már koráb-
ban is láthat-
ta a szakma,
hogy meny-
nyi mindent
tudtunk a
legmoder-
nebb szint-
re fejleszte-
ni. A POS-terminálokra épülő,
ügyfeleink kiszolgálását könnyí-
tő, vagy az új okostelefonokhoz
illesztett programjaink, irodai
megoldásaink ma már komoly
üzleti sikert jelentenek. A csen-
des címkiadó rendszerünk – a ki-
sebb-nagyobb akadályok leküz-
dését követően – jelenleg már
szinte kifogástalanul működik.
• Mi szól mindehhez a taxis?
Néhány hónapja még min-
denki irtózott ettől a vál-
tozástól…
• Tény hogy eddig URH-ról, illet-
ve korábban CB-ről vet-
ték fel kollégáink a
címeket. Még min-
dig nagyon sok
olyan taxis dolgozik,
aki emlékszik a CB-
ről URH-ra való átál-
lásra. Az is a jelenle-
gihez hasonló, sok
ellenvetéssel teli idő-
szak volt, de nagyon
hamar bebizonyoso-
dott, hogy nagyság-
rendekkel kényelme-
sebb és jobb URH-val
dolgozni, mint CB-vel.
A következő nagy vál-
tozás akkor volt, ami-
kor kiosztottuk a POS-
terminálokat és jött a

félcsendes címkiadás. Majd az
évtizedek óta megszokott papír-
alapú taxicsekkeket lecseréltük
műanyag taxikártyára. Ez sem
ment problémamentesen, ugyan-
így volt előzetesen egy nagy ria-

dalom. Ám a taxisok na-
gyon

r ö -
vid idő alatt be-
látták, hogy a
fejlesztés köny-
nyíti munkáju-
kat. Én úgy ér-
zem, ha a terve-
zett plusz szol-
gáltatásokat a
táblagép mellé
tudjuk rakni, a
kezdeti idegen-
kedés gyorsan
elmúlik majd.
Néhány hóna-

pon belül nem is emlékeznek
majd a bevezetéskor felmerülő
nehézségekre. Meggyőződé-
sem, a taxisokért folytatott ver-
senyt az dönti majd el, hogy az
a l v á l -
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lalkozó hol találja meg legjob-
ban a számítását. Hiszen szep-
tembertől teljes mértékben ki-
szolgáltatottak lesznek az adott

technikai háttér-
nek. 
• Mit lehet az új
programról tud-
ni?
• Mi régóta fej-
lesztjük saját rend-
szerünket, ami-
hez valójában
csak hozzáillesz-
tettünk egy and-
roidos progra-
mot, ami a cím-
kiadó- és felve-
vő rendszert
üzemelteti a ta-
xisoknak egy
tableten. Mi
m e g p r ó b á l -

tunk minden
olyan infor-
mációt ebbe
az új prog-
ramba beil-
leszteni, amit
eddig az ut-
cán, vagy az
URH-n ke-
resztül nem
tudtak meg-
kapni. Példá-
ul: mivel nem
látták egy-
mást, így
nem tudták
hány szabad
autó van a
körzetben, ha
csak nem a

droszton vagy valamelyik sorban
álltak éppen. Mi sem tudtuk ne-
kik megjeleníteni, hogy a környé-
ken kb. mennyi cím ment el, illet-
ve várható az adott időszakban.
Ezt is maximum valaki vagy stri-
gulázta, vagy olyan jó memóriá-
val rendelkezett, hogy megje-
gyezte a kiadott címeket. De
azért ez a valóságban nem élet-
szerű. Az új rendszer gyökere-
sen eltér a korábbiaktól. Például
az elmúlt hónapok statisztikái
alapján, alvállalkozóinknak a táb-
lagépre ki tudjuk vetíteni az
adott körzeten belül várható
megrendeléseket. Így kollégáink
eldönthetik, érdemes-e ott meg-

állni mondjuk a következő fél
órában, vagy esetleg egy másik
körzetet választhatnak, szintén a
kiküldött információk alapján.
Így az utazóközönség is gyor-
sabb és pontosabb
szolgáltatáshoz jut.
Hiszen, ha a taxis az
ún. „ömlésekre” már
fel tud időben készül-
ni, akkor nem fog elő-
fordulni, hogy két-há-
rom kerülettel
odábbról kell a meg-
rendelőért átgurulni,
akár 10-15 perc
alatt. Ezek tehát pél-
dául azok a plusz in-
formációk, techni-
kai fejlesztések,
melyek sokkal cél-
irányosabban tud-
ják majd mozgatni
a taxigépkocsi-ve-
zetőt, és ez a rend-
szer még azokat is
segíteni fogja,
akik esetleg az
adott körzetben
nem nagyon ismerik
ki magukat. Ugyanis
ahogy megkapja a
címet, azt elfogadja,
az útvonaltervező
meg is rajzolja az op-
timális útvonalat. A
másik funkció, ha az
utas beül és elmond-
ja a következő cél-
irányt, ha akarja, a
kolléga ezt előre be-
üti. Természetesen a
taxisok ismerik a fővá-
rosi utcákat, de ez
egy kiegészítő segít-
ség lehet. Úgy műkö-
dik, mint a már koráb-
ban is használt GPS,
de ezt el is küldheti a központba,
vagyis a várható érkezési időt a
rendszer figyeli, és ha kell, szá-
mol a taxissal. Mi már a rendelé-
seket is úgy vesszük föl a jövő-
ben, hogy a kiállási cím mellett
megkérdezzük a végcélt is. Ter-
mészetesen ezt nem kötelező
megadni, de ha tudjuk, úgy a
központi rendszer kikalkulálja az
érkezés helyszínét és várható
idejét. Ebből pedig a program
pontosan ki tudja majd következ-

tetni, hogy azzal a taxissal, bár
még foglalt, mikortól lehet szá-
molni. Így ha az érkezés környé-
kén esetleg nem lesz szabad au-
tó, akkor felajánlja majd neki is,
ha végez, máris viheti a követke-
ző címet. Persze erről végső so-
ron a taxis dönt, igen, vagy nem. 
• Így kevesebb „eldobott”
cím lesz majd, ami összessé-
gében minden fuvarszerve-
zőnek eddig komoly gondot
okozott.
• Sajnos nálunk is rengeteg az
„eldobott” cím. A felvett, leke-
zelt, de nem teljesített fuvarból
6-7000 van havi átlagban. Talán,

ha egy megrendelést

csak 2000 Ft-nak veszünk és azt
7 ezerrel beszorozzuk, kiderül,
mennyi pénzről is mondunk le
havonta. Úgy érzem, ez luxus.
De rengeteg az a telefonhívás is,
amit már a lekezelés előtt elve-
szítünk, mert hívóink nem tudják
kivárni a kezelőt. Így az előbbi
statisztikában ez a szám nem is
jelenik meg. Ma a csúcsidőben
már az is rengeteg időt visz el,
amíg a diszpécser egyszer felol-
vassa a címet. A jövőben ez nem
lesz gond, hiszen a rendszer

akár egy másodperc alatt 200
címet is képes kiküldeni a kiosz-
tott táblagépekre. 
• Mennyire egyszerű ennek
a felületnek a kezelése?
Nem elsősorban azokra a fi-
atalabb korosztályhoz tarto-
zó kollégákra gondolok, akik
már a számítógépeken nőt-
tek fel, hanem az idősebbek-
re. Ők már a GPS-szel is
gondban voltak…
• Folyamatosan tanítjuk a keze-
lést kollégáinknak. Etikásaink
szakavatottak a kérdésben, mert
ők a tabletet már több hete tesz-
telik. Egyébként a tapasztalatok
alapján elmondhatom, a vártnál

kevesebb a problé-

ma. Az idősebbek többségének
nem okoz különösebb gondot a
kezelés. Úgy érzem, nagyon fel-
használóbarátra sikerült a felüle-
tet megcsinálnunk. A kezdőfunk-
cióban több választható lehető-
ség van. Ez nem okoz senkinek
problémát. Van egy menü-funk-
ció, melyben elhelyeztük a kétol-
dalú kommunikáció lehetősé-
gét, hogy például szükség ese-
tén e-mailt tudjon nekünk írni, és
mi arra válaszolunk is. Ez a jövő-
re nézve nagyon hasznos lesz.
Van olyan menü-funkció, ahol lát-
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varszervező cég a továbbiakban Budapest Taxi
néven dolgozik. A részletekről Horváth Csaba
ügyvezető igazgatót kérdeztük.

név

Budapest Taxi
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ni az öszszes zónát, vagy a kerü-
leteket, hogy hol érdemes meg-
állni, hova érdemes átgurulni.
Félórás kivetítésekben mutatja a
várható megrendeléseket, és az
alapfunkció, amikor kap egy cí-
met, dönthet: azt elfogadja, vagy
viszszautasítja. 
• Ha egy adott területen be-
lül több taxis tartózkodik, és
érkezik egy megrendelés,
akkor azt a címhez legköze-
lebb lévő taxis kapja, vagy
az, aki a körzetben a legré-
gebben vár fuvarra?
• A rendszer ezt úgy nézi, hogy
van egy kisebb kör, amin belül fi-
gyeli, ki a legközelebbi és ki vár
a legrégebben. Ez egyébként
most is így van, ha drosztokon
állnak, akkor mindig a drosztel-
ső megy el, ha a következő sa-
rokra mondja a címet. Van egy
kisebb virtuális kör, és akik ebbe
a körbe megérkeztek, azokat a
rendszer sorba állítja. 
• Megszűnik a droszt-, vagy
pontosabban a sorrendszer
a címkiadásnál?
• Lehet, hogy a sorrendszer
megszűnik. Hiszen az új techni-
ka rögzíti, hogy az adott kis kör-
be ki és mikor érkezett meg.

Ugyanakkor majd a kollégák ál-
tal kialakított vélemények dön-
tenek arról, maradjon-e a koráb-
bi rend, vagy esetleg a kettő
kombinációját használjuk. Én
úgy érzem, a drosztokat nem
szabadna elhagyni, mert az
egységes tarifa miatt ott várha-
tóak beülős fuvarok is. Én in-
kább azt javasolom vagy gondo-
lom, hogy pont azokat a helye-
ket, tutikat fogjuk elhagyni – a
léparttól kezdve az eldugott ut-
cákig – ahol esély sem volt ar-
ra, hogy ott utas üljön be hoz-
zánk. Az úgynevezett „tutik” je-
lentősége megszűnt. 
• A változás a taxisoknak
megtakarítást is hoz majd,
hiszen a továbbiakban nem
kell a legmodernebb URH-t
megvenni, vagy antennát, ká-
belt cserélni azért, hogy cí-
met tudjanak eséllyel felven-
ni. A többi okosságról nem
is beszélve. 
• Szerintem is eljött az a várva-
várt pillanat, amikor a taxisok a
címfelvétel szempontjából tény-
leg egyenlőek lesznek. A cégek-
nél sem kell már az etikásoknak
a technikai „újítások” után ro-
hanni. Folyamatosan figyelni,

hogy egyes szerelők milyen
okosságokat találnak ki. Az el-
múlt időszakban szinte már lehe-
tetlenség volt némelyik újítást
felfedezni. Ráadásul nem min-
denki tudta megfizetni ezeket a
„beruházásokat”, ez pedig – lás-
suk be – tényleg nagyon nagy
előnyt jelentett a jobb anyagi
helyzetben lévőknek. Tehát igaz,
hogy a taxisokat belekénysze-
rítették egy csendes címkiadó
rendszerbe, ám ha az előbbieket
is figyelembe vesszük, az hosz-
szú távon csak pozitív szaldót je-
lent majd. A fejlesztés megsza-
badította őket a felesleges plusz
költségektől, a plombálásoktól,
az ellenőrzésektől. 

És a jóval egyszerűbb, ol-
csóbb készülékek, egyformán
működnek. Itt nincsenek térerő-
problémák, mindössze egyet-
len gond lehet, ha valamilyen
katonai okból az Egyesült Álla-
mok úgy dönt, lekapcsolja, vagy
„butítja” a műholdakat. Ezek
ugyanis amerikai tulajdonban
vannak, sajnos az Európai Uni-
ónak nincsenek még fent a ter-
vezett műholdjai. Ezért is ma-
rad meg az URH minden autó-
ban. Igaz, hogy működése maxi-
mum a reklama-kezelésre szo-
rítkozik majd. Viszont ha valami-
lyen okból a GPS-hez szüksé-
ges műholdakat lekapcsolják,
lesz kommunikációs eszkö-
zünk. 
• A tabletek minden Buda-
pest Taxiban egységesek?
Mibe kerül ez a taxisok-
nak?
• Igen, egységesek. Ezeket mi
vesszük meg központilag, a taxi-
soknak bruttó 49 530 Ft-ba ke-
rülnek. Az ár tartalmazza még,
amit mi külön legyárttattunk a
gyárban, a védőtokot, amit fon-
tosnak tartottunk. Ez ugyanis
egy sérülékeny, vékony kis esz-
köz, melyet érdemes bizonyos
külső ráhatásoktól megvédeni.
Hasonló tokot a telefonokhoz is
lehet vásárolni. 
• A javítás költsége a taxi-
sé?
• Természetesen egy év garan-
cia van a tabletekre, ami mellé
még kötöttünk az eladó céggel
egy szerződést, hogy lesznek a

központban cserekészülékek.
Ugyanúgy, mint a POS-terminá-
loknál. Tehát, ha bármi tönkre-
megy, van a központban csere-
készülék és a cég vállalja a javí-
tást is. A garancia-időszakon be-
lül természetesen ingyen. Ké-
sőbbre vonatkozólag gondolko-
zunk, hogy havi néhány száz fo-
rintért meghosszabbítható le-
gyen a garanciális időszak. Mint
a POS-terminálnál. 
• A készülékek bármelyik
autóban használhatók, vagy
személyre szabottak?
• Természetesen bármelyik au-
tóban használhatók, de ugyan-
úgy mint a POS-termináloknál,
az egyéni azonosítót előbb be
kell állítani. 
• A világ gyorsan változik,
az elektronika, a számítógé-
pek világa meg különösen.
Ami ma korszerű, azon egy-
két év múlva már csak mo-
solygunk. Az általatok hasz-
nált eszközök és maga a
rendszer statikus, vagy bő-
víthető, korszerűsíthető?
• A mi alvállalkozóinktól, taxisa-
inktól már a fejlesztés alatt is na-
gyon sok segítséget kaptak a
fejlesztők. A tabletek kiosztása
során elmondtuk, hogy ha bár-
milyen pozitív, vagy negatív ész-
revételük, ötletük, elképzelésük
van a rendszerrel kapcsolatban,
azt mi meghallgatjuk. Mindent
feljegyzünk, és ha megvalósítha-
tó, beépítjük a következő fejlesz-
tésekbe. A rendszerünk úgy lett
megalkotva, ha bármilyen frissí-
tés jön, akkor azt a központban a
wifi-hálózaton keresztül automa-
tikusan rátöltjük a tabletre, vagy
akár kártyán keresztül kiküldjük.
A rendszer tehát folyamatosan
alakítható, bővíthető a taxisok
szája-íze szerint is, hogy az mi-
nél jobban tudja segíteni a mun-
kájukat.
• A rendszer a tiétek, vagy
bérlitek? Más taxitársaság-
nak bérlésre tovább adható,
akár vidékre is?
• A miénk, a mi fejlesztésünk.
Ha valaki egy működő, letesztelt
rendszert szeretne, állunk ren-
delkezésére. 
• Köszönöm a tájékoztatást!

- kó -
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Parancsolat
A vasárnapi iskolában a

tízparancsolatról tanulnak
a kisgyerekek. A „tiszteld
apádat és anyádat” után,
a tanító megkérdezi a ki-
csiket:

– Van olyan parancso-
lat is, ami arról szól, ho-
gyan bánjunk a testvére-
inkkel?

A kis Peti gondolkodás
nélkül rávágja:

– Igen, a „Ne ölj!“
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Gasztronómia

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

Évek óta kérjük, hogy szüntessék meg a taxi-
állomást, mert ezt a drosztot senki sem hasz-
nálja. Most végre eltűnt a „Taxiállomás” jelző-
tábla, nem tudni, magánszemélyek, vagy hiva-
talos szervek távolították el. A lényeg, gyakor-
latilag megszűnt a droszt, használhatják vég-
re a civilek.

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

Elforgatták a kiegészítő jelzőtáblát, most nem
lehet tudni, hány taxi állhat meg a taxiállomá-
son. Kérjük a kiegészítő jelzőtáblát visszafor-
gatni. 
VIII. II. János Pál pápa tér

Áthelyezték a taxiállomást egy romos ház mel-
lé, célszerű lenne – a balesetveszély miatt –
visszahelyezni a drosztot a régi helyére. 

Juhász Péter

43

– 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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Mennyi 
a „pacsipénz”
felső határa? 

Kezdtük azzal, hogy odacsúsz-
tattunk egy húszast, vagy egy
ötvenest az SZTK portásnak,
vagy a kórház ügyeletesének.
Aztán emelkedett a tarifa, csak
az volt a lényeg, hogy a mi taxi-
társaságunkat hívja. Egy repü-
lőtéri fuvarnak akkor 100-200
forint volt az ára.

Ma már a „pacsipénz”, vagy
a „leadó”, ne mondjunk csú-
szópénzt, sok esetben 1000 –
1500 forint egy zsírosabb ka-
nyar érdekében. Azonban eb-
ben az évben újabb határokat
értünk el. Egy-egy Forma 1-es
útért 2000 (!) forintot kértek és
annyit adtunk. Kérdés, hol a
határ? A csillagos ég? Egyálta-
lában jogos a „pacsipénz”? 

Az egyik budapesti taxitársa-
ság már értesítette a szerződ-
tetett partnereit, hogy vége a
leadók világának. Ugyanis erre
nem ad lehetőséget az új bu-
dapesti taxis rendelet! Az köl-
tői kérdés, eddig törvényes
volt-e… 

Hogyan működött a gyakor-
lat? Mondjuk a szálloda portása
közölte az utassal, a taxifuvar
7.000 forintba fog kerülni a repü-
lőtérre. A taxis visszaadott 1500
forintot, maradt neki 5500. Min-
denki jól járt. Persze legjobban
a portás, mert neki meg sem
kellett mozdulni a fizetségért. A
taxis meg menet közben alkal-
mazott valamilyen speciális tari-
fát, csakhogy belemenjen a kí-
vánt összeg a taxiórába, jelen
esetben a 7000 forint.

Azonban szeptember elseje
óta erre nincs lehetőség. Buda-
pesten egy, azaz egy tarifa
használható! Megérkezik a taxi
a repülőtérre, mutat a taxióra –
mondjuk – 5200 forintot. Ekkor
nem kérhet el az utastól 7000
forintot! Mehet óra nélkül is, de
az megint szabálytalan. Jön egy
ellenőr, és Game over, vége a
játéknak!

Éppen ezért döntött úgy az
adott taxitársaság, vége a „pa-
csipénznek”. A taxis érdeké-
ben. Jó lenne, ha minden társa-
ság így döntene!

Horváth András 
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10 parancsolat
Egy férfi egész héten keresi az új kalap-

ját, de sehol nem találja.
Vasárnap misére megy a templomba,

beül a hátsó sorba. Elhatározza magá-
ban, hogy a mise végén majd gyorsan el-
indul kifelé, és leakaszt egy idegen kala-
pot a fogasról. Mikor véget ér a mise, a
férfi inkább meggondolja magát, még-
sem lop kalapot, hanem odamegy a pap-
hoz:

– Atyám, én bûnös szándékkal jöttem
ma a templomba, hogy egy kalapot lop-

jak, mert a sajátomat elhagytam. De
amikor végighallgattam a beszédét a
Tízparancsolatról, meggondoltam ma-
gam.

– Isten megáld ezért, fiam. Örülök,
hogy meghallgattad az Úr szavát, hogy
„Ne lopj!” Ugye, ez volt, ami hatott?

– Nem, Atyám, amikor azt említette,
hogy „Ne paráználkodj!”, akkor eszembe
jutott, hol hagytam a kalapomat.

* * *
– A pénznek nincsen szaga, csak annak,

akinek nincs pénze.

Szeptember elseje óta 600 budapesti táb-
lagéppel rendelkező taxi utasai tekinthetik
meg Víg Attila kortárs festőművész képe-
it. A rendhagyó mozgótárlat néhány hét
alatt olyan nyilvánosságot biztosít az alko-
tónak, amit egy galériában tíz év alatt sem
biztos, hogy elérne. A festő egyéb művei –
a taxikon kívül – láthatók Párizs, Dubai
vagy Torontó ismert kiállítótermeiben is.

Eredeti ötlet, hogy a táblagépek ne csupán a tu-
risták számára szolgáljanak történelmi, földrajzi
vagy más információkkal, hanem kortárs művé-
szek alkotásait is meg lehessen csodálni, akár ta-
xiban a hátsó ülésen. Egy

t a x i -
társaság is látott ebben fantáziát. Mint el-

mondták: a turisták számára kiadott katalógusok
kínálatában a klasszikus múzeumok szerepelnek,
így a kortárs galériák hírei nehezen jutnak el az
arra kíváncsi érdeklődőkhöz. Innen a felismerés,
hogy a taxikban található táblagépeken festmé-
nyek, képek, kulturális események is ajánlhatók.

Víg Attila nem először választ különleges kiállí-
tási helyszínt művei bemutatására. A nagykanizsai
piac parkolójában például 600 négyzetméteres
szakadékot festett, a sárvári fürdőben pedig víz
alatti tárlatot tartott. S még mielőtt bárki azt gon-
dolhatná, hogy ez egy kortárs művész hazai per-
formance-ja csupán, nos, azok kedvéért azt is el-
áruljuk, hogy Párizsban, Dubaiban vagy éppen
Torontóban is szívesen látott vendég a festő.

A művész fontosnak tartja, hogy ezzel az újsze-
rű megközelítéssel képei havonta akár több száz-
ezer utashoz juthatnak el, míg egy galériában tíz
év alatt sem látnák ennyien.

A szervezők megfo-
galmazták: nem egyszeri alkalmat látnak a kezde-
ményezésben, folytatásként havonta más-más al-
kotó műveinek bemutatását szeretnék ily módon
a széles nyilvánosság elé tárni.

Marketingfogásnak sem rossz, lehet, hogy a
kortárs művészetekért rajongók, azért ülnek taxi-
ba, hogy a havi kulturális értékeket szemügyre ve-
hessék. k.z.t. 

Hatszáz autóban látható a mozgó tárlat

„Taxigaléria” a fővárosban

A nagykanizsai parkolóba festett szakadék
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ni az öszszes zónát, vagy a kerü-
leteket, hogy hol érdemes meg-
állni, hova érdemes átgurulni.
Félórás kivetítésekben mutatja a
várható megrendeléseket, és az
alapfunkció, amikor kap egy cí-
met, dönthet: azt elfogadja, vagy
viszszautasítja. 
• Ha egy adott területen be-
lül több taxis tartózkodik, és
érkezik egy megrendelés,
akkor azt a címhez legköze-
lebb lévő taxis kapja, vagy
az, aki a körzetben a legré-
gebben vár fuvarra?
• A rendszer ezt úgy nézi, hogy
van egy kisebb kör, amin belül fi-
gyeli, ki a legközelebbi és ki vár
a legrégebben. Ez egyébként
most is így van, ha drosztokon
állnak, akkor mindig a drosztel-
ső megy el, ha a következő sa-
rokra mondja a címet. Van egy
kisebb virtuális kör, és akik ebbe
a körbe megérkeztek, azokat a
rendszer sorba állítja. 
• Megszűnik a droszt-, vagy
pontosabban a sorrendszer
a címkiadásnál?
• Lehet, hogy a sorrendszer
megszűnik. Hiszen az új techni-
ka rögzíti, hogy az adott kis kör-
be ki és mikor érkezett meg.

Ugyanakkor majd a kollégák ál-
tal kialakított vélemények dön-
tenek arról, maradjon-e a koráb-
bi rend, vagy esetleg a kettő
kombinációját használjuk. Én
úgy érzem, a drosztokat nem
szabadna elhagyni, mert az
egységes tarifa miatt ott várha-
tóak beülős fuvarok is. Én in-
kább azt javasolom vagy gondo-
lom, hogy pont azokat a helye-
ket, tutikat fogjuk elhagyni – a
léparttól kezdve az eldugott ut-
cákig – ahol esély sem volt ar-
ra, hogy ott utas üljön be hoz-
zánk. Az úgynevezett „tutik” je-
lentősége megszűnt. 
• A változás a taxisoknak
megtakarítást is hoz majd,
hiszen a továbbiakban nem
kell a legmodernebb URH-t
megvenni, vagy antennát, ká-
belt cserélni azért, hogy cí-
met tudjanak eséllyel felven-
ni. A többi okosságról nem
is beszélve. 
• Szerintem is eljött az a várva-
várt pillanat, amikor a taxisok a
címfelvétel szempontjából tény-
leg egyenlőek lesznek. A cégek-
nél sem kell már az etikásoknak
a technikai „újítások” után ro-
hanni. Folyamatosan figyelni,

hogy egyes szerelők milyen
okosságokat találnak ki. Az el-
múlt időszakban szinte már lehe-
tetlenség volt némelyik újítást
felfedezni. Ráadásul nem min-
denki tudta megfizetni ezeket a
„beruházásokat”, ez pedig – lás-
suk be – tényleg nagyon nagy
előnyt jelentett a jobb anyagi
helyzetben lévőknek. Tehát igaz,
hogy a taxisokat belekénysze-
rítették egy csendes címkiadó
rendszerbe, ám ha az előbbieket
is figyelembe vesszük, az hosz-
szú távon csak pozitív szaldót je-
lent majd. A fejlesztés megsza-
badította őket a felesleges plusz
költségektől, a plombálásoktól,
az ellenőrzésektől. 

És a jóval egyszerűbb, ol-
csóbb készülékek, egyformán
működnek. Itt nincsenek térerő-
problémák, mindössze egyet-
len gond lehet, ha valamilyen
katonai okból az Egyesült Álla-
mok úgy dönt, lekapcsolja, vagy
„butítja” a műholdakat. Ezek
ugyanis amerikai tulajdonban
vannak, sajnos az Európai Uni-
ónak nincsenek még fent a ter-
vezett műholdjai. Ezért is ma-
rad meg az URH minden autó-
ban. Igaz, hogy működése maxi-
mum a reklama-kezelésre szo-
rítkozik majd. Viszont ha valami-
lyen okból a GPS-hez szüksé-
ges műholdakat lekapcsolják,
lesz kommunikációs eszkö-
zünk. 
• A tabletek minden Buda-
pest Taxiban egységesek?
Mibe kerül ez a taxisok-
nak?
• Igen, egységesek. Ezeket mi
vesszük meg központilag, a taxi-
soknak bruttó 49 530 Ft-ba ke-
rülnek. Az ár tartalmazza még,
amit mi külön legyárttattunk a
gyárban, a védőtokot, amit fon-
tosnak tartottunk. Ez ugyanis
egy sérülékeny, vékony kis esz-
köz, melyet érdemes bizonyos
külső ráhatásoktól megvédeni.
Hasonló tokot a telefonokhoz is
lehet vásárolni. 
• A javítás költsége a taxi-
sé?
• Természetesen egy év garan-
cia van a tabletekre, ami mellé
még kötöttünk az eladó céggel
egy szerződést, hogy lesznek a

központban cserekészülékek.
Ugyanúgy, mint a POS-terminá-
loknál. Tehát, ha bármi tönkre-
megy, van a központban csere-
készülék és a cég vállalja a javí-
tást is. A garancia-időszakon be-
lül természetesen ingyen. Ké-
sőbbre vonatkozólag gondolko-
zunk, hogy havi néhány száz fo-
rintért meghosszabbítható le-
gyen a garanciális időszak. Mint
a POS-terminálnál. 
• A készülékek bármelyik
autóban használhatók, vagy
személyre szabottak?
• Természetesen bármelyik au-
tóban használhatók, de ugyan-
úgy mint a POS-termináloknál,
az egyéni azonosítót előbb be
kell állítani. 
• A világ gyorsan változik,
az elektronika, a számítógé-
pek világa meg különösen.
Ami ma korszerű, azon egy-
két év múlva már csak mo-
solygunk. Az általatok hasz-
nált eszközök és maga a
rendszer statikus, vagy bő-
víthető, korszerűsíthető?
• A mi alvállalkozóinktól, taxisa-
inktól már a fejlesztés alatt is na-
gyon sok segítséget kaptak a
fejlesztők. A tabletek kiosztása
során elmondtuk, hogy ha bár-
milyen pozitív, vagy negatív ész-
revételük, ötletük, elképzelésük
van a rendszerrel kapcsolatban,
azt mi meghallgatjuk. Mindent
feljegyzünk, és ha megvalósítha-
tó, beépítjük a következő fejlesz-
tésekbe. A rendszerünk úgy lett
megalkotva, ha bármilyen frissí-
tés jön, akkor azt a központban a
wifi-hálózaton keresztül automa-
tikusan rátöltjük a tabletre, vagy
akár kártyán keresztül kiküldjük.
A rendszer tehát folyamatosan
alakítható, bővíthető a taxisok
szája-íze szerint is, hogy az mi-
nél jobban tudja segíteni a mun-
kájukat.
• A rendszer a tiétek, vagy
bérlitek? Más taxitársaság-
nak bérlésre tovább adható,
akár vidékre is?
• A miénk, a mi fejlesztésünk.
Ha valaki egy működő, letesztelt
rendszert szeretne, állunk ren-
delkezésére. 
• Köszönöm a tájékoztatást!

- kó -
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Parancsolat
A vasárnapi iskolában a

tízparancsolatról tanulnak
a kisgyerekek. A „tiszteld
apádat és anyádat” után,
a tanító megkérdezi a ki-
csiket:

– Van olyan parancso-
lat is, ami arról szól, ho-
gyan bánjunk a testvére-
inkkel?

A kis Peti gondolkodás
nélkül rávágja:

– Igen, a „Ne ölj!“
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Mennyi 
a „pacsipénz”
felső határa? 

Kezdtük azzal, hogy odacsúsz-
tattunk egy húszast, vagy egy
ötvenest az SZTK portásnak,
vagy a kórház ügyeletesének.
Aztán emelkedett a tarifa, csak
az volt a lényeg, hogy a mi taxi-
társaságunkat hívja. Egy repü-
lőtéri fuvarnak akkor 100-200
forint volt az ára.

Ma már a „pacsipénz”, vagy
a „leadó”, ne mondjunk csú-
szópénzt, sok esetben 1000 –
1500 forint egy zsírosabb ka-
nyar érdekében. Azonban eb-
ben az évben újabb határokat
értünk el. Egy-egy Forma 1-es
útért 2000 (!) forintot kértek és
annyit adtunk. Kérdés, hol a
határ? A csillagos ég? Egyálta-
lában jogos a „pacsipénz”? 

Az egyik budapesti taxitársa-
ság már értesítette a szerződ-
tetett partnereit, hogy vége a
leadók világának. Ugyanis erre
nem ad lehetőséget az új bu-
dapesti taxis rendelet! Az köl-
tői kérdés, eddig törvényes
volt-e… 

Hogyan működött a gyakor-
lat? Mondjuk a szálloda portása
közölte az utassal, a taxifuvar
7.000 forintba fog kerülni a repü-
lőtérre. A taxis visszaadott 1500
forintot, maradt neki 5500. Min-
denki jól járt. Persze legjobban
a portás, mert neki meg sem
kellett mozdulni a fizetségért. A
taxis meg menet közben alkal-
mazott valamilyen speciális tari-
fát, csakhogy belemenjen a kí-
vánt összeg a taxiórába, jelen
esetben a 7000 forint.

Azonban szeptember elseje
óta erre nincs lehetőség. Buda-
pesten egy, azaz egy tarifa
használható! Megérkezik a taxi
a repülőtérre, mutat a taxióra –
mondjuk – 5200 forintot. Ekkor
nem kérhet el az utastól 7000
forintot! Mehet óra nélkül is, de
az megint szabálytalan. Jön egy
ellenőr, és Game over, vége a
játéknak!

Éppen ezért döntött úgy az
adott taxitársaság, vége a „pa-
csipénznek”. A taxis érdeké-
ben. Jó lenne, ha minden társa-
ság így döntene!

Horváth András 
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10 parancsolat
Egy férfi egész héten keresi az új kalap-

ját, de sehol nem találja.
Vasárnap misére megy a templomba,

beül a hátsó sorba. Elhatározza magá-
ban, hogy a mise végén majd gyorsan el-
indul kifelé, és leakaszt egy idegen kala-
pot a fogasról. Mikor véget ér a mise, a
férfi inkább meggondolja magát, még-
sem lop kalapot, hanem odamegy a pap-
hoz:

– Atyám, én bûnös szándékkal jöttem
ma a templomba, hogy egy kalapot lop-

jak, mert a sajátomat elhagytam. De
amikor végighallgattam a beszédét a
Tízparancsolatról, meggondoltam ma-
gam.

– Isten megáld ezért, fiam. Örülök,
hogy meghallgattad az Úr szavát, hogy
„Ne lopj!” Ugye, ez volt, ami hatott?

– Nem, Atyám, amikor azt említette,
hogy „Ne paráználkodj!”, akkor eszembe
jutott, hol hagytam a kalapomat.

* * *
– A pénznek nincsen szaga, csak annak,

akinek nincs pénze.

Szeptember elseje óta 600 budapesti táb-
lagéppel rendelkező taxi utasai tekinthetik
meg Víg Attila kortárs festőművész képe-
it. A rendhagyó mozgótárlat néhány hét
alatt olyan nyilvánosságot biztosít az alko-
tónak, amit egy galériában tíz év alatt sem
biztos, hogy elérne. A festő egyéb művei –
a taxikon kívül – láthatók Párizs, Dubai
vagy Torontó ismert kiállítótermeiben is.

Eredeti ötlet, hogy a táblagépek ne csupán a tu-
risták számára szolgáljanak történelmi, földrajzi
vagy más információkkal, hanem kortárs művé-
szek alkotásait is meg lehessen csodálni, akár ta-
xiban a hátsó ülésen. Egy

t a x i -
társaság is látott ebben fantáziát. Mint el-

mondták: a turisták számára kiadott katalógusok
kínálatában a klasszikus múzeumok szerepelnek,
így a kortárs galériák hírei nehezen jutnak el az
arra kíváncsi érdeklődőkhöz. Innen a felismerés,
hogy a taxikban található táblagépeken festmé-
nyek, képek, kulturális események is ajánlhatók.

Víg Attila nem először választ különleges kiállí-
tási helyszínt művei bemutatására. A nagykanizsai
piac parkolójában például 600 négyzetméteres
szakadékot festett, a sárvári fürdőben pedig víz
alatti tárlatot tartott. S még mielőtt bárki azt gon-
dolhatná, hogy ez egy kortárs művész hazai per-
formance-ja csupán, nos, azok kedvéért azt is el-
áruljuk, hogy Párizsban, Dubaiban vagy éppen
Torontóban is szívesen látott vendég a festő.

A művész fontosnak tartja, hogy ezzel az újsze-
rű megközelítéssel képei havonta akár több száz-
ezer utashoz juthatnak el, míg egy galériában tíz
év alatt sem látnák ennyien.

A szervezők megfo-
galmazták: nem egyszeri alkalmat látnak a kezde-
ményezésben, folytatásként havonta más-más al-
kotó műveinek bemutatását szeretnék ily módon
a széles nyilvánosság elé tárni.

Marketingfogásnak sem rossz, lehet, hogy a
kortárs művészetekért rajongók, azért ülnek taxi-
ba, hogy a havi kulturális értékeket szemügyre ve-
hessék. k.z.t. 

Hatszáz autóban látható a mozgó tárlat

„Taxigaléria” a fővárosban

A nagykanizsai parkolóba festett szakadék
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I. Krisztina körút
Nagyon jó, nagyon forgalmas helyen szü-
letett taxiállomás az I. kerületben, a Krisz-
tina körút – Mészáros utca sarkán. Jó len-
ne, ha az utasok és a taxisok is felfedez-
nék. Köszönet a taxiállomás kialakításá-
ért. 
XIV. Miskolci utca
Különösen az éjszakában volt pörgő
droszt az Erzsébet királyné útja–Miskolci
út sarkon, az ott lévő éjszakai mulatónak
köszönhetően. A vendéglátóhely bezárt,
elcsendesedett a forgalom, felesleges
lett a taxiállomás, ezt már többször szóvá
tettük. Most végleg eltűnt a „Taxiállomás”
jelzőtábla, nagyon helyesen megszűnt a
droszt.

Juhász Péter

28

Pistike az óvo-
dában nagyon
kínlódott, hogy
felhúzza a csiz-
máját, erre hát
odament az óvó-
nõ, hogy segítsen
neki. Bizony na-
gyon megizzadt,
amire a kisfiú lá-
bára felráncigálta
a csizmát, ám
alighogy letörölte
a homlokáról a
verejtéket, Pistike
így szólt:

– Óvó néni, for-
dítva van a lába-
mon a csizma.

A óvónõ látta,
hogy a gyereknek
igaza van, hát
gyorsan lehúzta
róla, és ismét
nagy kínlódások
közepette, most
már rendesen fel-
cibálta a Pistike lá-
bára.

Ekkor a kisfiú
megint csak meg-
szólal:

– Ez nem is az
én csizmám!

Az óvónõ egyre
idegesebb lett,
õrült tempóban
lerángatja Pistike
lábáról a csizmát,
miközben az így
folytatta:

– ... hanem a
bátyámé, csak õ
már kinõtte, és
ma reggel ezt ad-
ta rám az anyu-
kám.

Az óvónõ már li-
lát látott, de ural-
kodott magán. Is-
mét ráadta a kis-
fiú lábára a csiz-
mát, pedig még
mindig nagyon
sok tuszkolást
igényelt a mûve-
let. Na, végre –
gondolta, majd
megkérdezte a
gyereket:

– Pistike, hol a
sapkád?

– A csizmám-
ban!

Köszönetek taxiállomásokkal kapcsolatban
Jó helyre telepítették az új taxiállomást

Parkolgatunk, parkolgatunk…
Folyamatosan érkeznek a képek a szerkesztőségbe a közlekedési sza-
bályokat figyelmen kívül hagyó rendőrökről. A költői kérdés továbbra
is csak az, milyen erkölcsi alapon büntetnek a szabályok megsértése
miatt, ha ők nem tartják be a közlekedés szabályait? Köszönet Mészá-
ros Gábornak a beküldött képekért.  JP

Azt már tudjuk, hogy nappal alig-alig van ellenőr-
zés, de éjszaka végképpen elszabadul a pokol!
Sehol senki semmit nem ellenőriz, mindenki azt
csinál, amit akar. A taxiállomásokon nemhogy
megállnak civil autók, de kimondottan parkolóhely-
nek használják a drosztokat.

Nagyon vártuk a szeptember elsejét, de nem
csak a megnyugtató tarifa miatt, hanem a meg-
ígért ellenőrzések miatt is. Próbautazások, taxi-
állomás-ellenőrzések, fehér rendszámos „szol-
gáltatók” kiszűrése. Van teendő elég. Reméljük,
betartják szavukat és tényleg lesznek ellenőrzé-
sek.

Mert a tartalom nélküli üres ígérgetésekkel már
tele a padlás…

Kép: Halász Ferenc
JuP

Éjszaka végképpen nincs ellenőrzés!

XI. Etele út: A kép önmagáért beszél…

Tilos megállni a gyalog-
átkelőhely előtt öt mé-
terre. Kivéve ezek sze-
rint a rendőröknek

Jól látható, mindenki szabá-
lyosan parkol,  csak a rend-
őr tolatott fel a járdára, sza-
bálytalanul. Kérdés, ha mi
tennénk, mi történne?
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„Itt van az ősz, itt van újra…”
Jönnek az őszi munkák, a szüret, az ásás és
mellette a bandázás, vendégségbe járás…
stb. Mindezek velejárója a kerti mulatozás,
bográcsozás, grillezés. A már-már elfeledett
ételek közül most a csicseriborsót ajánlom
figyelmetekbe. Nevezetesen a csicseribor-
só-főzeléket. Mielőtt a részletekről írnék, né-
hány gondolatot engedjetek meg bemuta-
tásképpen erről a növényről.

Indiából származik, de hazánkban is ter-
mesztették és talán újra termesztik. Kitűnő
takarmány, ugyanakkor emberi fogyasztásra
is alkalmas, ízletes, magas fehérje- és ásvá-
nyi tartalmú étel. Apró tisztított gesztenyé-
hez hasonlít. Minden olyan étel készíthető
belőle, ami babból, borsóból, lencséből főz-
hető. Gondolhatunk levesre, főzelékre, salá-
tára, köretre egyaránt. Csicseriborsót lehet
kapni szárazon és konzervben is. A kényel-
mesebbeknek a konzervet ajánlanám, de a
bevállalósak készítsék úgy, ahogy leírom. 

Megfőzni nem bonyolult, csak időigényes.
Petrezselymes, hagymás, fokhagymás rán-
tást mindenki tud készíteni. Hozzákeverünk
még tejfölt, kevés tárkonyecetet, és kész. Ez-
zel nincs probléma. Meg lehet bolondítani
füstölt lével, habarni lehet tejföllel. Szabadon
választott. Én az előmunkálatokra hívom fel a
figyelmeteket. Két napot áztatni kell, a főzés-
hez kb. 4 óra kell, ám ha kuktát használtok,
akkor gyorsabban elkészül. Tulajdonképpen
ennyi a lényeg. Én füstölt „csülköcskét és fe-
jecskét” kínáltam hozzá és „tüzes” petre-
zselymes fasírtot. Mindkettőt frissen a főze-
lékhez feltétként, kiegészítésként tálaltam.

Nagyon jó érzés volt látni a „cuppogós”
zabálást, pedig az ötletem fogadtatása gya-
nakvó, tamáskodó volt. 

Már megszokták tőlem a „diabetikus” pör-
költeket és egyéb húskölteményeket. Végül
minden jól sikerült, csúszott rá az összes „a”
betű. 

Próbáljátok ki ti is! 
Egy jó tanács: a randevút halasszátok

másnap délutánra….
Üdv: Sanyi City231 

Tisztelt kollégák! 
Készítettem egy laza vacsorát, ami gyors,
egészséges és vitamindús is, majd télen
meg jobban rámegyünk a kalóriákra. Tehát
vettem néhány szelet tengeri halfilét, amit
besóztam, borsoztam, majd némi olívaolajon
mindkét oldalán megsütöttem,
de csak néhány per-
cig. Közben hámoz-
tam és karikáztam
cukkinit, s gyengén
besóztam. A cukkinit
is óvatosan sütöttem
át, hogy ne legyen na-
gyon puha, majd ezeket
tányérra helyeztem.
Mellette készült egy gö-
rög saláta. Ez igen egy-
szerűen és gyorsan elké-
szíthető, szeletelünk, il-
letve kockázunk uborkát,
paradicsomot, lilahagy-
mát, majd dobunk rá olaj-
bogyót és fetasajt-kocká-
kat. Ezután morzsolunk
reá némi oregánót, öntünk
kevés citromlevet, extra-
szűz olívaolajat, átkever-
jük, és kész is van. Ha
adódik a háznál (én most
kaptam egy boltban), gö-
rög recina, gyantás ízű
fehér bor, akkor azt kínál-
hatjuk hozzá, s máris
egy igazi görög vacso-
ránk volt.

Azért még abba nem
hagytam, legyen utána
némi desszert is. Tehát
sütöttem néhány pala-
csintát, s mivel már el-
készültek a nyári gyü-
mölcsökből a lekvá-
rok, így kívánság szerint tettem
bele barackot, szedret, epret vagy körtét, de

ha akad egy kis túró, azzal is finom, vaníliás
cukorral, citromreszelékkel elkeverve.

Hogy fokozzam az élvezeteket, csokiönte-
tet kapott a végén, így lett teljes az össz-
hang. Ajánlom kipróbálásra, fakanalas üd-
vözlettel:

Soós István City 022
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HOGY HÍVJÁK?
A nagymellû holland házi-

asszonyt? – Van Mejje
Boeven

A spanyol tolvajt? – Lopez
de Futaztán

A kínai szakácsot? – Váj
Ling

Kínaiul a Jánost? – Jan Csi
A japán titkárnõt? – Icuka

Magacuki
A hülye japánt? – Ikunuku
A kopasz japánt? –

Hayasima

A japán agglegényt? –
Maradoka Magamura

A japán szexboltost? –
Sikosito Szadiruci

A belga impotenst? – Van
de Logh

A görög kártyást? –
Namilesz Teosztasz

Röntgen úr feleségét? –
Röntgenné Ultra Ibolya

Az elszegényedett nõ-
gyógyászt? – Méhenkórász

Haláli bulit? – Kopor Show
Lassú postást? – Levéltetû

A népi fertõtlenítõszert? –
Folklór

A görög szakácsot? –
Szarakoszt

A görög pincért? – Abrosz
Tisztakosz

Az arab ügyeletes orvost? –
Koffein Ampullah

A kongói fényképészt? –
Tekincsa Vakumba

A magyar amatõr pornószí-
nészt? Petting Elek

A börtönbélyegzõt? – Fog-
dapöcsét

A messzirõl jött hajlékta-
lant? – Távcsöves

A sivatagi kocsmát? – Poro-
zó

Einstein gyerekeit? –
Zweistein... 

Dreistein...
Az afrikai buszvezetõt? –

Bus man
A kövér néger énekesnõt? –

Whitney Houstonna...
A japán miniszoknyát? –

Nicsaka Picsaki

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata
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I. Krisztina körút
Nagyon jó, nagyon forgalmas helyen szü-
letett taxiállomás az I. kerületben, a Krisz-
tina körút – Mészáros utca sarkán. Jó len-
ne, ha az utasok és a taxisok is felfedez-
nék. Köszönet a taxiállomás kialakításá-
ért. 
XIV. Miskolci utca
Különösen az éjszakában volt pörgő
droszt az Erzsébet királyné útja–Miskolci
út sarkon, az ott lévő éjszakai mulatónak
köszönhetően. A vendéglátóhely bezárt,
elcsendesedett a forgalom, felesleges
lett a taxiállomás, ezt már többször szóvá
tettük. Most végleg eltűnt a „Taxiállomás”
jelzőtábla, nagyon helyesen megszűnt a
droszt.

Juhász Péter
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Pistike az óvo-
dában nagyon
kínlódott, hogy
felhúzza a csiz-
máját, erre hát
odament az óvó-
nõ, hogy segítsen
neki. Bizony na-
gyon megizzadt,
amire a kisfiú lá-
bára felráncigálta
a csizmát, ám
alighogy letörölte
a homlokáról a
verejtéket, Pistike
így szólt:

– Óvó néni, for-
dítva van a lába-
mon a csizma.

A óvónõ látta,
hogy a gyereknek
igaza van, hát
gyorsan lehúzta
róla, és ismét
nagy kínlódások
közepette, most
már rendesen fel-
cibálta a Pistike lá-
bára.

Ekkor a kisfiú
megint csak meg-
szólal:

– Ez nem is az
én csizmám!

Az óvónõ egyre
idegesebb lett,
õrült tempóban
lerángatja Pistike
lábáról a csizmát,
miközben az így
folytatta:

– ... hanem a
bátyámé, csak õ
már kinõtte, és
ma reggel ezt ad-
ta rám az anyu-
kám.

Az óvónõ már li-
lát látott, de ural-
kodott magán. Is-
mét ráadta a kis-
fiú lábára a csiz-
mát, pedig még
mindig nagyon
sok tuszkolást
igényelt a mûve-
let. Na, végre –
gondolta, majd
megkérdezte a
gyereket:

– Pistike, hol a
sapkád?

– A csizmám-
ban!

Köszönetek taxiállomásokkal kapcsolatban
Jó helyre telepítették az új taxiállomást

Parkolgatunk, parkolgatunk…
Folyamatosan érkeznek a képek a szerkesztőségbe a közlekedési sza-
bályokat figyelmen kívül hagyó rendőrökről. A költői kérdés továbbra
is csak az, milyen erkölcsi alapon büntetnek a szabályok megsértése
miatt, ha ők nem tartják be a közlekedés szabályait? Köszönet Mészá-
ros Gábornak a beküldött képekért.  JP

Azt már tudjuk, hogy nappal alig-alig van ellenőr-
zés, de éjszaka végképpen elszabadul a pokol!
Sehol senki semmit nem ellenőriz, mindenki azt
csinál, amit akar. A taxiállomásokon nemhogy
megállnak civil autók, de kimondottan parkolóhely-
nek használják a drosztokat.

Nagyon vártuk a szeptember elsejét, de nem
csak a megnyugtató tarifa miatt, hanem a meg-
ígért ellenőrzések miatt is. Próbautazások, taxi-
állomás-ellenőrzések, fehér rendszámos „szol-
gáltatók” kiszűrése. Van teendő elég. Reméljük,
betartják szavukat és tényleg lesznek ellenőrzé-
sek.

Mert a tartalom nélküli üres ígérgetésekkel már
tele a padlás…

Kép: Halász Ferenc
JuP

Éjszaka végképpen nincs ellenőrzés!

XI. Etele út: A kép önmagáért beszél…

Tilos megállni a gyalog-
átkelőhely előtt öt mé-
terre. Kivéve ezek sze-
rint a rendőröknek

Jól látható, mindenki szabá-
lyosan parkol,  csak a rend-
őr tolatott fel a járdára, sza-
bálytalanul. Kérdés, ha mi
tennénk, mi történne?
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„Itt van az ősz, itt van újra…”
Jönnek az őszi munkák, a szüret, az ásás és
mellette a bandázás, vendégségbe járás…
stb. Mindezek velejárója a kerti mulatozás,
bográcsozás, grillezés. A már-már elfeledett
ételek közül most a csicseriborsót ajánlom
figyelmetekbe. Nevezetesen a csicseribor-
só-főzeléket. Mielőtt a részletekről írnék, né-
hány gondolatot engedjetek meg bemuta-
tásképpen erről a növényről.

Indiából származik, de hazánkban is ter-
mesztették és talán újra termesztik. Kitűnő
takarmány, ugyanakkor emberi fogyasztásra
is alkalmas, ízletes, magas fehérje- és ásvá-
nyi tartalmú étel. Apró tisztított gesztenyé-
hez hasonlít. Minden olyan étel készíthető
belőle, ami babból, borsóból, lencséből főz-
hető. Gondolhatunk levesre, főzelékre, salá-
tára, köretre egyaránt. Csicseriborsót lehet
kapni szárazon és konzervben is. A kényel-
mesebbeknek a konzervet ajánlanám, de a
bevállalósak készítsék úgy, ahogy leírom. 

Megfőzni nem bonyolult, csak időigényes.
Petrezselymes, hagymás, fokhagymás rán-
tást mindenki tud készíteni. Hozzákeverünk
még tejfölt, kevés tárkonyecetet, és kész. Ez-
zel nincs probléma. Meg lehet bolondítani
füstölt lével, habarni lehet tejföllel. Szabadon
választott. Én az előmunkálatokra hívom fel a
figyelmeteket. Két napot áztatni kell, a főzés-
hez kb. 4 óra kell, ám ha kuktát használtok,
akkor gyorsabban elkészül. Tulajdonképpen
ennyi a lényeg. Én füstölt „csülköcskét és fe-
jecskét” kínáltam hozzá és „tüzes” petre-
zselymes fasírtot. Mindkettőt frissen a főze-
lékhez feltétként, kiegészítésként tálaltam.

Nagyon jó érzés volt látni a „cuppogós”
zabálást, pedig az ötletem fogadtatása gya-
nakvó, tamáskodó volt. 

Már megszokták tőlem a „diabetikus” pör-
költeket és egyéb húskölteményeket. Végül
minden jól sikerült, csúszott rá az összes „a”
betű. 

Próbáljátok ki ti is! 
Egy jó tanács: a randevút halasszátok

másnap délutánra….
Üdv: Sanyi City231 

Tisztelt kollégák! 
Készítettem egy laza vacsorát, ami gyors,
egészséges és vitamindús is, majd télen
meg jobban rámegyünk a kalóriákra. Tehát
vettem néhány szelet tengeri halfilét, amit
besóztam, borsoztam, majd némi olívaolajon
mindkét oldalán megsütöttem,
de csak néhány per-
cig. Közben hámoz-
tam és karikáztam
cukkinit, s gyengén
besóztam. A cukkinit
is óvatosan sütöttem
át, hogy ne legyen na-
gyon puha, majd ezeket
tányérra helyeztem.
Mellette készült egy gö-
rög saláta. Ez igen egy-
szerűen és gyorsan elké-
szíthető, szeletelünk, il-
letve kockázunk uborkát,
paradicsomot, lilahagy-
mát, majd dobunk rá olaj-
bogyót és fetasajt-kocká-
kat. Ezután morzsolunk
reá némi oregánót, öntünk
kevés citromlevet, extra-
szűz olívaolajat, átkever-
jük, és kész is van. Ha
adódik a háznál (én most
kaptam egy boltban), gö-
rög recina, gyantás ízű
fehér bor, akkor azt kínál-
hatjuk hozzá, s máris
egy igazi görög vacso-
ránk volt.

Azért még abba nem
hagytam, legyen utána
némi desszert is. Tehát
sütöttem néhány pala-
csintát, s mivel már el-
készültek a nyári gyü-
mölcsökből a lekvá-
rok, így kívánság szerint tettem
bele barackot, szedret, epret vagy körtét, de

ha akad egy kis túró, azzal is finom, vaníliás
cukorral, citromreszelékkel elkeverve.

Hogy fokozzam az élvezeteket, csokiönte-
tet kapott a végén, így lett teljes az össz-
hang. Ajánlom kipróbálásra, fakanalas üd-
vözlettel:
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A hülye japánt? – Ikunuku
A kopasz japánt? –

Hayasima

A japán agglegényt? –
Maradoka Magamura

A japán szexboltost? –
Sikosito Szadiruci

A belga impotenst? – Van
de Logh

A görög kártyást? –
Namilesz Teosztasz

Röntgen úr feleségét? –
Röntgenné Ultra Ibolya

Az elszegényedett nõ-
gyógyászt? – Méhenkórász

Haláli bulit? – Kopor Show
Lassú postást? – Levéltetû

A népi fertõtlenítõszert? –
Folklór

A görög szakácsot? –
Szarakoszt

A görög pincért? – Abrosz
Tisztakosz

Az arab ügyeletes orvost? –
Koffein Ampullah

A kongói fényképészt? –
Tekincsa Vakumba

A magyar amatõr pornószí-
nészt? Petting Elek

A börtönbélyegzõt? – Fog-
dapöcsét

A messzirõl jött hajlékta-
lant? – Távcsöves

A sivatagi kocsmát? – Poro-
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Einstein gyerekeit? –
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Dreistein...
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Bus man
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata
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Könyvelés * Elektronikus bevallások * Járuléknyilvántartás 
Iparűzési adó * Cégautó adó * Teljeskörű vállalkozói ügyvitel
Non-stop anyagleadás * Csekkes, átutalásos fizetési lehetőségek

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

A Békás-szoros
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– Mi kell a sörösláda
cipeléshez? 

– Rekeszizom.

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

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 hatá-
lya alá tartozó magánszemély az üzemanyag-
költséget a közleményben szereplő árak sze-
rint számolja el, nem szükséges az üzem-
anyagról számlát beszerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasz-
tásának igazolás nélkül elszámolható mérté-
két a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartal-
mazza. A költségként elszámolható üzem-
anyag mennyisége magánszemélyek eseté-
ben (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendelet-
ben meghatározott fogyasztási normákat. 

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2011.12.21 – 2012.08.28 7,00%
2012.08.29 – 2012.09.25 6,75%
2012.09.26 – 2012.10.30 6,50%
2012.10.31 – 2012.11.27 6,25%
2012.11.28 – 2012.12.19 6,00%
2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%
2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%
2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%
2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%
2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%
2013.05.29 – 2013.06.25 4,50%
2013.06.26 – 2013.07.23 4,25%
2013.07.24 – 2013.08.27 4,00%
2013.08.28-tól 3,80%
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
Tarifatáblázat készítése/db 600.-
Engedélyszám a kocsi oldalára öntapadós vagy mágneses 600.-
Az új taxirendelettel kapcsolatos tarifatáblázat 
és engedélyszám 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.

Október 14. 

(a 12-i határidõ

szombatra esik)

• Elõzõ havi járulékok bevallása és befizetése 

• Elõzõ havi KATA befizetése 

• Harmadik negyedévi adóelõlegek befizetése

Fontos 
határidõk
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Vagy:

KÖNYVELŐT FOGLALKOZTATNI.

Nyári pihe-
nés és nya-

ralás közben az
ember nem gon-
dol a munkára.
Persze embere
v á l o g a t j a …
„Kivettük” az

egy hónapra tervezett szabadságot, ennyi jár
minden kamionsofőrnek, de „természete-
sen” fizetés nélkül. Nekünk májusban kellett
szabira menni, majd lesz még két hetünk au-
gusztusban.

Sokat nem kellett töprengenünk, hogy hol
töltsük el szabadidőnket, mert már előre
megbeszéltük… élvezzük az otthon-t. Csodá-
latos érzés ám, hogy reggel a fürdőszobá-
ban azonnal forró vízzel lehet zuhanyozni, és
az a bizonyos kis helyiség is pár méter távol-
ságra van…

Eme „csodás” dolgok figyelembevételével
otthon, a kertben szemléltük csendesen a vi-
lágot, már amikor Laura – az immáron négy
évessé növekedett unoka-kisasszony – bé-
kén hagyta a mamát és a papát, és nem ost-
romolt olyan kérdésekkel, hogy „mikor lehet
már esküvősdit játszani Dénessel, akibe ő
változatlanul szerelmes”…, és nem reklamál-
ta a hozott édesség és babák mennyiségét…

Mint minden nagyszülő, rettenetesen él-
veztük a napfelkeltétől napestig tartó élénk
társadalmi életet, amelyet Laura tökéletesen
biztosított, mert ha éppen nem volt a kertben
csak hat vendéggyerek, ő gondoskodott,
hogy ne unatkozzunk és hívott még hármat.

A szabadság nyolcadik napján Istvánnal
egyszerre álltunk fel a kerti székből, és egy-
szerre mondtuk ki: mennyi van még hátra eb-
ből a „szabadságból”, mert már igencsak jó
lenne úton lenni. Hogy nem vagyunk normá-
lisak, azt régen elkönyvelte a család, de erre
azért nem gondolt volna senki…

Nem húzom tovább a dolgot, a tízedik na-
pon felhívtuk a főnököt, miszerint: nincs-e va-
lami tennivaló, mert igencsak „viszket a tal-
punk”. És a Cég igazgatóhelyettese – lenyel-
ve lesújtó véleményét, mely szerint nem hor-
dott hátán a jó öreg Föld két ilyen viszketeg-
ségben szenvedő kofát – ennyit mondott:
hát gyertek, ha annyira nem bírtok magatok-
kal. De nehogy megbánjátok, mert most so-
kan vannak szabadságon, nem lehet válogat-
ni, oda mentek, ahova a fuvarfeladat megkö-
veteli, de útlevelet is hozzatok…

Mentünk. Azonnal. A kíváncsiságtól nem
láttunk félig se, de kérdezni nem akar-

tunk, mert hát ugye „mindegy, hogy hová,
csak valahová”…

Szombaton reggel megérkeztünk a telep-
helyre – szerencsére a jó öreg Pierre hűen
megvárt bennünket, azaz ott állt, ahová leál-
lítottuk – és bepakoltuk a cuccokat a meg-

szokott helyekre. Mivel most három hétre ké-
szültünk – a Főnök elmondta előre, három
hét után haza kell mennünk egy hétre – nem
is volt olyan rengeteg holmink.

A kamion tiszta, az ágyak felhúzva, a ru-
hák, kaja elpakolva, indulhatunk is. Az irattar-
tóban megtalálható a menetlevél és a fuvar-
feladattal kapcsolatos összes utasítás.

Felkészültem. És kinyitottam az irattartót,
és elolvastam a menetlevélen a lerakóhely
címét, és megnémultam!!! Szótlanul és sá-
padtan átnyújtottam Istvánnak.

Törökország. Hogy miért nem maradtunk
a fenekünkön nyugton… még vagy egy

hétig. István vállat vont, és foghegyről odave-
tette: voltam már vagy tizenhat-harminchat al-
kalommal, mit izgulsz? És különben képzeld
el: törökül tudok! (És tényleg tud, nem úgy
mint franciául, amikor ki kell menni a
sorompón… később kiderült, azt hittem esz-
méletem vesztem a meglepetéstől!)

Az útvonal a kamionozás egyik leg-
hosszabb és legszebb útvonala. Most aztán
tényleg készítsenek maguk mellé teát és ap-
rósüteményt, dőljenek hátra a kényelmes ka-
rosszékben és úgy olvassák ezt a kelleme-
sen-kellemetlenül, de feledhetetlenül és
megismételhetetlenül képtelen utazást. 

Először is az útvonal: Bécs-Hegyeshalom-
Budapest-Szeged-Nagyatád-Kolozsvár-
Székelyföld-Bukarest-Giurgu-Szófia – aztán
végre Kapikule – Isztambul. Úgy „alsó han-
gon is” kb. 2200 km. Magamban csendesen
szitkozódtam, miszerint miért nem napoz-
tunk még otthon, inkább hallgatnám a gye-
rekzsivajt és egyéb dolgokat, de most már
nincs visszakozás, indulás.

Fájdalom, nem lehet megállni sem Buda-
pesten, sem Szegeden amit felettébb sajná-
lok, mert a Tisza-parti Halászcsárdában főzik
az univerzum legjobb halászlevét, ráadásul ott
muzsikál a világ legnagyobb prímásai közül az
egyik, Kecskés Sándor barátom, akinek min-
dig ígérem, hogy megyünk, de csak ígérem.
Első komolyabb megállási lehetőség Kolozs-
vár.  

Régen jártam erre. Harminc évvel ezelőtt,
és természetesen személyautóval. Ami-

kor a városba vezető lejtőn lefelé gurult a ka-
mion, és megláttam a feliratot „Cluj”, össze-
szorult a szívem és elsírtam magam a gyö-
nyörűségtől. Mert újból itt vagyok, és újra lá-
tom a nekem mindig oly kedves tájakat. A he-
gyeket és a zöld dombok oldalát, ahol ép-
pen úgy legeltetik a marhacsordákat, mint
régen, és a kis falvakon átvezető utakon olya-
nok a kékre festett házikók, mint annak ide-
jén. A kispadokon kint ülnek a szalmakala-
pos bácsikák, megbökik a kalap szélét kö-
szönésképpen, és integetnek a csoportok-
ba verődött  asszonyok, kezükben a másna-
pi főznivalóval, megállva egy jóízű pletykálko-

dásra. A gyerekek kitartóan integetnek a ma-
gyar rendszám láttán és csapatba verődve
szaladnak mellettünk. 

Könnyeimen át látom a Békás-szorost
és elképzelem hogy nyílik fent a havasi gyo-
pár. A gyorsfolyású kristálypatakban feltehe-
tően még mindig rejtőznek pisztrángok, mint
annak idején… sőt eszembe jut egy fekete-
szemű szurtos kisfiú, aki – úgy harminc évvel
ezelőtt – odasündörgött mellénk, és így
szólt, minden előzetes bevezetés nélkül,
csak úgy könnyedén, szinte hanyagul: „aztán
hozzak-é egy igazi havasi gyopárt a kisasz-
szonnak onnan fölülrő’?” Hiába tiltakoztunk,
mint a zerge,  ügyesen mászott a sziklák kö-
zött, miközben mi életéért aggódva lentről
lestük minden mozdulatát. Pár perc múlva a
maszatos kis kézben ott volt a havasi
gyopár… pár lejért és csokoládéért… és ra-
gyogott a két bogárszem az örömtől és büsz-
keségtől.

István látja, hogy itt otthon vagyok. Feled-
ve a mindenkori kötelesség béklyóit, itt is,
ott is meg-megállunk. Aztán nyelem a köny-
nyeket Korondon… és végig a Székelyföld
útjain. 

Korond egyik legnevezetesebb és legré-
gibb fazekas-dinasztiája a Józsa-család.

Már harmincvalahány évvel ezelőtt is elvará-
zsoltak a kékre-fehérre festett és színes kor-
sók és tálak, már akkor sem tudtam válogat-
ni a több száz égetett és mázas tál, kancsó,
falitányér és egyéb szépséges dolog között.
Most sem tudom, hova kapjak, mit csodál-
jak, merre lépjek.

A Fő út tele emberekkel, a keramikusmű-
vészet páratlan darabjai vetekszenek egy-
mással a turisták kegyeiért. Német autóbusz
áll a parkolóban, a buszvezető türelmetlenül
dudál. De mindhiába. A Wolfgangok és
Heidik megrakodva a sok kinccsel, csigalas-
súsággal araszolgatnak a busz felé, hátha ta-
lálnak még valami utánozhatatlanul egyedi
dolgot, amit haza lehet vinni.

Aztán úgy megpakolják a buszt, hogy
még egy szúnyog elférne benne… Elégedet-
ten nevetgélnek, és a vezető megkönnyeb-
bülve kanyarodik az útra.

43

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 9. rész

ErErdélyi utdélyi utazásazás

A Békás-szoros
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– Mi kell a sörösláda
cipeléshez? 

– Rekeszizom.

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

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 hatá-
lya alá tartozó magánszemély az üzemanyag-
költséget a közleményben szereplő árak sze-
rint számolja el, nem szükséges az üzem-
anyagról számlát beszerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasz-
tásának igazolás nélkül elszámolható mérté-
két a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartal-
mazza. A költségként elszámolható üzem-
anyag mennyisége magánszemélyek eseté-
ben (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendelet-
ben meghatározott fogyasztási normákat. 

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2011.12.21 – 2012.08.28 7,00%
2012.08.29 – 2012.09.25 6,75%
2012.09.26 – 2012.10.30 6,50%
2012.10.31 – 2012.11.27 6,25%
2012.11.28 – 2012.12.19 6,00%
2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%
2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%
2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%
2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%
2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%
2013.05.29 – 2013.06.25 4,50%
2013.06.26 – 2013.07.23 4,25%
2013.07.24 – 2013.08.27 4,00%
2013.08.28-tól 3,80%
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
Tarifatáblázat készítése/db 600.-
Engedélyszám a kocsi oldalára öntapadós vagy mágneses 600.-
Az új taxirendelettel kapcsolatos tarifatáblázat 
és engedélyszám 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.

Október 14. 

(a 12-i határidõ

szombatra esik)

• Elõzõ havi járulékok bevallása és befizetése 

• Elõzõ havi KATA befizetése 

• Harmadik negyedévi adóelõlegek befizetése

Fontos 
határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

SZEPTEMBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

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

• az egyéni vállalkozó, ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult és rokkantsági ellá-
tásban vagy rehabilitációs ellátásban
részesül

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

Fenti kedvezmény 2012. július 1-től
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó, vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni idő-
szakra önrevízióval módosíthatóak a hi-
básan beküldött bevallások.

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

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

12-e.

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

hó 12-ig fizetik. 

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

Fõfoglalkozású Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti

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

Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások

elnevezése tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla

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

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

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

• 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

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

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

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

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállalkozó ne-

gyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adóelőleget köteles
fizetni. 

Adóelőleget abban a negyedévben kell fizetni először, amikor össze-
ge eléri, vagy meghaladja a 10 000 forintot. A további negyedévekben
már összegtől függetlenül fizetni kell. 

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében még végig
a főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jövedelemszámítást alkal-
mazhatják. 

Tételes adózóknál a személyi jövedelem-kivét mellett más elemeket is
figyelembe kell venni az adóelőleg számítás során, javasoljuk ezért szak-
képzett könyvelő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e, 
A harmadik negyedév tekintetében 2013. október 14-e (12-e szombatra esik).
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

SZEPTEMBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

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

• az egyéni vállalkozó, ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult és rokkantsági ellá-
tásban vagy rehabilitációs ellátásban
részesül

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

Fenti kedvezmény 2012. július 1-től
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó, vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni idő-
szakra önrevízióval módosíthatóak a hi-
básan beküldött bevallások.

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

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

12-e.

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

hó 12-ig fizetik. 

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

Fõfoglalkozású Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti

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

Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások

elnevezése tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla

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

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

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.

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

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

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

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

• 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

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

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

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

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállalkozó ne-

gyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adóelőleget köteles
fizetni. 

Adóelőleget abban a negyedévben kell fizetni először, amikor össze-
ge eléri, vagy meghaladja a 10 000 forintot. A további negyedévekben
már összegtől függetlenül fizetni kell. 

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében még végig
a főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jövedelemszámítást alkal-
mazhatják. 

Tételes adózóknál a személyi jövedelem-kivét mellett más elemeket is
figyelembe kell venni az adóelőleg számítás során, javasoljuk ezért szak-
képzett könyvelő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e, 
A harmadik negyedév tekintetében 2013. október 14-e (12-e szombatra esik).
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Sihederkoromban anyám gyak-
ran leküldött egy tízessel a közért-
be, s én félóra múlva két kiló
krumplival, egy vekni kenyérrel,
egy liter tejjel, tíz tojással, fél kiló

babkávéval, egy tyúkkal, és leg-
alább egy zacskó bonbonnal jöt-
tem haza. Ma már ezt nem lehet
megcsinálni. Ott az a sok rohadt
biztonsági kamera!!!

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 

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

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

Ismét eljött a már lassan másfél évtizede szo-
kásosnak nevezhető, szeptemberi „focikupás
hétvége”.  Az idén újra megmozdult az ország
taxis társadalmának sportszerető (focira-
jongó) része, ugyanis egy korábban már nép-
szerűvé vált helyszínen, Kecskeméten rendez-
ték meg a jó hangulatáról ismert találkozót. 
Íme az eredmények:
1. helyezett Zebra Kft. ex Budapest 
2. helyezett TAXI PLUS Budapest 
3. helyezett Kecskemét-taxis söröző 
4. helyezett B csapat 
5. helyezett 6x6 hajcsatok

Kecskemét 

XIV. Taxis 
focikupa
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Az új taxiállomás koncep-
ció egyik eleme a droszt-
bútor. Legyen egy pad,
ahova kiülhetnek a taxi-
sok kiegyenesíteni elgém-
beredett virgácsaikat. De
mit tapasztal Kállai Tibor
taxis kollégánk nap mint
nap a VI. kerületi
Podmaniczky utca 109.
előtt lévő taxiállomáson? A
közeli egészségügyi intéz-
ményből kijönnek az ott
dolgozók és dohányzó-hely-
nek tekintik a taxiállomásun-
kat.

A kórházak, a közintézmé-
nyek ajtajától öt méterre tilos
a dohányzás. A taxik ajtajától
egy méterre miért nem tilos
a dohányzás? Ugyanis egy
méterről fújják be a füstöt a
taxikba. Éppen az egész-
ségügyiek mutatnak
jópéldát… 

Szöveg: Juhász Péter
Képek: Kállai Tibor

Mire jó a drosztbútor?
A közeli orvosi rendelő dol-
gozói ide járnak cigizni,
aztán mindenki azt hiszi,
hogy a taxisok a bunkók és
ők dobálják el a csikket.
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Sihederkoromban anyám gyak-
ran leküldött egy tízessel a közért-
be, s én félóra múlva két kiló
krumplival, egy vekni kenyérrel,
egy liter tejjel, tíz tojással, fél kiló

babkávéval, egy tyúkkal, és leg-
alább egy zacskó bonbonnal jöt-
tem haza. Ma már ezt nem lehet
megcsinálni. Ott az a sok rohadt
biztonsági kamera!!!

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 

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

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

Ismét eljött a már lassan másfél évtizede szo-
kásosnak nevezhető, szeptemberi „focikupás
hétvége”.  Az idén újra megmozdult az ország
taxis társadalmának sportszerető (focira-
jongó) része, ugyanis egy korábban már nép-
szerűvé vált helyszínen, Kecskeméten rendez-
ték meg a jó hangulatáról ismert találkozót. 
Íme az eredmények:
1. helyezett Zebra Kft. ex Budapest 
2. helyezett TAXI PLUS Budapest 
3. helyezett Kecskemét-taxis söröző 
4. helyezett B csapat 
5. helyezett 6x6 hajcsatok

Kecskemét 

XIV. Taxis 
focikupa
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Az új taxiállomás koncep-
ció egyik eleme a droszt-
bútor. Legyen egy pad,
ahova kiülhetnek a taxi-
sok kiegyenesíteni elgém-
beredett virgácsaikat. De
mit tapasztal Kállai Tibor
taxis kollégánk nap mint
nap a VI. kerületi
Podmaniczky utca 109.
előtt lévő taxiállomáson? A
közeli egészségügyi intéz-
ményből kijönnek az ott
dolgozók és dohányzó-hely-
nek tekintik a taxiállomásun-
kat.

A kórházak, a közintézmé-
nyek ajtajától öt méterre tilos
a dohányzás. A taxik ajtajától
egy méterre miért nem tilos
a dohányzás? Ugyanis egy
méterről fújják be a füstöt a
taxikba. Éppen az egész-
ségügyiek mutatnak
jópéldát… 

Szöveg: Juhász Péter
Képek: Kállai Tibor

Mire jó a drosztbútor?
A közeli orvosi rendelő dol-
gozói ide járnak cigizni,
aztán mindenki azt hiszi,
hogy a taxisok a bunkók és
ők dobálják el a csikket.
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I. Krisztina körút
A közúti forgalomnak van elsőbbsége – általában – akkor, amikor
a „vasaló” a zártpályás útszakaszról kijövet, keresztezi a közutat.
Így volt ez a Krisztina körúton a Dózsa György-szoborral szem-
ben. Ezen változtattak most, kihelyeztek egy „Elsőbbségadás kö-
telező!” jelzőtáblát a villamossínek elé. Ezentúl a villamosnak van
elsőbbsége, akkor is, amikor működik a jelzőlámpa, akkor is, ha
nem. 

VII. Dob utca
Eddig főútvonal volt a Dob utca az Erzsébetvárosban. Most a „kis
számoknál” 30-as övezet lett, így, ott minden kereszteződés
„jobbkezes” lett!

VIII. József körút – Baross utca sarok

Győzött a józan ész! Hosszú évek könyörgése után végre engedé-
lyezték a József körútról a jobbra kanyarodást a Baross utcánál a
Kálvin tér felé. Jó lenne, ha engedélyeznék a jobbra fordulást az
Erzsébet körútról a Király utcába a Lövölde tér felé, vagy szintén
a jobbra fordulást az Erzsébet körútról a Wesselényi utcába a Ká-
roly körút felé. Vigyázzunk, a Baross utcából továbbra sem lehet
jobbra fordulni a József körútnál a Blaha Lujza tér irányába! 

37

Forgalmirend-változások

Ha működik
a lámpa, ha
nem, a villa-
mosnak van
elsőbbsége!

VII. Dob utca:
Itt is forgal-
mirend-vál-
tozás történt

VIII. Baross
utca: Tovább-
ra is tilos a
jobbra fordu-
lás a Blaha
felé

VIII. Baross
utca: Végre
engedélyez-
ték a jobbra
fordulást a
Kálvin tér felé

I. Krisztina
krt.: Jelző-
tábla figyel-
meztet a for-
galmirend-
változásra

VII. Dob utca:
A Síp utca
most még
zárva, de ha
az építkezés-
nek vége, az
eddigi aláren-
delt utcából
jövőknek lesz
elsőbbsége!
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A közúti forgalomnak van elsőbbsége – általában – akkor, amikor
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számoknál” 30-as övezet lett, így, ott minden kereszteződés
„jobbkezes” lett!

VIII. József körút – Baross utca sarok

Győzött a józan ész! Hosszú évek könyörgése után végre engedé-
lyezték a József körútról a jobbra kanyarodást a Baross utcánál a
Kálvin tér felé. Jó lenne, ha engedélyeznék a jobbra fordulást az
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VIII. Baross tér 

Naponta változik a forgalmi rend az építkezések miatt, nagyon oda
kell figyelni a változásokra a Baross téren! Most például a Rákóczi út
felől a Thököly út felé vezető buszsávot egy tényleges folyosóban ve-
zetik, új nyomvonalon. Azonban, rejtélyes módon a folyosó köze-
pén(!) kihelyeztek egy „Kivéve: BKV” jelzőtáblát. Vajon mit csináljon
a taxis, aki idáig teljesen szabályosan behaladt? Tovább nem mehet
a jelzőtábla miatt, jobbra, balra letérni nem tud a műtárgyak, a beton-
elemek miatt, visszatolatni meg nem szabad. Kértem a felesleges-
nek tűnő tábla leszerelését. 
XIII. Váci út (TESCO parkoló)

Korábban már beszámoltunk arról, hogy egyirányú lett a parkolóhoz
vezető út. Akkor figyelmeztettünk arra, hogy vigyázzunk, sokan nem
veszik figyelembe az új behajtási tilalmat, és behajtanak a tiltott irány-
ból. Most győzött a józan ész, és visszaállították a régi forgalmi ren-
det. Ismét kétirányú lett az útszakasz. 

XXI. Weiss Manfréd út
A csepeli terelőút elkészíté-
se előtt a Kossuth Lajos ut-
ca–Weiss Manfréd út
(Gyorsforgalmi út) volt a fő-
útvonal. Most elkészült az el-
kerülő út első szakasza, és
az lett a főútvonal! Ha műkö-
dik a jelzőlámpa, nincs is
gond, minden egyértelmű.
De villogó sárgánál ne meg-

szokásból vezessünk! Ha Csepel felől jövünk a városba, akkor a bal-
ról jövőknek, az eddigi mellékútnak van elsőbbsége! 
VIII. Pollack Mihály tér

A legnagyobb
változás a Jó-
zsefvárosban,
az úgynevezett
Palota-negyed-
ben történt,
i g y e k e z n e k
még jobban ki-
szorítani az át-
menő forgal-
mat. A mellé-
kelt térkép
r é s z l e t e s e n
mutatja a válto-
zásokat.
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Fiatalabb koromban 4
hajlékony tagom volt és 1
merev. Ma négy merev és
egy hajlékony tagom
van.

* * *
Az egyetlen, amit ké-

rek, egy esély, hogy meg-
bizonyosodhassak arról:
a pénz nem boldogít. 

* * *
– A boldogság két fõ

eleme: az egészség és a
rossz memória.

VIII. Baross tér: A buszsáv végén szinte a földön a
tábla: kivéve BKV. Ebből a folyosóból már nincs me-
nekvés...

XIII. Váci út TESCO parkoló: Ismét kétirányú lett az út

XXI. Weiss Manfréd út: Jel-
zőtábla figyelmeztet a for-
galmirend-változásra

XXI. Weiss Manfréd út: Az eddigi mel-
lékútról jövőknek lett elsőbbségük

VIII.
Pollack Mi-
hály tér: Ez
a jelzőtáb-

la-kombi-
náció nincs

a KRESZ-
ben. Gyalo-
gos-kerék-
páros öve-
zetbe még
a célforga-

lom se
hajthat

be...

VIII. Pollack Mihály tér és környéke
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V. Szent István körút

A világon mindenütt épülnek az aluljárók, meg a felüljárók, nálunk
meg temetik be a korábban milliárdokért megépült aluljárókat… A
Ferenciek tere után betemetik a Margit híd tövénél lévőt is. 
VII. Kazinczy utca

Éjszaka, illetve a hétvégeken gyalogos-kerékpáros utca lett a Kazin-
czy utca Király és Wesselényi utca közötti szakasza. Oda – akkor –
jármű még célforgalom céljából sem hajthat be.

VII. Alsó Erdősor utca

A Rottenbiller utcából régóta tilos balra fordulni, a Baross tér irányá-
ba, most megtiltották a balra fordulást az Alsó erdősor utcánál is. Az
Erzsébetvárosból kijutni Keleti pályaudvar felé csak úgy lehet, ha
megkerüljük a fél várost…
VII. Rákóczi út

Tulajdonképpen nem forgalmirend-változás, hanem forgalomtechni-
kai változás történt. Eddig a Károly körútnál, a jobbra kisívben fordu-
lásnál csak egy „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla volt kint. Most
– eléggé érthetetlenül – egy jelzőlámpát helyeztek ki. 

Juhász Péter
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Az alkoholról
Egy lelkész az alkoholtól

való teljes megtartóztatásról
prédikál, és nagy lendülettel
így fejezi be a tanítását:

– A világ összes sörét fog-
nám, és beleönteném a fo-
lyóba!

Majd a még nagyobb ha-
tás kedvéért folytatja:

– A világ összes borát fog-
nám, és beleönteném a fo-
lyóba!

Végül felteszi a pontot az
i-re:

– És a világ összes whis-

kyjét is beleönteném a fo-
lyóba!

Elégedetten leül. Ekkor a
kórusvezetõ, mosollyal az
arcán, így szól:

– Végezetül énekeljük el a
„Mint szarvas hûs vízforrás-
ra, úgy szomjazik lelkem
rád...“ kezdetû dalt!...

* * *
– Minden szál cigi elvesz

7 percet az életbõl. Minden
szeretkezés ad plusz 15
percet az élethez. Dohá-
nyosok, dugjatok, ha élni
akartok!

V. Szent István krt.: Figyeljünk a tilos-
ban átrohangáló gyalogosokra!

VIII. Baross utca: Behajtani tilos táblával találkozik,
aki a Szentkirályi utcánál a Palota-negyed felé menne

VII Kazinczy
utca: Éjszaka
és a hétvége-
ken tiltott
övezet a jár-
műveknek!

VII. Alsó erdősor utca: Érthetet-
len a balra fordulási tilalom

VII. Rákóczi út: Jelző-
lámpával szabályozták
a jobbra kanyarodást
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VIII. Baross tér 
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V. Szent István körút
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Erzsébetvárosból kijutni Keleti pályaudvar felé csak úgy lehet, ha
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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.
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Csak magunkra számíthatunk
Figyelemreméltó vezércikk jelent meg 2003-as szeptemberi szá-
munkban. Apropója az volt, hogy rendezési szándékainkat so-
kadszor is elutasította, vagy egyszerűen csak „altatta” a szakmi-
nisztérium és a főváros. Kézenfekvő volt a következtetés: ha a ha-
tóság nem lép, akkor nekünk kell. Csak magunkra számíthatunk!

Mik voltak a követelések? A szokásos: létszámkorlátozás, fix
tarifa, ellenőrzés. Merev elutasításba ütköztünk. Akkor hogyan
tovább?  Használjuk az akkori maximált tarifát, de egységesen!
Akkor az lesz a fix tarifa! Fejlesszük szolgáltatásunkat, nyújt-
sunk többet, mint amit elvárnak tőlünk! 

Mi lett ebből azóta? Majdnem semmi! Ugyanazokkal a tari-
fákkal jártunk még nemrég, mint tíz éve. Ugyanazokat a köröket
futottuk, de végre meglett az eredménye. Van fix tarifa, és mel-
lé egy egész csomó olyan előírás, amit nem feltétlenül akar-
tunk, és rengetegbe kerül. Létszámkorlátozást akarunk? Ez az!
Ellenőrzést akartunk? Meglett! Most már csak dolgozni kell…

Ne beszélj annyit!
Az egyszeri taxis panaszkodik az utasának: olyan sok a kiadása
a kocsirészlettel, a társasági tagdíjjal meg az adókkal és járulé-
kokkal, hogy havi háromszázezer forint bevételig szinte nem ke-
res semmit. Az ő elkölthető jövedelme csak ez után jön.

Az utas persze csak félig-meddig figyeli a panaszáradatot,
így a következőket szűri le: a taxis háromszázezernél is többet
keres…

Kedves Kollégák, sorstársaim! Sírva könyörgök, ne beszélje-
tek marhaságokat az utasnak, mert félreérti! Egyáltalán, lehető-
ség szerint kerüljük ezt a témát. Bármit is mondunk, az utasunk
az összefüggések ismeretének hiánya miatt egészen mást fog
érteni rajta…

Továbbra is drosztháború
A húsz évvel ezelőtti cikk felsorolja a „foglalt” taxiállomások lis-
táját. A Nagykörút és a Duna által határolt terület gyakorlatilag
teljes egészében egyes „onnan dolgozók” ellenőrzése alatt áll.
A kiszorított taxisokban néha ugyan jelentkezik a felháborodás,
és az ennek köszönhető bátrabb kiállás, azonban ez a viselke-
dés egyre ritkább. Napjainkra – gyanítom – a csendes beletö-
rődés vette át a helyét. Talán ezen is változtatni tud a főváros új
rendelete…

Változott a taxizás áfája

1993 augusztusában az addig 6%-os áfa 10%-ra emelkedett. A
taxisok túlnyomó többségét ez nemigen befolyásolta, hiszen
nem érték el az akkori 500 ezer forintos áfa-határt. 2003-ban
ismét változott az áfa-kulcs 12-ről 23 százalékra, de ez ismét
nem érintette a taxisokat, mert az akkori 2, ill. 4 millió forintos
határt szintén nem érte el a bevétel. Ma 27%-os áfáról beszé-
lünk, és hatmillió forintos adómentes határról. Biztosan benne
tudunk maradni az adómentes kategóriában még mindig ? Az
új fix tarifával is…?

Erről írt a Taxisok Világa 2003 szeptemberében

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1993 szeptemberében

20 éve történt

Néhány hónappal ezelőtt jelent meg
kollégánk írása a taxiállomás-ellen-
őrökkel kapcsolatban. Ő akkor azt
kérdezte, ki kivel van? Ugyanis a jelek
szerint az ellenőrök nem a taxisokkal
vannak. Nem egy hajóban evezünk.
Naponta jelzik taxis kollégák, hogy itt
is, ott is megbüntették őket a közleke-
dési szabályok megsértése miatt. És ki
jelenti fel őket? A taxiállomás-ellenőrrel
utazó közterület-felügyelő…

Az érthető, kell a közterület-felügyelő.
Ő tud intézkedni a taxiállomáson megál-
ló civil autósokkal szemben. De nem ve-
lük szemben intézkednek. A civilek nyu-
godtan parkolgatnak a taxiállomáson. Az
ellenőrök a taxisokra vadásznak. Köztu-

dott,
Budapest belvárosában nem lehet

szabályosan megállni, az utasra várako-
zás érdekében. 

Vagy a sarkon kell megállni, vagy má-

sodikként. A taxis megáll, körülnéz.
Első, figyeli a térfigyelő kamerákat.
Másodikként figyeli a rendőröket,
közterület-felügyelőket. De rendsze-
rint nincs is velük gond. Sétálgat-
nak, látják, a taxis dolgozik, munká-
ját végzi, ott van a kocsinál, így to-
vább ballagnak.

Nem úgy a taxiállomás-ellenőrrel
utazó közterület-felügyelő. Nála
egyből kattog a fényképezőgép,
egyből készül a feljelentés. A kér-
dés változatlan: ki kivel van? Ki-
ért, miért vannak az ellenőrök?

Vajon hány civil autóst jelentettek már fel
a taxiállomáson várakozásért? Vajon mit
tettek a taxiállomások rendjéért? 

Név és cím a szerkesztőségben

Ki kivel van?

Vadásznak ránk

Civil autó az Alkotmány utcai ta-
xiállomáson. Teheti, mert a köz-
terület-felügyelő a taxiállomás-
ellenőrrel taxisokra vadászik

A taxiállo-
más-ellenőr
a buszsáv-
ban bandu-
kol. Ezt nem
tehetné meg,
még a sárga
villogó hasz-
nálata mel-
lett sem. Ő
csak minket
büntet, őt
senki....
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V. Stollár Béla – Bihari János sarok

!Egy építkezés kerítése miatt nem lehet belátni egy nagyon baleset-
veszélyes jobbkezes kereszteződést. Kérjük a kerítést elbontatni. 

• A Budapesti Közlekedési Központ által jóváhagyott ideiglenes for-
galmi rend van érvényben, intézkedésre is a BKK jogosult. 
VI. Király utca 56.

!Útburkolati jelekkel akadályozták meg a par-
kolást, mert ott van egy autólehajtó. De hát

azon a kapun fizikailag nem tud jármű kihajtani,
így az felesleges. Ezzel együtt az útburkolati jel
is felesleges, el kellene eltávolítani.
• Az útburkolati jel eltávolításával kapcsolat-
ban intézkedtünk.
V. Petőfi Sándor utca

!Megfordították a Párizsi utca egyirányúságát, így most ki lehet ha-
ladni a Petőfi Sándor utcába. A sarkon nincs „Elsőbbségadás kö-

telező” jelzőtábla, tehát a sarok jobbkezes. Ugyanakkor a Petőfi Sán-
dor utca többi mellékutcája táblával védett, jó lenne ezt is levédetni.
• A BKK által jóváhagyott ideiglenes forgalmi rend van érvényben.
IV. Óceánárok utca

!Összetörtek egy nagyon fontos közlekedést segítő tükröt, kérjük
kicserélni.

• Az összetört tükör bejelentésre került. 
IV. Ipari park utca

!Taxis kolléga jelezte, hogy kidöntöttek egy „Elsőbbségadás köte-
lező!” jelzőtáblát, ő már mindenhol jelentette, de nem történt in-

tézkedés. Kérjük a jelzőtáblát visszaállítatni eredeti helyzetébe.
• A jelzőtábla visszahelyezése megtörtént. 
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Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

V. Stollár Béla utca: Nem
lehet a kerítéstől belátni
a kereszteződést

VI. Király utca:
Itt felesleges a
tilalom

...ugyanis ezen a betonlépcsőn sem-
milyen autó nem képes kihajtani

IV. Óceánárok utca: Nagyon
fontos tükröt törtek össze

IV. Ipari park utca: Kidöntötték
a sarkon lévő jelzőtáblát
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XI. Szerémi – Barázda sarok

!Hiányzik egy „200 méter” kiegészítő jelzőtábla, ugyanis nem itt
kell jobbra fordulni az  M1 – M7 autópályák felé, hanem 200 mé-

terrel később, a következő kereszteződésnél.
• A „200 méter” kiegészítő jelzőtábla pótlására intézkedtünk. 
XII. Beethoven utca

!Ez az utca is alkalmatlan a kétirányú közlekedésre, kérjük
egyirányúsítani.

• Felmerült már az egyirányúsítás, de a kerületi önkormányzat a la-
kók érdekeit figyelembe véve nem támogatta, nem tartják célszerű-
nek a kerülőutakra kényszerítést. Az utcában a forgalom kicsi, és a
kétoldali parkolás mellett is van elegendő hely a félrehúzódásra a vá-
rakozó járművek között.
IX. Csarnok tér

!Útépítés miatt korábban lezárták a Csarnok teret. Véget értek a
munkálatok, kérjük a felesleges jelzőtáblát leszerelni.

• A jelzőtábla megszüntetésére felkértük a IX. kerületi Polgármeste-
ri Hivatalt, mint beruházót. 
VIII. II. János Pál pápa tér

!Kérésünkre a  felesleges jelzőtáblát már leszerelték, de ott marad-
tak a felesleges útburkolati jelek. Kérjük azokat is eltávolítani. 

• Kivitelezés folyamatban. 
VII. Rákóczi – Síp sarok

!Nagyon jó volt, hogy engedélyezték a Síp utca jobb oldali sávjá-
ból a balra kanyarodást, most azonban ezt megtiltották. Jó lenne

ismét engedélyezni.
• A külső sávban tévesen újították fel a járműosztályozót, ezért visz-

szaállítottuk az eredeti forgalmi rendet. A Budapesti Közlekedési
Központtal történt egyeztetést követően marad ez a sávkiosztás. A
csomópontban a tele zöldes irányítás nem valósítható meg két balra
kanyarodó sáv esetén, mivel a csatlakozó mellékutcák nem szemben
helyezkednek el egymással, és a buszsáv miatt a Puskin utcából
jobbra kanyarodók azonos időben, szintén a középső sávra kanya-
rodnának. Ez tiltott irány, ezért szükséges a két irányt különböző sá-
vokra vezetni. Hamarosan „Besorolás rendjét jelző táblával” is jelöl-
ve lesz az egy sáv jobbra – egy sáv balra forgalmi rend.

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban a szokásos elérhetőségen keresztül. Aki be
akar jelölni az iwiw-en, vagy a facebook-on – így könnyebb a kap-
csolattartás – elég csak a Lámpafelelőst beírni.
SMS: 06209247645
E-mail: lampafelelos@freemail.hu

Juhász Péter

43

Férfi: Mit szólnál egy
gyors menethez?

Nõ: Az miben különbözne
a szokásostól?

* * *
Férfi: Azért szeretsz, mert

az apám egy vagyont ha-
gyott rám?

Nõ: Semmi esetre sem,

drágám... Akkor is szeretné-
lek, ha más hagyta volna
rád.

* * *
Férfi: Nem értem, miért

hordasz melltartót. Nincs is
mit beleraknod.

Nõ: Te meg alsónadrágot
viselsz, nem?

XI. Szeré-
mi út:
Nem itt
kell jobb-
ra fordul-
ni, hanem
a követke-
ző sarkon

IX. Csarnok tér: Ez a jelzőtábla már felesleges

Írások a taxizás elmúlt évtizedeiből

Figyelem a feliratra
Egyre többet hallok panaszkodni a magántaxisokra. Erőszakosak, ag-
resszívek, udvariatlanok – és így tovább. Van olyan vélemény, hogy nem-
csak a többi közlekedővel udvariatlanok, hanem utasokkal is. Ismét má-
sok szerint a vezetési tudásukkal is baj van: nem vezetnek olyan jól, mint
az „igazi” taxisofőrök, viszont utánozni akarják őket a gyors előrejutás né-
ha valóban erőszakos módszereiben, de ezzel csak veszélyt teremtenek.
Egy szó, mint száz: napirendre kerültek a magántaxisok. Főleg autós tár-
saságokban.

Igazuk van ezeknek az elmarasztaló véleményeknek? Igen is, meg nem
is. Kétségtelen, magam is ültem már olyan magántaxiban, amelynek mo-
gorva és udvariatlan volt a vezetője. Ültem olyanban is, amely nyolcvan-ki-
lencvennel ment esőben, nagy kockakövön, és mert nem éreztem, hogy
a vezetőnek magabiztosan kezében lenne az autó, felszólítottam, hogy
menjen lassabban. Bevágott már elém is magántaxi úgy, hogy alig tud-
tam elkerülni az ütközést.

Csakhogy: bevágott már elém „igazi” taxi is, aztán autóbusz, trolibusz,
Lada, Opel, Trabant és mindenféle márka. És ki elé nem vágott be? És
ha húsz percen belül kétszer is Lada miatt kellett fékezni, most mondjuk
azt, hogy a Lada-vezetők erőszakosak és agresszívek? Ha udvariatlan –
találjunk ki gyorsan egy szakmát – mondjuk: villanyszerelővel találkozunk,
minősíthetjük-e udvariatlannak a villanyszerelőket?

Kár folytatni. Mindenki tudja, hogy az ilyesfajta általánosítás mindig
igazságtalan. A magántaxisokra is ugyanaz érvényes, mint minden más –
valamely ismérv szerint – kiválasztott csoportra. Van közöttük ilyen em-
ber is, meg olyan is.

A magántaxisoknak is tanulságos lehet azonban a dolog. A valamilyen
módon – egyenruha stb. – különlegesen felismerhető emberek viselkedé-
sét a közvélemény éberebben figyeli: erényeiket természetesnek veszik,
hibáikat felnagyítják. A magántaxisok figyeljék egymást is, és ne tűrjenek
meg a soraik között olyanokat, akiknek a viselkedése kifogásolható.

Mert bármennyire is helyteleníthető az általánosítás, a néhány ember
miatt kialakult rossz vélemény az egész gárdára vet rossz fényt.

Nádasi Antal
Esti Hírlap, 1985. szeptember 9.

Juhász Péter gyűjteményéből

ujtaxi.qxd  9/11/13 08:49  Page 43

Taxi 48o 2013 szept.indd   42 9/11/13   2:22 PM



V. Stollár Béla – Bihari János sarok

!Egy építkezés kerítése miatt nem lehet belátni egy nagyon baleset-
veszélyes jobbkezes kereszteződést. Kérjük a kerítést elbontatni. 

• A Budapesti Közlekedési Központ által jóváhagyott ideiglenes for-
galmi rend van érvényben, intézkedésre is a BKK jogosult. 
VI. Király utca 56.

!Útburkolati jelekkel akadályozták meg a par-
kolást, mert ott van egy autólehajtó. De hát

azon a kapun fizikailag nem tud jármű kihajtani,
így az felesleges. Ezzel együtt az útburkolati jel
is felesleges, el kellene eltávolítani.
• Az útburkolati jel eltávolításával kapcsolat-
ban intézkedtünk.
V. Petőfi Sándor utca

!Megfordították a Párizsi utca egyirányúságát, így most ki lehet ha-
ladni a Petőfi Sándor utcába. A sarkon nincs „Elsőbbségadás kö-

telező” jelzőtábla, tehát a sarok jobbkezes. Ugyanakkor a Petőfi Sán-
dor utca többi mellékutcája táblával védett, jó lenne ezt is levédetni.
• A BKK által jóváhagyott ideiglenes forgalmi rend van érvényben.
IV. Óceánárok utca

!Összetörtek egy nagyon fontos közlekedést segítő tükröt, kérjük
kicserélni.

• Az összetört tükör bejelentésre került. 
IV. Ipari park utca

!Taxis kolléga jelezte, hogy kidöntöttek egy „Elsőbbségadás köte-
lező!” jelzőtáblát, ő már mindenhol jelentette, de nem történt in-

tézkedés. Kérjük a jelzőtáblát visszaállítatni eredeti helyzetébe.
• A jelzőtábla visszahelyezése megtörtént. 
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Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

V. Stollár Béla utca: Nem
lehet a kerítéstől belátni
a kereszteződést

VI. Király utca:
Itt felesleges a
tilalom

...ugyanis ezen a betonlépcsőn sem-
milyen autó nem képes kihajtani

IV. Óceánárok utca: Nagyon
fontos tükröt törtek össze

IV. Ipari park utca: Kidöntötték
a sarkon lévő jelzőtáblát
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XI. Szerémi – Barázda sarok

!Hiányzik egy „200 méter” kiegészítő jelzőtábla, ugyanis nem itt
kell jobbra fordulni az  M1 – M7 autópályák felé, hanem 200 mé-

terrel később, a következő kereszteződésnél.
• A „200 méter” kiegészítő jelzőtábla pótlására intézkedtünk. 
XII. Beethoven utca

!Ez az utca is alkalmatlan a kétirányú közlekedésre, kérjük
egyirányúsítani.

• Felmerült már az egyirányúsítás, de a kerületi önkormányzat a la-
kók érdekeit figyelembe véve nem támogatta, nem tartják célszerű-
nek a kerülőutakra kényszerítést. Az utcában a forgalom kicsi, és a
kétoldali parkolás mellett is van elegendő hely a félrehúzódásra a vá-
rakozó járművek között.
IX. Csarnok tér

!Útépítés miatt korábban lezárták a Csarnok teret. Véget értek a
munkálatok, kérjük a felesleges jelzőtáblát leszerelni.

• A jelzőtábla megszüntetésére felkértük a IX. kerületi Polgármeste-
ri Hivatalt, mint beruházót. 
VIII. II. János Pál pápa tér

!Kérésünkre a  felesleges jelzőtáblát már leszerelték, de ott marad-
tak a felesleges útburkolati jelek. Kérjük azokat is eltávolítani. 

• Kivitelezés folyamatban. 
VII. Rákóczi – Síp sarok

!Nagyon jó volt, hogy engedélyezték a Síp utca jobb oldali sávjá-
ból a balra kanyarodást, most azonban ezt megtiltották. Jó lenne

ismét engedélyezni.
• A külső sávban tévesen újították fel a járműosztályozót, ezért visz-

szaállítottuk az eredeti forgalmi rendet. A Budapesti Közlekedési
Központtal történt egyeztetést követően marad ez a sávkiosztás. A
csomópontban a tele zöldes irányítás nem valósítható meg két balra
kanyarodó sáv esetén, mivel a csatlakozó mellékutcák nem szemben
helyezkednek el egymással, és a buszsáv miatt a Puskin utcából
jobbra kanyarodók azonos időben, szintén a középső sávra kanya-
rodnának. Ez tiltott irány, ezért szükséges a két irányt különböző sá-
vokra vezetni. Hamarosan „Besorolás rendjét jelző táblával” is jelöl-
ve lesz az egy sáv jobbra – egy sáv balra forgalmi rend.

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban a szokásos elérhetőségen keresztül. Aki be
akar jelölni az iwiw-en, vagy a facebook-on – így könnyebb a kap-
csolattartás – elég csak a Lámpafelelőst beírni.
SMS: 06209247645
E-mail: lampafelelos@freemail.hu

Juhász Péter
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Férfi: Mit szólnál egy
gyors menethez?

Nõ: Az miben különbözne
a szokásostól?

* * *
Férfi: Azért szeretsz, mert

az apám egy vagyont ha-
gyott rám?

Nõ: Semmi esetre sem,

drágám... Akkor is szeretné-
lek, ha más hagyta volna
rád.

* * *
Férfi: Nem értem, miért

hordasz melltartót. Nincs is
mit beleraknod.

Nõ: Te meg alsónadrágot
viselsz, nem?

XI. Szeré-
mi út:
Nem itt
kell jobb-
ra fordul-
ni, hanem
a követke-
ző sarkon

IX. Csarnok tér: Ez a jelzőtábla már felesleges

Írások a taxizás elmúlt évtizedeiből

Figyelem a feliratra
Egyre többet hallok panaszkodni a magántaxisokra. Erőszakosak, ag-
resszívek, udvariatlanok – és így tovább. Van olyan vélemény, hogy nem-
csak a többi közlekedővel udvariatlanok, hanem utasokkal is. Ismét má-
sok szerint a vezetési tudásukkal is baj van: nem vezetnek olyan jól, mint
az „igazi” taxisofőrök, viszont utánozni akarják őket a gyors előrejutás né-
ha valóban erőszakos módszereiben, de ezzel csak veszélyt teremtenek.
Egy szó, mint száz: napirendre kerültek a magántaxisok. Főleg autós tár-
saságokban.

Igazuk van ezeknek az elmarasztaló véleményeknek? Igen is, meg nem
is. Kétségtelen, magam is ültem már olyan magántaxiban, amelynek mo-
gorva és udvariatlan volt a vezetője. Ültem olyanban is, amely nyolcvan-ki-
lencvennel ment esőben, nagy kockakövön, és mert nem éreztem, hogy
a vezetőnek magabiztosan kezében lenne az autó, felszólítottam, hogy
menjen lassabban. Bevágott már elém is magántaxi úgy, hogy alig tud-
tam elkerülni az ütközést.

Csakhogy: bevágott már elém „igazi” taxi is, aztán autóbusz, trolibusz,
Lada, Opel, Trabant és mindenféle márka. És ki elé nem vágott be? És
ha húsz percen belül kétszer is Lada miatt kellett fékezni, most mondjuk
azt, hogy a Lada-vezetők erőszakosak és agresszívek? Ha udvariatlan –
találjunk ki gyorsan egy szakmát – mondjuk: villanyszerelővel találkozunk,
minősíthetjük-e udvariatlannak a villanyszerelőket?

Kár folytatni. Mindenki tudja, hogy az ilyesfajta általánosítás mindig
igazságtalan. A magántaxisokra is ugyanaz érvényes, mint minden más –
valamely ismérv szerint – kiválasztott csoportra. Van közöttük ilyen em-
ber is, meg olyan is.

A magántaxisoknak is tanulságos lehet azonban a dolog. A valamilyen
módon – egyenruha stb. – különlegesen felismerhető emberek viselkedé-
sét a közvélemény éberebben figyeli: erényeiket természetesnek veszik,
hibáikat felnagyítják. A magántaxisok figyeljék egymást is, és ne tűrjenek
meg a soraik között olyanokat, akiknek a viselkedése kifogásolható.

Mert bármennyire is helyteleníthető az általánosítás, a néhány ember
miatt kialakult rossz vélemény az egész gárdára vet rossz fényt.

Nádasi Antal
Esti Hírlap, 1985. szeptember 9.

Juhász Péter gyűjteményéből
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Szervusztok!
R e m é l e m ,
hogy sikerült
áthidalnotok
azokat a ne-
hézségeket,
amelyeket az
„új rendele-

tek” hoztak.
Mindjárt folytatom törökországi beszá-

molómat, de engedjetek meg egy pár
mondatos kitérőt…

…elolvastam a májusi számban az ösz-
szes új szabályzatot és rendelkezést, az
összes „újdonságot”, amely „a taxistársa-
dalom és az utazóközönség érdekeit
szem előtt tartva” született. 

Nem vagyok negatív, majd meglátjuk…
mindenesetre sok erőt és egészséget, és
rengeteg türelmet kívánok nektek...

Nos, akkor térjünk vissza Törökország-
ba.

Sajnos túl sok időnk nem volt, hogy be-
hatóbban „tanulmá-

n y o z -
zuk” a törökországi életet, arról nem is

beszélve, hogy rettenetesen szigorúak a
szabályok, amelyeket egy odautazó külföl-
dinek be kell tartania, még akkor is, ha ka-
mionnal megy…, azaz dolgozik. 

Nem lehet például úton-útfélen fotóz-
gatni! Nem lehet a lefátyolozott hölgyeket
lefényképezni, mert rögtön ott terem
négy-hat unokabáty és -öcs, és vagy bak-
sist kérnek érte, vagy ha nem fizetsz, elve-
szik a gépedet. Nem lehet az imaházakba
cipővel belépni, és nem lehet sok helyre
egy nőnek belépnie (egyáltalán nem).

Szóval igencsak mások a szabályok, de
a sok korlátozás ellenére azért mégiscsak
remek dolog ez a világjárósdi.

Azt hiszem, elmondhatom magamról,
hogy mindenhová elvetődtem, ahová csak
el szerettem volna jutni. Álmaimat túl-
szárnyalta a valóság.

Mert az isztambuli valóság felért
Seherezádé meséivel, ha nem is tartott
1001 éjszakán át.

Miután teljesítettük a
kötelezettségünket és
lerakodtunk, két nap
szabadidő állt rendelke-
zésünkre. Ugyanis a kö-
vetkező lerakó Izmitben
volt, ahová ún. „bukkolt”
időre kellett mennünk,
azaz sem előbb, sem ké-
sőbb, mint ahogy az
meg volt írva (nem az
égieknél, hanem a me-
netlevélen).

Az teljesen érthető,
hogy a kirakodásnál ami-
kor a spannifereket bon-
tottam és tekertem ösz-
sze, körülöttünk állt Isz-
tambul összes fekete-
szemű kissráca, és ujjal
mutogattak rám. (István rettenetesen él-
vezte a helyzetet.)

Fapofával tekertem a spankókat, és mi-
kor már nagyon untam a bá-
mészkodást, jól rájuk ijesztet-
tem: leugrottam a pótkocsiról
és haragot színlelve szaladtam
feléjük a magasra emelt  te-
kerccsel. A srácok hangosan
kacagva elszaladtak, de pár
perc múlva visszatértek fotó-
masinákkal és a mamákkal.

Engedélyt kértek, hogy le-
fényképezhessenek a népes
gyerekhaddal, farmerban, a
kamion pótkocsiján. Megtör-
tént a nagy esemény, és ami-
kor túl voltunk a barátkozás

ezen szakaszán, egy termetes
török asszonyság kézzel-lábbal elmagya-
rázta, hogy ő mostantól a „barátnőm”, te-
hát kötelességem azonnal megkóstolni az
általa főzött nem-
tudommit.

Hát egy barát-
nőt nem bánt meg
az ember – termé-
szetesen –, és
ameddig Istvánt a
férfiak faggatták
különböző „be-
szerzési lehetősé-
gekről”, valamint
a németországi
és egyéb orszá-
gok munkavállalá-
si feltételeiről, ad-
dig én vendég-
ségbe mentem. 

Mint kiderült,
nem is akárkihez
és akárhová.

Egy ottani ven-

déglő tulajdonosa volt a meghívóm. A ven-
déglő – törökül lokanta – jellegzetes török
stílusban berendezve, faragott asztalok és
székek, a sarkokban, és mindenhol, ahol
csak lehet, a bazárból már megismert dí-
szes tálak és kínálók. Anyagukat tekintve
réz minden, de micsoda megmunkálás!!!
Egy-egy karcsú karafán csillan a napfény,
ahogy besüt a fátyolfüggönyökön keresz-
tül.

Jellemző szín az ezüst, az arany és a szi-
várvány minden színe. Meseszép. Rögtön
elhatároztam, hogy átrendezem otthonun-
kat az itt látott stílusra, de Istvánnak nem
tetszik az ötlet, megszokta a neobarokk
bútorokat. És tudomásul kellett vennem,
hogy nem hajlandó ezentúl törökülésben
a szőnyegen ülni, a kanapé helyett. (Kár,
mert már elterveztem mindent.)

A vacsora, amit Alida tálalt, a darált hús
rafinált fűszerezésével elkészített kis hen-
ger alakú húspogácsák garmada volt, íze-
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Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 10. rész

TörTörökökorországi barszági barangolásokangolások
Csillog-villog a bazár, minden négyzetcentimétere

Utcakép… jellegzetes…
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sített rizzsel és a lecsóhoz hasonló köret-
tel. Eszméletlenül finom, fűszeres és illa-
tos. Nem vagyok nagyevő, de bizony illet-
lenül kétszer vettem a középre tett hatal-
mas tálból. A recept a következő:

Darált bárányhús (szerintem csirkéből
is jó), olaj, színes bors, só, erős paprika-
darálék (kevés), vöröshagyma – vagy talán
póréhagyma? – apróra vágva, nyers tojás,
koriander, csipetnyi, kurkuma szintén egy
csipetnyi főtt rizs, parázson sütött padli-
zsán villával szétnyomkodva. Ezt az egé-
szet összegyúrva szőlőlevélbe tekerik és
sütőlapon megsütik, majd a nyers pad-
lizsán-paprika-paradicsomból készített le-
csóféleségű mártásba belehelyezve tálal-
ják.

Lehet hogy valamit kihagytam, sőt biz-
tos, de mentségemre legyen mondva,
hogy inkább ettem, mint a receptre figyel-
tem. Arról nem beszélve, hogy törökül
nem tudván, mondanivalónkat rajzoltuk és
„eltáncoltuk” egymásnak.

Aztán megérkezett a férj, Halil, és átvet-
te a parancsnokságot az étterem felett. Én
elköszöntem, és István keresésére indul-
tam. 

Pár méterre az étteremtől meg is talál-
tam, hatalmas férfitársaság kellős köze-
pén, jókat nevetve. És tényleg tud törökül,
mert folyamatosan járt a szája… törökül.
És amikor ecseteltem a kedves és szívé-
lyes vendéglátást, felvilágosított, hogy az
egészet csak annak köszönhetem, hogy
rettenetesen nagy „ritkaság” vagyok Tö-
rökországban, majdhogynem kuriózum.
Valóban így lehet… mert egyetlenegy ka-
mionosnőt sem láttam egész utunk során.

A török történelem bizony beírta magát
a Világ Történelemkönyvébe, és azt hi-
szem, minden általános iskolás gyermek
tanulta, vagy legalábbis tanították… ezzel
tehát most nem foglalkozom. Inkább a mai
valóság az, ami érdekes és talán tanulsá-
gos is.

Természetesen az alábbi vélemény
csak az én véleményem.

Egész Európában – Németországtól
Spanyolországig – találhatók török kolóni-
ák. Legtöbben a németországi városok-
ban telepedtek le, és alakították ki saját
kis mikro életközösségüket. Az ott szüle-
tett gyermekek már játszva megtanulják a
nyelv használatát – anyanyelvük megtartá-
sa és ápolása mellett – és lassan, de biz-
tosan beleépülnek a nyugati világ népei
közé.

De hogyan történt mindez?
Egyszerű, és teljesen hétköznapi a ma-

gyarázata. Az „európai”-ak boldogan ad-
ták bérbe az úgynevezett piszkos munká-
kat a külföldieknek, és itt nem csak a török
vendégmunkásokra kell gondolni. 

Takarították a szemetet és az utcát a tö-
rök fiatalemberek, a benzinkutak mosdó-
ját azok feleségei, és mosogatták az edé-
nyeket az éttermekben az „idegenek”.
Majd lassan megszületett a második nem-
zedék is, ott, abban az országban, ahol él-
ték cselédéletüket. És a  gyermekek kön-
nyen asszimilálódtak. Így „szaporodott és
sokasodott” az iszlám világ képviselete
Európa-szerte.

És dolgoztak, és nyelték a kegyetlen,
sokszor megalázó megjegyzéseket, és ta-
karították a piszkot és tisztították a csator-
nákat, majd lassan megvehették maguk-
nak a hőn áhított autót, aztán a lakást, és
apránként, de biztosan, teljes jogú állam-
polgárokká váltak a második nemzedék
tagjai. Szerintem megérdemelten.

Eme magánvélemény után – no azért
nem kell attól tartani, hogy csadort húzok
magamra – térjünk vissza a kamionba.

A közlekedés Törökországban egysze-
rűen felháborító! Nincsenek szabályok,
csak dudálás és tülekedés. Az nyer, aki
előrébb van! Az első nap után zúgott a fe-
jem és égett a szemem a kimerültségtől.
Annyi energiába került egy pár kilométe-
res út megtétele a városi forgalomban,
mint mondjuk a Lyon–Bruchsal közötti
szakasz az autópályán. 

Kerékpárok és a szakadtabbnál is ócs-
kább autóbuszok, elegáns nyugati Merce-
desek és triciklik között haladtunk. De az
„élmény” magával ragadóan egyedi. El
nem tudtam volna képzelni ekkora felfor-
dulást, pedig már jártam Milánó és Párizs
útjait a legnagyobb csúcsforgalomban,
sőt, ismerem Londont is, ami nem egysze-
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Három férfi ül meztelenül a
szaunában. Egyszer csak egy
pittyegõ hangot hallanak. Az
elsõ megnyom egy pontot az
alkarján, mire a pittyegõ
hang elhallgat. A többiek kér-
dõen néznek rá:

– Ez a személyhívóm volt –
mondja. – Nekem egy mikro-
chip van a bõröm alá ültetve.

Néhány perccel késõbb te-
lefoncsengést hallanak. A
második férfi a füléhez emeli
a tenyerét. Miután végzett a
beszélgetéssel, megmagya-
rázza a dolgot:

– Ez az én mobiltelefonom.
Egy speciális mikrochip van a
kézfejemben. 

A harmadik férfi úgy érzi,
neki is fel kell mutatnia vala-

mit. Kimegy a szaunából, át a
mosdóba. Mikor visszatér,
egy darab vécépapír lóg ki a
hátsójából. A többiek csodál-
kozva néznek rá.

– Na, mi van?!
– Kaptam egy faxot...

* * *
Férfi: Öt centivel hosszab-

bal király lehetnék...
Nõ: Öt centivel rövidebbel

pedig királynõ.
* * *

Egy katolikus pap, egy re-
formátus pap és egy rabbi
minden héten egyszer kár-
tyáznak filléres alapon. A
rendõrfõnök tudomást szerez
róla, egy alkalommal tetten
éri õket, és bíróság elé viszi
az ügyet. A bíró meghallgatja

a rendõrfõnök jelentését és
szigorú arccal megkérdezi a
katolikus papot:

– Nos, Atyám, igaz, hogy
kártyázott?

A pap felnéz az égre, magá-
ban mormogja, hogy „Iste-
nem, bocsáss meg“, majd
hangosan ezt mondja:

– Nem, méltóságos uram.
A bíró a református paphoz

fordul és megkérdezi:
– Nos, tiszteletes úr, igaz,

hogy kártyázott?
Megismételve a pap vála-

szát, õ is azt mondja:
– Nem, méltóságos uram.
Ezek után a bíró a rabbihoz

fordul és megkérdezi:
– Rabbi, igaz, hogy kártyá-

zott?

Hidegen a bíró szemébe
nézve adja a választ:

– Ugyan már, egyedül?
* * *

Miatyánk:
Meggyónt a paraszt, a pap

feloldozza, és rendel öt Mi-
atyánkot penitenciának. A
paraszt elköszön:

– Viszontlátásra, atyám!
– Szervusz, fiam.
– Viszontlátásra, atyám!
– Szervusz, fiam.
– Viszontlátásra, atyám!
– Mondd, fiam, te bolond

vagy? Minek köszönsz annyi-
szor?

– Látja, atyám, háromszor
köszöntem, és már hülyének
néz. Mit fog szólni az Úristen
öt Miatyánkhoz?
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Szervusztok!
R e m é l e m ,
hogy sikerült
áthidalnotok
azokat a ne-
hézségeket,
amelyeket az
„új rendele-

tek” hoztak.
Mindjárt folytatom törökországi beszá-

molómat, de engedjetek meg egy pár
mondatos kitérőt…

…elolvastam a májusi számban az ösz-
szes új szabályzatot és rendelkezést, az
összes „újdonságot”, amely „a taxistársa-
dalom és az utazóközönség érdekeit
szem előtt tartva” született. 

Nem vagyok negatív, majd meglátjuk…
mindenesetre sok erőt és egészséget, és
rengeteg türelmet kívánok nektek...

Nos, akkor térjünk vissza Törökország-
ba.

Sajnos túl sok időnk nem volt, hogy be-
hatóbban „tanulmá-

n y o z -
zuk” a törökországi életet, arról nem is

beszélve, hogy rettenetesen szigorúak a
szabályok, amelyeket egy odautazó külföl-
dinek be kell tartania, még akkor is, ha ka-
mionnal megy…, azaz dolgozik. 

Nem lehet például úton-útfélen fotóz-
gatni! Nem lehet a lefátyolozott hölgyeket
lefényképezni, mert rögtön ott terem
négy-hat unokabáty és -öcs, és vagy bak-
sist kérnek érte, vagy ha nem fizetsz, elve-
szik a gépedet. Nem lehet az imaházakba
cipővel belépni, és nem lehet sok helyre
egy nőnek belépnie (egyáltalán nem).

Szóval igencsak mások a szabályok, de
a sok korlátozás ellenére azért mégiscsak
remek dolog ez a világjárósdi.

Azt hiszem, elmondhatom magamról,
hogy mindenhová elvetődtem, ahová csak
el szerettem volna jutni. Álmaimat túl-
szárnyalta a valóság.

Mert az isztambuli valóság felért
Seherezádé meséivel, ha nem is tartott
1001 éjszakán át.

Miután teljesítettük a
kötelezettségünket és
lerakodtunk, két nap
szabadidő állt rendelke-
zésünkre. Ugyanis a kö-
vetkező lerakó Izmitben
volt, ahová ún. „bukkolt”
időre kellett mennünk,
azaz sem előbb, sem ké-
sőbb, mint ahogy az
meg volt írva (nem az
égieknél, hanem a me-
netlevélen).

Az teljesen érthető,
hogy a kirakodásnál ami-
kor a spannifereket bon-
tottam és tekertem ösz-
sze, körülöttünk állt Isz-
tambul összes fekete-
szemű kissráca, és ujjal
mutogattak rám. (István rettenetesen él-
vezte a helyzetet.)

Fapofával tekertem a spankókat, és mi-
kor már nagyon untam a bá-
mészkodást, jól rájuk ijesztet-
tem: leugrottam a pótkocsiról
és haragot színlelve szaladtam
feléjük a magasra emelt  te-
kerccsel. A srácok hangosan
kacagva elszaladtak, de pár
perc múlva visszatértek fotó-
masinákkal és a mamákkal.

Engedélyt kértek, hogy le-
fényképezhessenek a népes
gyerekhaddal, farmerban, a
kamion pótkocsiján. Megtör-
tént a nagy esemény, és ami-
kor túl voltunk a barátkozás

ezen szakaszán, egy termetes
török asszonyság kézzel-lábbal elmagya-
rázta, hogy ő mostantól a „barátnőm”, te-
hát kötelességem azonnal megkóstolni az
általa főzött nem-
tudommit.

Hát egy barát-
nőt nem bánt meg
az ember – termé-
szetesen –, és
ameddig Istvánt a
férfiak faggatták
különböző „be-
szerzési lehetősé-
gekről”, valamint
a németországi
és egyéb orszá-
gok munkavállalá-
si feltételeiről, ad-
dig én vendég-
ségbe mentem. 

Mint kiderült,
nem is akárkihez
és akárhová.

Egy ottani ven-

déglő tulajdonosa volt a meghívóm. A ven-
déglő – törökül lokanta – jellegzetes török
stílusban berendezve, faragott asztalok és
székek, a sarkokban, és mindenhol, ahol
csak lehet, a bazárból már megismert dí-
szes tálak és kínálók. Anyagukat tekintve
réz minden, de micsoda megmunkálás!!!
Egy-egy karcsú karafán csillan a napfény,
ahogy besüt a fátyolfüggönyökön keresz-
tül.

Jellemző szín az ezüst, az arany és a szi-
várvány minden színe. Meseszép. Rögtön
elhatároztam, hogy átrendezem otthonun-
kat az itt látott stílusra, de Istvánnak nem
tetszik az ötlet, megszokta a neobarokk
bútorokat. És tudomásul kellett vennem,
hogy nem hajlandó ezentúl törökülésben
a szőnyegen ülni, a kanapé helyett. (Kár,
mert már elterveztem mindent.)

A vacsora, amit Alida tálalt, a darált hús
rafinált fűszerezésével elkészített kis hen-
ger alakú húspogácsák garmada volt, íze-
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Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 10. rész

TörTörökökorországi barszági barangolásokangolások
Csillog-villog a bazár, minden négyzetcentimétere

Utcakép… jellegzetes…
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sített rizzsel és a lecsóhoz hasonló köret-
tel. Eszméletlenül finom, fűszeres és illa-
tos. Nem vagyok nagyevő, de bizony illet-
lenül kétszer vettem a középre tett hatal-
mas tálból. A recept a következő:

Darált bárányhús (szerintem csirkéből
is jó), olaj, színes bors, só, erős paprika-
darálék (kevés), vöröshagyma – vagy talán
póréhagyma? – apróra vágva, nyers tojás,
koriander, csipetnyi, kurkuma szintén egy
csipetnyi főtt rizs, parázson sütött padli-
zsán villával szétnyomkodva. Ezt az egé-
szet összegyúrva szőlőlevélbe tekerik és
sütőlapon megsütik, majd a nyers pad-
lizsán-paprika-paradicsomból készített le-
csóféleségű mártásba belehelyezve tálal-
ják.

Lehet hogy valamit kihagytam, sőt biz-
tos, de mentségemre legyen mondva,
hogy inkább ettem, mint a receptre figyel-
tem. Arról nem beszélve, hogy törökül
nem tudván, mondanivalónkat rajzoltuk és
„eltáncoltuk” egymásnak.

Aztán megérkezett a férj, Halil, és átvet-
te a parancsnokságot az étterem felett. Én
elköszöntem, és István keresésére indul-
tam. 

Pár méterre az étteremtől meg is talál-
tam, hatalmas férfitársaság kellős köze-
pén, jókat nevetve. És tényleg tud törökül,
mert folyamatosan járt a szája… törökül.
És amikor ecseteltem a kedves és szívé-
lyes vendéglátást, felvilágosított, hogy az
egészet csak annak köszönhetem, hogy
rettenetesen nagy „ritkaság” vagyok Tö-
rökországban, majdhogynem kuriózum.
Valóban így lehet… mert egyetlenegy ka-
mionosnőt sem láttam egész utunk során.

A török történelem bizony beírta magát
a Világ Történelemkönyvébe, és azt hi-
szem, minden általános iskolás gyermek
tanulta, vagy legalábbis tanították… ezzel
tehát most nem foglalkozom. Inkább a mai
valóság az, ami érdekes és talán tanulsá-
gos is.

Természetesen az alábbi vélemény
csak az én véleményem.

Egész Európában – Németországtól
Spanyolországig – találhatók török kolóni-
ák. Legtöbben a németországi városok-
ban telepedtek le, és alakították ki saját
kis mikro életközösségüket. Az ott szüle-
tett gyermekek már játszva megtanulják a
nyelv használatát – anyanyelvük megtartá-
sa és ápolása mellett – és lassan, de biz-
tosan beleépülnek a nyugati világ népei
közé.

De hogyan történt mindez?
Egyszerű, és teljesen hétköznapi a ma-

gyarázata. Az „európai”-ak boldogan ad-
ták bérbe az úgynevezett piszkos munká-
kat a külföldieknek, és itt nem csak a török
vendégmunkásokra kell gondolni. 

Takarították a szemetet és az utcát a tö-
rök fiatalemberek, a benzinkutak mosdó-
ját azok feleségei, és mosogatták az edé-
nyeket az éttermekben az „idegenek”.
Majd lassan megszületett a második nem-
zedék is, ott, abban az országban, ahol él-
ték cselédéletüket. És a  gyermekek kön-
nyen asszimilálódtak. Így „szaporodott és
sokasodott” az iszlám világ képviselete
Európa-szerte.

És dolgoztak, és nyelték a kegyetlen,
sokszor megalázó megjegyzéseket, és ta-
karították a piszkot és tisztították a csator-
nákat, majd lassan megvehették maguk-
nak a hőn áhított autót, aztán a lakást, és
apránként, de biztosan, teljes jogú állam-
polgárokká váltak a második nemzedék
tagjai. Szerintem megérdemelten.

Eme magánvélemény után – no azért
nem kell attól tartani, hogy csadort húzok
magamra – térjünk vissza a kamionba.

A közlekedés Törökországban egysze-
rűen felháborító! Nincsenek szabályok,
csak dudálás és tülekedés. Az nyer, aki
előrébb van! Az első nap után zúgott a fe-
jem és égett a szemem a kimerültségtől.
Annyi energiába került egy pár kilométe-
res út megtétele a városi forgalomban,
mint mondjuk a Lyon–Bruchsal közötti
szakasz az autópályán. 

Kerékpárok és a szakadtabbnál is ócs-
kább autóbuszok, elegáns nyugati Merce-
desek és triciklik között haladtunk. De az
„élmény” magával ragadóan egyedi. El
nem tudtam volna képzelni ekkora felfor-
dulást, pedig már jártam Milánó és Párizs
útjait a legnagyobb csúcsforgalomban,
sőt, ismerem Londont is, ami nem egysze-
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Három férfi ül meztelenül a
szaunában. Egyszer csak egy
pittyegõ hangot hallanak. Az
elsõ megnyom egy pontot az
alkarján, mire a pittyegõ
hang elhallgat. A többiek kér-
dõen néznek rá:

– Ez a személyhívóm volt –
mondja. – Nekem egy mikro-
chip van a bõröm alá ültetve.

Néhány perccel késõbb te-
lefoncsengést hallanak. A
második férfi a füléhez emeli
a tenyerét. Miután végzett a
beszélgetéssel, megmagya-
rázza a dolgot:

– Ez az én mobiltelefonom.
Egy speciális mikrochip van a
kézfejemben. 

A harmadik férfi úgy érzi,
neki is fel kell mutatnia vala-

mit. Kimegy a szaunából, át a
mosdóba. Mikor visszatér,
egy darab vécépapír lóg ki a
hátsójából. A többiek csodál-
kozva néznek rá.

– Na, mi van?!
– Kaptam egy faxot...

* * *
Férfi: Öt centivel hosszab-

bal király lehetnék...
Nõ: Öt centivel rövidebbel

pedig királynõ.
* * *

Egy katolikus pap, egy re-
formátus pap és egy rabbi
minden héten egyszer kár-
tyáznak filléres alapon. A
rendõrfõnök tudomást szerez
róla, egy alkalommal tetten
éri õket, és bíróság elé viszi
az ügyet. A bíró meghallgatja

a rendõrfõnök jelentését és
szigorú arccal megkérdezi a
katolikus papot:

– Nos, Atyám, igaz, hogy
kártyázott?

A pap felnéz az égre, magá-
ban mormogja, hogy „Iste-
nem, bocsáss meg“, majd
hangosan ezt mondja:

– Nem, méltóságos uram.
A bíró a református paphoz

fordul és megkérdezi:
– Nos, tiszteletes úr, igaz,

hogy kártyázott?
Megismételve a pap vála-

szát, õ is azt mondja:
– Nem, méltóságos uram.
Ezek után a bíró a rabbihoz

fordul és megkérdezi:
– Rabbi, igaz, hogy kártyá-

zott?

Hidegen a bíró szemébe
nézve adja a választ:

– Ugyan már, egyedül?
* * *

Miatyánk:
Meggyónt a paraszt, a pap

feloldozza, és rendel öt Mi-
atyánkot penitenciának. A
paraszt elköszön:

– Viszontlátásra, atyám!
– Szervusz, fiam.
– Viszontlátásra, atyám!
– Szervusz, fiam.
– Viszontlátásra, atyám!
– Mondd, fiam, te bolond

vagy? Minek köszönsz annyi-
szor?

– Látja, atyám, háromszor
köszöntem, és már hülyének
néz. Mit fog szólni az Úristen
öt Miatyánkhoz?
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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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rű eset főleg ami a  bal oldali közlekedé-
sét illeti.

Persze kellőképpen óvatosan kezdtem
a vezetgetést, de amikor láttam, hogy
semmire nem megyek „európai” modo-
rommal, gyorsan átvettem az itteni rit-
must, és „én vagyok az erősebb és a
szemtelenebb” gondolatával felruházkod-
va toltam a kocsit előre, és élveztem a
kürt mély basszushangját… ha ez kell, hát
legyen…

István hamar megelégelte a pimaszsá-
gomat és átvette a kormányt, mondván ő
azért jobban ismeri a helyi viszonyokat.
Valóban jobban ismerte és valóban job-
ban haladtunk. Ugyanis ő még gyorsab-
ban tolta a kamiont és még többet nyomta
a kürtöt.

Olaszországban tapasztaltam hasonló
„közlekedési morált”, de az kismiska volt
az ittenihez képest. Félelem, óvatosság, a
másik közlekedőre való minimális figye-
lem… ezek itt hiányzó fogalmak. És mégis
haladnak, és érdekes módon balesetet
vagy úgynevezett nagy torlódást (a hatá-
ron kívül) sehol nem tapasztaltunk. 

Hát ez van.

Megérkeztünk Izmirbe. A lerakóhely
egy itteni ipari park, amit úgy kell érteni,
hogy egy nagy semmi közepén állott két
gyárféleség. Naná, hogy  akkor érkeztünk,
amikor a török kolléga éppen ájtatosko-
dott, és kelet felé borulván Allahhal társal-
gott. Minket észre sem vett.

Úgy fél órácska múlva gondosan össze-
hajtogatta az imaszőnyeget és végre ránk
is vetett egy pillantást. 

Aztán meglepő gyorsasággal előterem-
tett a csoda tudja honnan egy abszolút
modern targoncát – ilyet még nem is lát-
tam – és egy pillanat alatt lekapdosta a ka-
mionról a hatalmas ládákat.

Semmihez nem kellett nyúlnunk, a kami-
on függönyét ő húzta el, ő mászott a plató-
ra, ő csatolta ki a spannifereket, és amikor
teljesen lerakta az árut, lesöpörte a platót,
majd összerakva a kocsit, mély meghajlás-
sal távozott. Elképedtem, mire István el-
mondta, hogy ez az udvariaskodás csak
egyedül az én „tiszteletemre” történhetett.

Ezek után mi is távoztunk. Esteledett,
és parkolóhelyet kellett találnunk, még-
hozzá biztonságosat, mert azért az ördög
ugye nem alszik, még a török ördög sem. 

Úgy tíz-tizenöt kilométer után találtunk
egy kis parkolót, ahol szerencsére senkit
nem találtunk. Ez megfelelő lesz, nyugod-
tan alszunk majd, nincs túl meleg sem, de
a tetőablakot azért nyitva hagyhatjuk… és
nyitva hagytuk. 

Éjjel, legszebb álmunkból, nem, kérem,
nem a müezzin ébresztett – az lett volna a
stílusos –, hanem a pár kilométerre lévő
szórakozóhely jellegzetes török hangzású
disco-zenéje.

Gyorsan becsuktam az ablakot és fél-
álomban hallottam még a kisfiam cérna-
hangocskáját, amikor kétévesen szavalta:
volt egy török, Mehemed, sose látott ted-
edet… és elaludtam.

Szép álmokat Nektek is…

Utóirat: a Kiadóval megkötöttem a szer-
ződést, nyomdakész a kamionos könyvem,
amelyben természetesen nem csak az itt
megjelent cikkek olvashatóak.

Már most megrendelhető a kiado@unit-
ed-pc.eu internetes címen:

Kuthy Zsuzsa: Pilla jelenti… a kami-
onból
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1. Helyes a „C” válasz. A folytonos fehér
vonalak – az egy gépkocsi várakozására
szolgáló helyet jelölik meg – ebben az
esetben hasonló jelentéstartalommal bír,
mint a záróvonal. Kijelölik a várakozási hely
határait, így a járművel rajtuk állni (várakoz-
ni) nem szabad!
2. Helyes az „A” válasz. A vezető látóte-
rének nevezzük a gépkocsi környezetének
azt a részét, amelyet mozdulatlan szemmel
maga előtt lát. 
3. Helyes az „A” válasz. Az erős, hirte-
len fellépő vagy újszerű ingerekre, illetve a
belső szükségleteinkkel kapcsolatos inge-
rekre is önkéntelenül felfigyelünk. 
4. Helyes a „B” válasz. A képen terelő-
nyíl útburkolati jelet látunk, mely azt jelzi,
hogy a forgalmi sávot – a sávváltoztatásra
vonatkozó szabályok megtartásával – a jel-
zett irányban el kell hagyni. 
5. Helyes az „A” válasz. A táblakombiná-
cióval megjelölt helyen az úttest esőzés kö-
vetkeztében fokozott baleseti veszéllyel
csúszóssá válhat.
6. Helyes az „A” válasz. Megállás; jár-
művel a be- és a kiszálláshoz vagy a folya-
matos fel- és leszálláshoz szükséges ideig,
illetőleg – ha a vezető a járművénél marad
– egyéb okból legfeljebb 5 percig történő
egy helyben tartózkodás. Ez a fogalom-
meghatározás magában foglalja a forgalmi
okból vagy műszaki hiba miatt történő meg-
állást is. 
7. Helyes a „B” válasz. A nehéz teher-
gépkocsik a KRESZ vonatkozó szabályától

eltérő rendelkezése hiányában lakott terü-
leten kívül csak autópályán, autóúton és fő-
útvonalon közlekedhetnek. 
8. Helyes az „A” válasz. A nyitott rakfe-
lületű járművön a rakomány úgy is elhelyez-
hető, hogy a rakfelületen túl előre (legfel-
jebb a jármű elejéig), illetőleg a járművön
túl hátra (legfeljebb két méterre, de a rakfe-
lület hosszának felénél nem nagyobb távol-
ságra) kinyúljon. A túlnyúló rakományt (álló
járművön is) legalább 40x40 cm méretű pi-
ros vagy piros-fehér csíkos zászlóval, illető-
leg táblával meg kell jelölni. 
9. Helyes a „C” válasz. A „Kötelező meg-
állás” tábla azt jelzi, hogy a megjelölt he-
lyen megállás nélkül továbbhaladni tilos.
10.  Helyes a „B” válasz. Az áruszállító
nehéz tehergépkocsi legfeljebb az elen-
gedhetetlenül szükséges távolságban
használhatja a mellékútvonalat az áru fel-
vagy lerakásának céljából, illetve – különle-
ges felépítményű jármű esetén – a felépít-
ményével történő munkavégzés helyszíné-
re vagy helyszínéről történő haladáshoz. 
11. Helyes a „C” válasz. A megállást til-
tó tábla hatálya ez esetben nem vonatkozik
a járdán elhelyezett kerékpárra. 
12. Helyes az „A” válasz. A főszabály az,
hogy gyalogosnak a járdán, ahol pedig jár-
da nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a
kerékpárúton kell közlekednie. Az úttesten
késedelem nélkül kell átmennie, és tartóz-
kodnia kell minden olyan magatartástól,
amely a járművek vezetőit megzavarhatja
vagy megtévesztheti.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Zatoschil Tibor

Úgy mentél el, hogy nem adtál
esélyt, hogy segítsünk. A puffer-
ben, a kollégák gyűrűjében ért
utol a halál. A világ kegyetlen,
hozzád mégis kegyes volt, mert
életed értelme, a REPÜLŐTÉR
lett a végső állomás. Te, aki so-
kat repültél a felhők felett, in-
nen indultál utolsó utadra is.
Ég veled! Hiányozni fogsz, emlé-
kedet jó szívvel megőrizzük.

Főtaxi Zrt. kollektívája
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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.

n dolgoznak egy nag
n do nak egy

rtkért

gyvyvá
ájuk

an, árosban a munkáa mmunká
deban, de a munkáju

, de a

k mek

nakna

eggill
nroln

é. Hilletné. Hiábaa váa va vándor
HiábaHiába vá

reévre-évrévről-é

otsz_hirdetes_aug.ai   1   2013.08.12.   10:51:35

rű eset főleg ami a  bal oldali közlekedé-
sét illeti.

Persze kellőképpen óvatosan kezdtem
a vezetgetést, de amikor láttam, hogy
semmire nem megyek „európai” modo-
rommal, gyorsan átvettem az itteni rit-
must, és „én vagyok az erősebb és a
szemtelenebb” gondolatával felruházkod-
va toltam a kocsit előre, és élveztem a
kürt mély basszushangját… ha ez kell, hát
legyen…

István hamar megelégelte a pimaszsá-
gomat és átvette a kormányt, mondván ő
azért jobban ismeri a helyi viszonyokat.
Valóban jobban ismerte és valóban job-
ban haladtunk. Ugyanis ő még gyorsab-
ban tolta a kamiont és még többet nyomta
a kürtöt.

Olaszországban tapasztaltam hasonló
„közlekedési morált”, de az kismiska volt
az ittenihez képest. Félelem, óvatosság, a
másik közlekedőre való minimális figye-
lem… ezek itt hiányzó fogalmak. És mégis
haladnak, és érdekes módon balesetet
vagy úgynevezett nagy torlódást (a hatá-
ron kívül) sehol nem tapasztaltunk. 

Hát ez van.

Megérkeztünk Izmirbe. A lerakóhely
egy itteni ipari park, amit úgy kell érteni,
hogy egy nagy semmi közepén állott két
gyárféleség. Naná, hogy  akkor érkeztünk,
amikor a török kolléga éppen ájtatosko-
dott, és kelet felé borulván Allahhal társal-
gott. Minket észre sem vett.

Úgy fél órácska múlva gondosan össze-
hajtogatta az imaszőnyeget és végre ránk
is vetett egy pillantást. 

Aztán meglepő gyorsasággal előterem-
tett a csoda tudja honnan egy abszolút
modern targoncát – ilyet még nem is lát-
tam – és egy pillanat alatt lekapdosta a ka-
mionról a hatalmas ládákat.

Semmihez nem kellett nyúlnunk, a kami-
on függönyét ő húzta el, ő mászott a plató-
ra, ő csatolta ki a spannifereket, és amikor
teljesen lerakta az árut, lesöpörte a platót,
majd összerakva a kocsit, mély meghajlás-
sal távozott. Elképedtem, mire István el-
mondta, hogy ez az udvariaskodás csak
egyedül az én „tiszteletemre” történhetett.

Ezek után mi is távoztunk. Esteledett,
és parkolóhelyet kellett találnunk, még-
hozzá biztonságosat, mert azért az ördög
ugye nem alszik, még a török ördög sem. 

Úgy tíz-tizenöt kilométer után találtunk
egy kis parkolót, ahol szerencsére senkit
nem találtunk. Ez megfelelő lesz, nyugod-
tan alszunk majd, nincs túl meleg sem, de
a tetőablakot azért nyitva hagyhatjuk… és
nyitva hagytuk. 

Éjjel, legszebb álmunkból, nem, kérem,
nem a müezzin ébresztett – az lett volna a
stílusos –, hanem a pár kilométerre lévő
szórakozóhely jellegzetes török hangzású
disco-zenéje.

Gyorsan becsuktam az ablakot és fél-
álomban hallottam még a kisfiam cérna-
hangocskáját, amikor kétévesen szavalta:
volt egy török, Mehemed, sose látott ted-
edet… és elaludtam.

Szép álmokat Nektek is…

Utóirat: a Kiadóval megkötöttem a szer-
ződést, nyomdakész a kamionos könyvem,
amelyben természetesen nem csak az itt
megjelent cikkek olvashatóak.

Már most megrendelhető a kiado@unit-
ed-pc.eu internetes címen:

Kuthy Zsuzsa: Pilla jelenti… a kami-
onból
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1. Helyes a „C” válasz. A folytonos fehér
vonalak – az egy gépkocsi várakozására
szolgáló helyet jelölik meg – ebben az
esetben hasonló jelentéstartalommal bír,
mint a záróvonal. Kijelölik a várakozási hely
határait, így a járművel rajtuk állni (várakoz-
ni) nem szabad!
2. Helyes az „A” válasz. A vezető látóte-
rének nevezzük a gépkocsi környezetének
azt a részét, amelyet mozdulatlan szemmel
maga előtt lát. 
3. Helyes az „A” válasz. Az erős, hirte-
len fellépő vagy újszerű ingerekre, illetve a
belső szükségleteinkkel kapcsolatos inge-
rekre is önkéntelenül felfigyelünk. 
4. Helyes a „B” válasz. A képen terelő-
nyíl útburkolati jelet látunk, mely azt jelzi,
hogy a forgalmi sávot – a sávváltoztatásra
vonatkozó szabályok megtartásával – a jel-
zett irányban el kell hagyni. 
5. Helyes az „A” válasz. A táblakombiná-
cióval megjelölt helyen az úttest esőzés kö-
vetkeztében fokozott baleseti veszéllyel
csúszóssá válhat.
6. Helyes az „A” válasz. Megállás; jár-
művel a be- és a kiszálláshoz vagy a folya-
matos fel- és leszálláshoz szükséges ideig,
illetőleg – ha a vezető a járművénél marad
– egyéb okból legfeljebb 5 percig történő
egy helyben tartózkodás. Ez a fogalom-
meghatározás magában foglalja a forgalmi
okból vagy műszaki hiba miatt történő meg-
állást is. 
7. Helyes a „B” válasz. A nehéz teher-
gépkocsik a KRESZ vonatkozó szabályától

eltérő rendelkezése hiányában lakott terü-
leten kívül csak autópályán, autóúton és fő-
útvonalon közlekedhetnek. 
8. Helyes az „A” válasz. A nyitott rakfe-
lületű járművön a rakomány úgy is elhelyez-
hető, hogy a rakfelületen túl előre (legfel-
jebb a jármű elejéig), illetőleg a járművön
túl hátra (legfeljebb két méterre, de a rakfe-
lület hosszának felénél nem nagyobb távol-
ságra) kinyúljon. A túlnyúló rakományt (álló
járművön is) legalább 40x40 cm méretű pi-
ros vagy piros-fehér csíkos zászlóval, illető-
leg táblával meg kell jelölni. 
9. Helyes a „C” válasz. A „Kötelező meg-
állás” tábla azt jelzi, hogy a megjelölt he-
lyen megállás nélkül továbbhaladni tilos.
10.  Helyes a „B” válasz. Az áruszállító
nehéz tehergépkocsi legfeljebb az elen-
gedhetetlenül szükséges távolságban
használhatja a mellékútvonalat az áru fel-
vagy lerakásának céljából, illetve – különle-
ges felépítményű jármű esetén – a felépít-
ményével történő munkavégzés helyszíné-
re vagy helyszínéről történő haladáshoz. 
11. Helyes a „C” válasz. A megállást til-
tó tábla hatálya ez esetben nem vonatkozik
a járdán elhelyezett kerékpárra. 
12. Helyes az „A” válasz. A főszabály az,
hogy gyalogosnak a járdán, ahol pedig jár-
da nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a
kerékpárúton kell közlekednie. Az úttesten
késedelem nélkül kell átmennie, és tartóz-
kodnia kell minden olyan magatartástól,
amely a járművek vezetőit megzavarhatja
vagy megtévesztheti.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Zatoschil Tibor

Úgy mentél el, hogy nem adtál
esélyt, hogy segítsünk. A puffer-
ben, a kollégák gyűrűjében ért
utol a halál. A világ kegyetlen,
hozzád mégis kegyes volt, mert
életed értelme, a REPÜLŐTÉR
lett a végső állomás. Te, aki so-
kat repültél a felhők felett, in-
nen indultál utolsó utadra is.
Ég veled! Hiányozni fogsz, emlé-
kedet jó szívvel megőrizzük.

Főtaxi Zrt. kollektívája
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*A feltüntetett önerő a Citroën Finanszírozás változó kamatozású forint alapú nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlata. Az ajánlat 20% önerő be zetése mellett 60 hó futamidőre 5% maradványértékkel lett számolva (Citroën 
C-Elysée THM: 11,5%, Citroën Berlingo THM: 10,62%). A Citroën C-Elysée esetén elérhető legmagasabb árkedvezmény 20%, míg a Citroën Berlingo esetén modelltől függően 24-26%, a regisztrációs adó nélküli opciós 
listaárból számolva. Ajánlatunk 2013. szeptember 30-ig történő megrendelés esetén érvényes, a Citroën C-Elysée 1.2 VTi kivételével minden Citroën C-Elysée és Citroën Berlingo modellre. A tájékoztatás nem teljes körű 
és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a Citroën fenntartja a kondíciók változtatásának jogát.
Az akció részleteiről érdeklődjön a www.citroen.hu oldalon és a részt vevő Citroën márkakereskedéseinkben! A kép illusztráció. A Citroën C-Elysée vegyes fogyasztása: 4,1-7,3 l /100 km, CO2-kibocsátása: 108-168 g/km, 
a Citroën Berlingo vegyes fogyasztása 4,6-7,5 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120-173 g/km.

www.citroen.hu

CITROËN C-ELYSÉE
42 894 FT/HÓ-TÓL*

CITROËN BERLINGO
51 377 FT/HÓ-TÓL*

KEDVEZMÉNYES TARIFATÁBLÁNK
AKÁR 20% ÖNERŐVEL!

ISMERJE MEG A CITROËN KEDVEZMÉNYES TARIFÁIT!
Tájékozódjon ön is a fuvar előtt! A Citroën taxi ajánlata keretében a kiváló munkabírású új Citroën C-Elysée és Citroën Berlingo már 
20% önerővel elvihető, ráadásul az új Citroën C-Elysée 20%, míg a Citroën Berlingo akár 26% kedvezménnyel vásárolható meg.

Egyedi ± ottaajánlatért forduljon a CITROËN BUSINESS igazgatósághoz: ± otta_hu@citroen.com
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