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OPEL TAXI

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
AZ OPEL
Különleges ajánlatok taxisok részére

Taxiban is utazunk!
Újítson az Opellel! A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő fővárosi rendelet a budapesti
taxisok életébe várhatóan gyökeres változást hoz. Az Opel modelljeivel Ön a legtöbbet 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.

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. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereskedésekhez. A kép illusztráció.
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Késik a műszerek beszerzési tendere
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A Népligetből Békásmegyerre
– tizenötezerért

Erdélyországból, közelebb mondva Gyermástól Békásmegyerre, mint Gyergyóból
gyóalfaluból érkezett egy idős házaspár
Budapestre!
karácsony szent ünnepe előtt a népligeti
Taxisunknak bizonyára jó karácsonya
volt! Biztosan nem csak ezeket a szegény
taxiállomáshoz. Autóbusszal érkeztek,
öregeket fosztotta meg évek alatt összemár jó előre megterveztek mindent. Édes
kuporgatott vagyonkájától. Az ilyenek évtigyermekük már évekkel ezelőtt áttelepült
zedek óta fosztogatják az utasokat. A
„magyarba”, most Békásmegyeren élnek
a hegyoldalban. Már előre telefonon kiad- Népligetnél, a Nyugatinál, a Keletinél és
még jó néhány ismert helyen. Tehetik, de
ták az intelmeket, vegyenek egy taxit, a
buszállomás közelében, mert különben át reméljük sokan, már nem sokáig. Ám addig, míg lebuknak
kell szállni, aztán meg gyalogolni kell felfelé sokat.
Évente egyszer jönnek az
öregek, érthetően jól felpakolnak. Hozni kell a hazai
gy keet tenni e
g
é
s
b
n
ízeket, az Édes Haza emlélö
kü
eomláképtelen
áció össz
iz
il
iv
keit. Hiába élnek itt a gyerec
a
A média
és
balesete
kek évek óta, aki a Hargita
w
rékpáros
G. B. Sha
.
fenyvesében nevelkedett, ansa között
nak nehéz megszokni a
nagy falut, ami Budapestet
még hány ilyen bácsijelenti az idegeneknek. Még
ka
és
nénike
jön
a
fővárosba?
Még hápityókát is kértek az itteniek
nyan ülnek be a csapdába? Miért van az,
egy kicsinyt – amit magyarban krumplihogy a Nagycsarnoktól – mostanság egynak mondanak –, mert csak más az a pityóka, amelyik a gyergyói földben termett. re gyakrabban – a taxis egyetlen fuvar
nélkül megy haza? Mi már tudjuk a váDe hol van az otthoni bambuc az itteni
laszt! A sírdogáló anyóka csak azt tudja,
cukorhoz. Mennyivel másabb a természekomisz világ lett Magyarban!
tes erdei borvíz, mint az itteni mesterséMi reméljük, hogy változni fog a világ.
ges ásványvíz. Tettek a csomagba kézzel
Talán a következő karácsonykor ezek a
hímzett terítőket, abroszokat, hogy csinálcsirkefogók már nem lesznek közöttünk!
janak egy kis pénzt a gyerekek, a portéka
Ferenczy P. Károly
eladásával.
Még azt is kérték a szülőktől – emlékül
– hozzák el a szekercét, amivel jártak a
fogarasi havasokra. Ki akarták tenni a falra, aztán rácsodálkozni esténként, milyen
messze sodorhatja az embert a világ. Féltek is az öregek útközben, mit szól a milícia a szekerce láttán egy ellenőrzésnél.
A zsandárok sokszor nem teketóriáznak,
mikor nekik nem tetsző dologgal találkoznak. De nem volt gond, épségben átjutottak a határon, meg sem álltak a Népligetig. Ahogy kérve lett, vettek egy taxit, és
irány Békásmegyer. Az út végén a fuvaros csak annyit mondott pökhendien, tizenötezer forint. Tizenötezer forint! De
hát az majdnem kétszázötven új lej! Két
és fél millió régi lej! Egy hét bére a napszámosnak a közösben…
A bácsika vette elő a tárcáját és aprólékosan leszámolta a pénzt. Ha ennyi, akkor ennyi… Az anyóka meg közben elpityeredett hátul a sötétben. Halkan sírdogált, mikor a vagyonkát számba vette. Az
egész tartalék pénzecskéjük odaveszett…
Többe került a viteldíj az autóbusz-állo-
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Igazságtalan címkiosztási rendszer
Azt minden taxis érzi, hogy a jelenlegi címkiosztási rendszer igazságtalan a legtöbb
budapesti taxitársaságnál. Így megkerestem Budapest főpolgármesterét és a Budapesti Közlekedési Központ vezetőjét. Levelem rövidítve, szerkesztve:
…Igazságtalan, mert minden a szerencsén
múlik! Áll a taxis – esetleg – két órát valahol, megáll mellette egy kolléga, és öt perc
múlva ő kapja a fuvart, mert tíz méterrel közelebb van az utashoz. Áll a taxis megint
két órát, megint megáll mellette egy kolléga, és a következő címet meg ő kapja. A
taxisunk munka nélkül várakozik ez esetben négy órán keresztül. Van olyan kolléga, aki egyetlen (!) címet sem kap egész
nap! Több kolléga karácsonyát vitte el az új
rendszer, mert nem tudott ajándékot venni
gyermekeinek.
Ha engedélyeznék a „körzetelső” rendszert, akkor a taxik visszaszoknának a taxiállomásokra. Most a taxis érdeke az, minél
közelebb legyen az utashoz. Az a jó, ha taxisok körzeten belül keresnek egy taxiállomást, ott várják a fuvart. Amikor megérkeznek a körzetbe, akkor megtudják, hányadikak a sorban…
Megérkezett a Budapesti Közlekedési Központ illetékesének a válasza. A válasz rövidítve, szerkesztve:
„…A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működPistikét és Mórickát megkérdezi a
tanító néni:
– Pistike, te mi leszel felnõtt korodban?
– Rendõr.
– Az szép szakma. És te, Móricka?
– Én bûnözõ.
– Miért bûnözõ?
– Hogy továbbra is együtt játszhassak Pistikével.
***
Gorbacsov hazalátogat a szülõfalujába és találkozik régi ismerõsével, a
falu legöregebb emberével, Iván
Kuzmicsovval.
– Iván bátyám, van magának videója?
– Hogyne, még Hi-Fi-tornyom is
van.
– És tv-je van-e?
– Hát persze, színes.
– És tudja, ki vagyok én?
– Te vagy a tegnap érkezett amerikai újságíró.
– Iván bátyám, hát nem ismersz
meg? Gorbacsov vagyok!
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tetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről
és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló rendelet hatályba lépett.
A Rendelet szerint a rendszer automatikusan választja ki a fuvarra alkalmas és a
legjobb pozícióban levő szabad személytaxit. Az ilyen kiválasztás eredményeként a
taxiszolgáltatók üres kilométere jelentősen
csökken, ezáltal költségei is mérséklődnek.
Azt a Rendelet nem tiltja, hogy a
közel azonos pozícióban lévő taxik
közül milyen szempontrendszer alapján válassza ki a címre érdemes taxigépkocsit.
A jelenlegi címkiosztási rendszer elsődleges szempontja a hatékonyság, sajnos a
rendszer megváltoztatására nincs
lehetőség….”
Várkonyi Ágnes
Levelezési szakterületi vezető
Budapesti Közlekedési Központ

Közvetlen szám

a BKK-hoz (?)

A Fővárosi Taxirendelet a különböző jogosultságok mellett feladatokat is előír a BKK taxisokkal foglalkozó részlegének (a rendeletben
„közlekedésszervező”). Így például:

„(3) A közlekedésszervező a taxiállomások
használatával, működtetésével összefüggő
feladatok végrehajtásával kapcsolatban ügyfélszolgálati irodát tart fenn, ahol mind a szolgáltatást igénybe vevő utasok, mind a vállalkozások a taxiállomásokkal és üzemeltetésükkel,
vagy az ügyintézéssel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat előadhatják.”
A taxisok részéről egyre sűrűbben jelentkezik
az az igény, hogy közvetlen kapcsolatban lehessenek ezzel az ügyfélszolgálattal. Azt hiszem, elértünk arra a szintre, amikor a taxisnak
több panasza van, mint az utasnak. A tapasztalat viszont az, hogy a BKK illetékes telefonszámán nem tudnak segíteni a napi ügyes-bajos problémák megoldásában. Az például teljesen nonszensz, hogy az Asztalos Sándor utcai telephelynek egyáltalán nincs (!) telefonja.
Ugyanakkor napi gyakorisággal kellene jelenteni a szabálytalan droszthasználókat, a
drosztfoglalókat, a civil autók parkolását a
droszton, de nincs kinek. A taxis kollégák javaslata szerint üzemeltessen a BKK egy zöld
számot, amely ingyen hívható, és ezek a bejelentések megtehetők. Azt már szinte csak félve tesszük hozzá, hogy lehetőleg 0–24 órában. És természetesen úgy, hogy megfelelő
intézkedés kövesse a bejelentést, legalább
olyan vehemenciával, mint ahogy a taxik ellenőrzése folyik…
Talán jogosnak mondható az az igény, hogy
a befizetett drosztdíjak fejében ne csak zaklatást kelljen elszenvedniük a kollégáknak. Félreértés ne essék, egyáltalán nem vagyunk az
ellenőrzések ellen, sőt méltányoljuk az erőfeszítést a rendcsinálásra. Sokak szerint azonban időnként már átesnek a ló túlsó oldalára
azok, akik az ellenőrzést végzik.
A drosztdíjnak fedezetet kell nyújtani a
közlekedésszevező minden tevékenységére A
rendelet szövege szerint:
C

Köszönjük a választ!
A számunkra lényeges mondatot kiemeltük. A „közel azonos pozícióban lévő
gépkocsik” megfogalmazás akár sorelső
rendszert, vagy a megrendelőhöz rendelt
kisebb körzeteket is jelenthetne. Bármelyik megoldás ezek szerint beleférhetne a
rendelet értelmezésébe annak megváltoztatása nélkül. Szerintem, de nem én döntök…
Juhász Péter
– Akkor meg mit hülyéskedsz, Misa,
tudod jól, hogy még villany sincs az
egész faluban…
***
– A tizedik sörömet iszom, mert
összevesztem a feleségemmel. – Hihetetlen mibe kerül ez a nõ...
***
– Gyanúsított, volt már maga büntetve? Olyan ismerõs az arca.
– Ezen ne csodálkozzon, bíró úr! Én
már tíz éve ott vagyok pincér, ahol maga
minden este részegen fogdossa a nõket.
***
– Mondd, drágám – kérdi a lány –,
mit csináljak, hogy a randin ne borostás arccal várj engem?
– Gyere idõben...
***
– Jó reggelt, szomszéd! Milyen vörös a szeme!
– Jaj, ne is mondja, egy percet sem
aludtam azt éjjel. Valami szörnyen búgott a házban. Nem hallotta?
– Én nem hallottam semmit, egész
éjjel porszívóztam.
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„8) A közlekedésszervező a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozás felé éves időszakra
vonatkozó taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjat érvényesít. A taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjat úgy kell megállapítani,
hogy az a feladat teljes körű éves ellátásának
– ideértve a taxiállomás-üzemeltetési közszolgáltatás működési költségeinek (személyi, dologi kiadások, taxiállomások karbantartása, új
állomások létesítése, taxiállomás-üzemeltetéssel összefüggő beruházások stb.), és az ellenőrzésbe bevont közreműködők – pénzügyi fedezetét biztosítsa.”
„(10) Az éves díj mértéke 40 000 Ft + áfa.”
Bízunk benne, hogy ebbe belefér egy ilyen
forródrótos ügyfélszolgálat létrehozása is.
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A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!
Mi ezért fizetünk?

15

Budapest Taxinál
Taxinál
AA Budapest
nem kérünk
kérünk külön
külön díjakat
díjakat kötelezô
kötelezô tartozékokért,
tartozékokért, mint
mint pl.
pl.
csak 56
60000
000 forint
forint aa fôállású
fôállású tagdíj
tagdíj és
és nincsenek
nincsenek további
további egyéb
egyéb
–– nem
–– csak
szabadjelzô,
POS
terminál, matricák!
matricák! Benne
Benne van
van aa tagdíjban!
tagdíjban!
költségek!
Mi
ezért POS
fizetünk?
szabadjelzô,
terminál,
költségek!
fűszerekkel,
fokhagymával stb., és félpuhára tessétek, majd szórjátok meg frissen
főzzük.
a pecsenyére
ka- petrezselyemmel.
Kovászos uborka jár
nem kérünk
kérünk 100-200
100-200 ezer
ezer forintos
forintos kauciót!
kauciót! Csak 30 000 forint
sokBeletesszük
címet hétvégék
felvevô
kollegáknak
visszatérítés
a kevesebb
tagdíjból tagdíj
–– nem
–– ingyenes
kéthetentesütött
és lényegesen
V
Sokszo
csahúst ésHétvége
hozzáöntjük
a száraz fehérbort,
Csak kanállal és kézzel-lábbal
szab
az
ilyenkor
üres
Kla30 000 forint a kaució!
–
ingyenes
hétvégék
kéthetente
és
lényegesen
kevesebb
tagdíj
aCsak
kaució!
a
másodállásosoknak!
ben se
és puhítjukuzál
tovább.
Gyakran
rázogatjuk.
Köz- ni, hogy a fületek is szaftos legyen!
téren.
De neki
a taxiállovéve, a
serpenyőben
megpirítjuk
aingyen
tarhobelépéskor
nincsenek külön
külön költségek
költségek (mint például oktatási díj, ben– 1egy
a millió
másodállásosoknak!
Jóisétvágyat!
–– belépéskor
nincsenek
forintos
élet
és balesetbiztosítást
tartalmaz a tagdíj!
r Sándor
rovata
más
kell. Az
ugyanis
nyát,
beletesszük
a
kockára
vágott
krumplit,
hetősé
van.
Neki.
Mi
fizetünk
érte
Sokszor
olvastam
e
lapban,
hogy
a
néhány
kilométerre
lévő
Bécs(mint
például
oktatási
díj,
vagy
szabadjelzô
díj,
vagy
–
1
millió
forintos
élet
és
balesetbiztosítást
is
tartalmaz
a
tagdíj!
vagy szabadjelzô
díj, vagy üres
matricapénz)
– 1 hónapos belépési tagdíjkedvezmény, ésSport
csak 3 hónap
Kla- a belépési kedvezményed majd
az
egészet
a pörköltbe
öntjük
a fellaseszébe
25 dkg tarhonya
nt adok hozzá, s addigHétvége
párolom, az ilyenkor
ben
senki
sem
mer
egy
percre
sem
megállni
a
taxiállomásokon.
Kiuzál
téren.a De
neki a taxiállomatricapénz)
belépési
– hûségidôt
1 májjal
hónapos
belépési
tagdíjkedvezmény,
és csak 3 hónap Ez egy fantasztiku
ellentételezésére!
kérünk!
„Mouniz-jelenség”
kázott
együtt.
Annyi
húslét
vagy
vizet
büntet
amíg üvegessé válik,
s így meg2-3 szálkedvezményed
friss rozmaringellentételezésére!
véve, a taxisokat. Nos nálunk úgy tűnik ez egy ingyenes parkolási lemás
kell. 6Az
ugyanis
ingyen
Szimpatikus,
következetes,
mentálisan
rá, hogy
legalább
kétujjnyira
ellepje.
nem
kérünk
hónapos,
pláne
nem 11 éves
éves hûségidôt
hûségidôt belépéskor!
belépéskor! öntsünk
hûségidôt
kérünk!
hető, m
pecsenyekacsa-májat
iskérünk
kapni
–– nem
6 hónapos,
pláne
nem
– 100%-ban
lebeszélhetô
alapdíjjal,
ﬂmindenki
ottán belül
ingyenesen,
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Pénteken
este egy igazán nagyot nevettem – kezdi az

t…

úr!

Békés, boldog

és sikerekben gazdag
minden Taxis

Köszönjük a munkátokat
és a kitartásotokat,
a jövô évben együtt még
www.fonixtaxi.hu
nagyobb lendülettel
Telefon/fax:
megyünk
elôre! 06-52-444-444

DEBRE CEN

E-mail:
A Mobilfonixtaxi@fonixtaxi.hu
Taxi csapata
Cím:
4025 Debrecen
Arany János u. 32.

Karácsonyi
Egyre
bővülÜnnepeket
a lista
NAV
tájékoztatók
Új Évet kívánunk
Kollégának!

Taxi januar 48o.indd 7
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Újabb fehér rendszámos „kollégák”
Vajon hány százan taxiznak Pesten feketén? Itt a legújabb „kolléga”! Az utas látja a világító szabadjelzőt az éjszakában, már inti is
le a „taxit”. Ül be a verdába, taxióra a helyén, minden rendben.
Minden rendben?
Mennyit takarít meg naponta, hetente, havonta, évente? Az a
legkevesebb, hogy nem fizet drosztdíjat, nem vizsgáztatja az autóját évente! Csak a TB havonta 50.000 forint, évente 600.000
forint megtakarítás
Ez sem hiányzik az állam bácsinak?
Ja, és már sárga a „taxi”…
***
Vajon, miért tűrik el az illetékesek, hogy hónapok óta garázdálkodjon ez a fehér rendszámos „kolléga” a XIII. kerületi Honvéd
kórház előtt? Fényes nappal, a város közepén, mindenki szeme
láttára!
Név és cím a szerkesztőségben
Neki nincs
drosztdíj, ellenőrzés,
vizsga. Csak
a pénz...

Még a taxióra
is az előírt
helyen van

Nem is akármilyen
autó ez. Nem taxi,
mert az nincs kiírva. Így nem is büntethető. Ő csak VIP.
Bizony, és véletlenül taxi-sárga

Mint az
Államokban
Újfajta fényjelzéssel találkozhatnak a taxisok a
rendőrautókon, ha Németországban járnak, erről
számolt be az ADAC
MOTORWELT, a Német
Autóklub lapja. Ha ellenőrizni vagy megállítani
akarnak a rendőrök egy
járművet, akkor felkapcsolnak egy piros fényt a
jármű tetején a sziréna
bekapcsolásával egy időben. Mint az Egyesült Államokban.
Juhász Péter

Taxi januar 48o.indd 8

A sziréna és a piros fény együttesen
megállási kötelezettséget jelent!

– Az én bátyám numizmatikus.
– Az mi?
– Pénzérméket gyûjt.
– Érdekes. Ezt régebben koldusnak mondták…
***
– Mit szólt az apád, amikor
börtönbe kerültél?
– Azt mondta, hogy isten hozott, fiam!
***
Két vénkisasszony találkozik.
– Képzeld el, tegnap este
egyedül voltam az utcán, észrevettem, hogy egy férfi feltûnõen figyel. Futásnak eredtem,
szaladtam, ahogy csak bírtam...
– Na, és utolérted?

1/15/14 2:45 PM
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Félig üres, vagy félig tele a pohár?
Az új év elején szokás, hogy az elmúlt évről összegzéseket, átfogó jellemzéseket készítenek és jelentetnek
meg többek között a gazdasági, kulturális élet szereplői, különböző fórumukon. Az Országos Taxis Szövetség is készített az elmúlt esztendő változásairól anyagokat, melyek egy része már e lap hasábjain is megjelent. Ám az alapvető, ha úgy tetszik: a szakma által kikövetelt forradalmi változások jelenleg is zajlanak
méghozzá egyre komolyabb áldozatokkal. Mi jön (jöhet) még, milyen elvárásokkal találkozhat a taxis, aki
szeretne a továbbiakban is ebből élni. Az OTSZ elnökét, Metál Zoltánt kérdeztük a jelenről és a közeli jövőről.

re minden megváltozott. A rideg keserves csend azt az érzést váltotta ki a taxisból, mintha elfogytak volna a címek, mintha elromlottak volna a központok. Pedig ez nem így van. A technika a háttérben dolgozik és folyamatosan osztja és dobálja a megrendeléseket, bármilyen hihetetlen is számunkra. A rendeletalkotónak
alapvetően az volt a célja, hogy egy csendes és nyugodt környezetet teremtsen az UTAS számára az utazása alatt. Ez a cél mára
megvalósult minden minősített budapesti fuvarszervező által
szerződött taxinál, bármelyik GPS alapú címkiadó rendszert is
működteti az adott társaság. Az alapvető probléma és félreértés
gyökere, hogy a rendelet szövegét, ill. szövegkörnyezetét eltérő
módon értelmezték a fuvarszervezők és az általuk megbízott
szoftverírók. A jelenleg már működő címkiadó rendszereket üzemeltetők ugyan figyelembe vették a rendelet szellemiségét és
előírását, azaz a Városháza igényeit, valamint figyelembe vették
az utasok szokásait és elvárásait, de eddig csak egy fuvarszervező vette figyelembe a vele szerződésben álló taxisok kérését és
jogos elvárásait. Ennél a rendszernél ugyanolyan gyorsan jut az
utas a taxihoz, mint a másiknál, azzal a különbséggel, hogy a taxis nem a vakszerencsének köszönheti a címhez jutását, hanem
annak, hogy a beérkező címhez közeli virtuális sorban/területen
melyikük a legrégebbi várakozó taxis. Az egyik rendszer alkalmatlan arra, hogy a taxis akár az utcáról a saját táblagépéről kontrollálja a címkiadás menetét, a másik rendszernél viszont bármelyik
taxis figyelemmel kísérheti (és higgyétek el, meg is teszi) a címkiadás rendjét. Ez a verzió jelenti a taxis számára a kontrollt, azaz
a biztonságos, korrekt címkiadást. Biztos vagyok abban, hogy
idővel csak a taxisbarát címkiadó rendszerek lesznek népszerűek és keresettek (már most is azok) a taxisok körében. A tapasztalatokat, a véleményeket összegezzük és közösen értékeljük az
első két negyedévben a szakmai szervezetekkel közösen, ha kell,
kezdeményezzük a rendelet pontosítását, esetleges változtatását
az év második felében.
• Az utóbbi hetekben nagyon sok olyan panaszról hallottunk, ami szerint 100-150 Ft-os „túlszámlázás” miatt megszűntették a BKK-s szerződést, vagyis nem taxizhat az így
szankcionált taxis Budapesten. Miközben minden hivata-

• Kezdjük néhány statisztikai adattal: Mennyi taxi, illetve
hány taxis vállalkozás volt 2013. márciusban, és mennyi
van jelenleg?
• Folyamatosan figyelemmel kísértük az elmúlt időszakban a létszámmal is kapcsolatos mozgásokat. Jelenleg még nem érezhető ennek számottevő változása. Budapesten közel 5300 taxi-gk.
végez legálisan taxiszolgáltatási tevékenységet. A „sárgítási” kötelezettség miatt eddig senki nem adta vissza a droszthasználati
engedélyét. Az első nagyobb és szemmel is érzékelhetőbb változás a cikk megjelenése utáni időszakban (2014. január 15.) lesz
látható, ugyanis közel 500 db 15 évnél idősebb taxi válik a rendelet értelmében alkalmatlanná budapesti taxinak. Tehát a fővárosi
taxik közel 10%-a kiesik vagy lecserélődik. Azt ma még a legnagyobb jóindulattal sem lehet megbecsülni, hogy mennyien tudnak ebből a csoportból új, vagy újszerű autót hitellel – ismervén
a bankok feltételeit – vagy anélkül megvásárolni.
• Hány autót kell kicserélni 2015. június 30-ig?
• Közel 3000 db – az EU3 vagy annál alacsonyabb környezetvédelmi besorolású, az egyéb paramétereknek nem megfelelő – taxit.
• Azt hiszem, nem túlzás, ha azt állítom: az egyik legneuralgikusabb pont jelenleg taxis körökben a címkiadás
alapvető megváltoztatása. Ehhez a bizonytalansághoz nagyon nehéz hozzászokni, egyszerűen a vakszerencsén
múlik a napi bevétel. Miközben a fizetnivalók állandó bevételt feltételeznek. Lehet ez
ellen tenni, vagy sem?
• Magam is rémálomnak éltem Kollégánk a repülőtérről távozóban utasaival
meg az új GPS alapú címkiadó együtt került bele közúti ellenőrzésbe. Az elrendszer bevezetését az első 2-3 lenőrző rendőr mindent rendben talált, de a
hétben, többek között azért, mert gyerekülést hiányolta a taxiban (gyermek is volt
valamilyen szisztéma és rendszer az utasok között). A taxis hiába védekezett azszerint dolgoztunk az elmúlt évtize- zal, hogy tudomása szerint a taxiban nem kell
dekben. A többség korrekt módon gyerekülést használni, a szerv ragaszkodott a
vette fel a megrendeléseket, de büntetéshez. Kollégánk nem volt hajlandó helyegy csekély, ám mégsem elhanya- színi bírságot fizetni, így feljelentés lett az ügy
golható kisebbség a „mankók” ál- vége. Bízunk benne, hogy az intézkedő rendőr
landó megújuló tárházát kihasznál- felettese jobban ismeri a KRESZ-t, így ejti az
va mégis több címhez jutott. Meg- ügyet, ugyanis a taxiban valóban nem köteszoktuk az összes előnyével és lező a gyermekülés használata. A további
hátrányával azt, hogy nyomko- jogvitákat megelőzve idézzük a közlekedési
dunk, tornázunk, rohanunk, meg- szabályokról szóló törvény vonatkozó részét:
csúszunk és fizetünk. Akár másodperc alapon, akár a „leüljük” verzi- 48§ (8) „A gyermeket nem kell gyermekbizóban. Hallhattuk, hogy kit és mek- tonsági rendszerben rögzíteni:
kora szerencse talált el, mibe nyúlt a) ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelébele, stb. Tudtuk, hol megy a bolt,
sére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján
hová érkezett busz, merre kell orinem alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1,
entálódni. Az új szisztéma bevezeN2 és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évtésének pillanatától aztán egyszer-

Gyerekülés a taxiban

Taxi januar 48o.indd 9

nél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve
a 3. életévét már betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az első ülésen nem szállítható);
b) ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét
már betöltötte, legalább 135 cm magas és
az üléshez beszerelt biztonsági övvel – testméretéhez igazodóan – biztonságosan rögzíthető;
c) ha taxi üzemmódban használt taxigépkocsi és a személygépkocsis személyszállítást végző gépkocsi hátsó ülésén
utazik;
d) ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában
vagy a mentő gépkocsi betegellátó terében
utazik;
e) a menetrend szerinti személyszállítást végző
autóbuszban;
f) a nem menetrend szerinti személyszállítást
végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat;
g) ha 3. életévét még nem töltötte be és állva
utazik az autóbuszban;
h) ha külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik.”
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los, OMH-s minősítésű mérőeszköznek van engedélyezett
legális hibahatára. A benzinkutaknál, de a traffipaxoknál
is. Az már csak hab a tortán, hogy a Nyugatinál ismerősömmel közölték: 5000 alatt el sem indulnak vele. Ez
azért durvább, mint egy 50 forintos „túlszámlázás”…
• A rendelet előnye és egyben hátránya is, hogy kemény, mint a
beton. Nincs mérlegelési lehetőség, nincs eltérő szankció, nincs
meghallgatás és nincs bocsánat. 2013. szeptember 1-jén már a
rendelet életbe lépése utáni órákban megkezdődtek és azóta is
folyamatosak a próbautazással is egybekötött ellenőrzések a fővárosban éjjel-nappal. Egyik szemem sír, a másik meg nevet.
Hogy miért? 10 éve azt kéri és várja a szakma, hogy szigorú ellenőrzés és kontroll alatt felügyelje a gazda (fővárosi önkormányzat) a taxiszolgáltatást. Mégis úgy tapasztalom, hogy azok a taxisok, akik kisebb vagy önhibájukon kívül pitiáner vétséget, mulasztást követnek el, ugyanazt a „díjazást” könyvelhetik el, mint azok
a „kollégái” akik 2,5 km-es útra 25.000 HUF hatósági árat számolnak fel, persze nyugta és számla nélkül. Egy érdekképviselet
számára ez elfogadhatatlan, ezért kértük és kezdeményeztük egy
un. szankció-rendszer megalkotását és bevezetését, a védelemhez való jog lehetőségét és biztosítását az eljárás alatt álló taxis
részére. Írásban fordultam a BKIK-hoz és a BKK-hoz, kezdeményeztem egy kamarai felügyelet alatt álló Etikai Kollégium felállítását, ahol vitás szakmai kérdésekben segítik a korrekt szakmai
döntések kialakítását és szankcionálását.
• Új rend alakult ki a repülőtéren. Miben különbözik a korábbitól? Állítólag a „vadászok” továbbra is ott vannak,
őket senki sem tudja kiszorítani területükről. Tekintettel
arra, hogy olvasóink egy része nem a fővárosban taxizik,
vagyis csak néha-néha jön fel fuvarral, vagy fuvarért Ferihegyre, mit kell tudniuk az új rendről?
• A Liszt Ferenc nemzetközi reptéren történő, a taxi-gépkocsik
behajtását érintő változásokról a BKK-tól kaptunk egy értesítést,
hasonló tartalommal mint amire az informális táblákon maga a
BA Zrt. is felhívta az áthaladó gépkocsivezetők figyelmét. Bővebben: a BKK által droszthasználati engedéllyel rendelkező fővárosi taxisok naponta többször és korlátlanul vihetnek és hozhatnak
utasokat, azzal a kitétellel, hogy két ki- és beszállítás között több
mint 30 percnek el kell telnie. Tehát, ha 30 percen belül kétszerháromszor használja valaki a területet, akkor azért komoly parkolási díjat köteles fizetni. Mivel a sorompók közötti területen változatlanul csak 5 percig lehet büntetlenül (díjmentesen) várakozni,
így ha az utas nem találta meg, vagy késve érkezik az utasfelvételi
ponthoz, úgy a taxis kénytelen kijönni, így viszont nem mehet ismét ingyen vissza. Azok a vidéki kollégák, akik nem rendelkeznek
BKK-s engedéllyel, a területen lévő parkolókat vehetik igénybe.
Persze a megfelelő díjak befizetése ellenében, valamint használhatják a ki- és beszálló helyeket, de csak maximum kétszer, és
maximum öt percen belüli várakozással. Véleményem szerint
azok az érvek és okok, melyekre a BA Zrt. a barátságosnak cseppet sem tekinthető intézkedései miatt hivatkozik, nem oldják meg
a neuralgikus problémákat. Ám arra kíválóan alkalmasak, hogy folyamatosan és rendszeresen díjfizetésre kényszerítsék a taxisokat és a személyszállító fuvarozókat. Az, hogy miért nem tud működtetni egy ún. gyorsparkolót a BA Zrt., hasonlóan például a
schwechati repülőtérhez, ez inkább ,,költői” kérdés, amire évek
óta nincs érdemi válasz…
• Köszönöm a tájékoztatást!
-kóAz áruházi eladó megszólít egy bizonytalanul
tébláboló férfit.
– Segíthetek, uram?
– Kérem, elvesztettem a
feleségemet...

Taxi januar 48o.indd 10

– Gyászruhák az elsõ
emeleten, balra!
***
– Kövesse Dante példáját!
– Ezt hogy érti?
– Menjen a pokolba!

Szép új világ?
Nagy reményekkel néztünk az új fővárosi taxirendelet bevezetése elé.
Bíztunk benne, hogy munkánk nyugalmasabb lesz, hogy hatékonyabban tudunk dolgozni, megszűnnek az egyenlőtlenségek, az aláígérgetések. Elértük azt, hogy Budapesten egységes a tarifa, és ennek érdekében bevállaltunk olyan terheket is, amelyek esetleges káros hatásaival nem számoltunk előre.

Sárga szín
Nehéz volt elfogadni. Ma már azonban egyre több a sárga taxi, és az
utasok elsősorban azt választják. Több példa bizonyítja, hogy kiveszik
a drosztról a sárga kocsikat. A rendelkezés árnyoldala, hogy a nem közénk valók is jobban besimulnak, sőt ma már van sárgára fóliázott, de
fehér rendszámos taxinak látszó autó is.

Csendes címkiadás
Az ötlet akár jónak is nevezhető, a megvalósítás az eddigi tapasztalatok alapján legalábbis kérdéses (egyesek szerint pocsék…) A készülékekkel meg a szoftverrel is vannak gondok, de az igazi probléma maga az alapelv. Mégpedig az, hogy az utashoz legközelebb eső autót
kell küldeni (út-, idő- és forgalmi viszonyok tekintetében). Így fordulhat
elő az, hogy akinek szerencséje van, és jó helyen áll általában, az egymás után kapja a tabletre/telefonra a fuvarokat. Aki viszont nem, annak a készüléke néma marad. Na de az nem egy normális dolog, hogy
valakinek a bevétele, a megélhetése, a családja eltartása a puszta szerencsén múljon!
A taxitársaságok még az új rendszer bevezetése előtt is megpróbálták a fuvarkiadást aránylag igazságossá tenni. Üldözték a felturbózott
URH-kat, hogy ne mindig a nagypályások kapják a címeket, később
drosztrendszert veztettek be. Ez utóbbi eredményeként előbb vagy

Okostelefonon sebességmérő-előrejelzés

Közönségdíjas a Traffi Hunter
Győri appfejlesztő találta ki és valósította meg az utóbbi év
legnépszerűbb mobilalkalmazását, a Traffi Huntert. A rendőrségi traffipaxokat jelző programot a szakmai zsűri a három
legjobb alkalmazás közé sorolta életmód kategóriában, emellett a közönségdíjat is elnyerte az innováció. Napjainkban
több mint százezren élnek ezzel az ingyenes lehetőséggel,
amely már iOS-en és Androidon is elérhető.

Magazinunk januári számában is
foglalkozunk azzal a sebességmérő-tenderrel, amely lehetőséget
biztosít a rendőrség számára,
hogy további 365 fix és 160 mobil
telepítésű műszerrel növelje eszközparkját. A rend őrei állítják, a
rögzített mérőhelyek nyilvánosak,
bárki által elérhetőek, míg a mobil
kamerák változó helyszíneken
kontrollálják majd a közlekedőket.
Nos, az előbbiek pontos felállítási
pontjai kaphatnak helyet abban az
alkalmazásban, amelyet Győrben
fejlesztettek ki az elmúlt évben.
Mint azt Borbély Rolandtól megtudtuk: – Elég sokat vezetek, s bár
volt több, traffikat összegyűjteni
próbáló alkalmazás mind iPhonera, mind Androidra, de egyikkel
sem voltam elégedett. Gyermekkori barátommal, Zsigai Istvánnal

sokat beszélgettünk erről, ekkor
született meg az ötlet, miért is
nem próbálunk meg készíteni egy
olyan alkalmazást, ami az alapfunkciókon kívül sok más hasznos
dolgot is tud. Azóta gyarapodott a
csapatunk Bölöni Károllyal, aki
közlekedésmérnöki tanulmányokat folytat a győri Széchenyi Egyetemen, és Borbély-Szabó Katalinnal, aki az adatok helyességéért
felelős – avatott be a csapatmunka részleteibe az ötletgazda.
A beszélgetésből az is kiderült,
az alkotók számára a legfontosabb, hogy az autósok pontos információk alapján, tisztában legyenek azzal, hogy hol kell sebességmérésre számítaniuk. Bölöni Károly kiemelte: – Az alkalmazásunk
legnagyobb előnyének azt gondolom, hogy a hivatalos rendőrségi
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utóbb az is fuvarhoz jutott, akinek a rádiója gyengébb volt. A drosztrendszerben ugyanis mindig a sorelső mehetett a címre. A taxis vállalkozó pedig biztos lehetett benne, hogy sorra kerül. Lehet, hogy sokat
kellett várni, de a fuvar, és ezáltal a bevétel biztos volt.
Ma más világ van. A „geopozíció alapján történő” fuvarkiadás nem
állít sorba. Nem biztosít fuvart, ha „rossz” helyen várjuk. Esetlegessé,
bizonytalanná teszi a bevételt. De akkor hova álljunk? A fővárosi taxirendelet erre pontos utasítást ad: „12. § (5) Utasfelvételre való felkészülés érdekében, világító szabadjelzővel személytaxi csak a kijelölt taxiállomásokon várakozhat.”
Na most, ha a taxiállomás közvetlen körzetében nincs rendelés, de
attól 50 méterre van egy nagy megrendelő, akkor nincs az az elmebeteg taxis, aki majd a drosztról nézi, hogy viszik el az előrébb álló többiek a címeket. Persze hogy ő is előrébb fog állni… Első szabálytalanság.
Vagy hátrébb. Ugyanis „12. § (3) A taxiállomásokon a személytaxik
zárt sorban, érkezési sorrendben, világító szabadjelzővel utasfelvételi
céllal várakozhatnak.”
Ha rendelések a taxiállomás mögötti területen várhatók, senki nem
fog a droszt elejére állni. Második szabálytalanság.
Ha a fontos megrendelők környékén nincs taxiállomás (a Belvárosban sok ilyen van ám!), akkor az okos taxis úgy helyezkedik – utcasarkon, parkolóban, járdán –, hogy a címhez minél közelebb lássa őt a
műhold. Harmadik szabálytalanság.
Ha pedig e fentiek közül egy sem valósítható meg, akkor addig fog
cirkálni az utcákon, míg le nem intik, vagy nem oszt rá a rendszer egy
fuvart. Ez nem szabálytalan, viszont az egész rendelkezés értelmét veszi el. A fővárosi taxirendelet indoklásában ugyanis nyomós érvként jelent meg a környezetvédelem, mint a csendes címkiadás egyik indoka.
Ha nem kell folyton visszamenni a kályhához, akkor kevesebb az üres
kilométer, hatékonyabb a munkavégzés, kisebb a környezetszennyezés. Elméletben…
források mellett az autósok maguk
is bejelölhetik a térképen, hol láttak traffit. A kamionosok pedig jelezhetik sofőr kollégáiknak, hol találkoztak közlekedés-felügyeletes
– kpm-es – ellenőrzésekkel. Mind
e mellett hangsúlyozni szeretném,
az alkalmazásunk nem az ellenőrzések ellen van, sőt, a biztonságos
közlekedés mellett kívánjuk letenni a voksunkat – közölte a fiatal fejlesztő.
Az alkalmazást az Országos
Rendőr-főkapitányság Országos
Balesetmegelőzési Bizottsága
/ORFK OBB/ is támogatja. A
program indításakor minden esetben rövid, baleset-megelőző üzenetek olvashatók a kijelzőn, az
OBB ajánlása alapján.
Lényeges kérdés, mennyire aktuálisak ezen információk, hiszen
az időszerűségük adja a felhasználhatóságuk lényegét. Erre a felvetésre a következő választ kaptuk: A traffipaxok esetében két,
míg a közlekedés-felügyeleti ellenőrzésekkor négy órán keresztül
marad a képernyőn a jelzés. Egyrészt az autósok tapasztalatai,

másrészt hazai és nemzetközi statisztikák alapján alakították ki ezeket az időtartamokat.
Az alkalmazás 2012. december
22-én indult útjára. Az eltelt bő
egy év alatt több mint 110 ezren
töltötték le az ingyenes alkalmazást iOS-re és Androidra. Jelenleg
készül Windows Phonra is az applikáció és a fejlesztés nem áll meg,
a hasznos információk között megtalálhatók az ATM-ek feltalálási helyei, áruházkereső, sőt, megyénként az autópálya-rendőrség elérhetőségei is.
Végül annyit: a tapasztalat az, ha
az autós azzal szembesül készüléke és az alkalmazás segítségével,
hogy mérnek például egy kisebb
település közepén, akkor jó esélylyel azonnal a kilométerórára tekint és csökkenti sebességét. Ez
pedig közlekedésbiztonsági szempontból mindenképpen hasznos.
Ami nem elhanyagolható szempont, a fejlesztők továbbra is ingyenes szolgáltatásként kívánják a
jövőben is a programot a felhasználók számára biztosítani.
k.z.t.

A NAP MONDÁSA:

Ne félj a munkától! Feküdj mellé!

(Csángó közmondás)
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Új kávézó nyílt a VII. kerületi Klauzál téren a taxiállomás
mellett, DROSZT KÁVÉZÓ néven

A csendes címkiadás egyik nagy előnye:

A NYUGALOM
Természetesen ideges, aki –
esetleg – órák óta nem kapott címet, és fogalma sincs arról, mi folyik körülötte. De ettől függetlenül van a csendes címkiadásnak
előnye is. Ilyen például a nyugalom.
Miről szólt eddig a taxizás?
Csikorgó kerekekkel induló taxikról, vérben forgó szemű sofőrökről. Dudálásról, türelmetlenségről, idegeskedésről. Most meg a
végtelen nyugalom. Várjuk, hogy
megcsörrenjen a szerkezet, szép
nyugodtan elindulunk. Ki törődik
a kukákkal, a szerencsétlenkedő
autósokkal? Nem kell idegbetegen nézni a stopperórát, nem kell
pánikba esni! Haladni kell a
címre…
Legyünk őszinték, egyre többen zsebre teszik a címkiadó berendezést, amikor mennek tankolni, kávézni. Nem kell idegeskedni, nem kell remegő kezekkel
figyelni az URH-berendezést.
Szürcsöli a kávét, olvasgatja az
újságot, várja a csilingelést…
Igaz, van még egy dolog. Újra
kell tanulni a taxizást…
Valljuk be, a legtöbb taxis eddig kályházott. Elindult a megszerzett címre, elvitte az utast,
majd visszaballagott a kiinduló

helyre, a kályhához. A régiek,
vagy az ügyesebbek, két-három
helyet is ismertek. Például ismerték Angyalföldet meg a Ferencvárost. Vagy ide álltak, vagy oda.
Azonban volt, aki kizárólag Nagytétényből vagy Rákoskeresztúrról
taxizott. És bárhol végzett, rohant
vissza a helyére. Na, ennek vége!
Végez a taxis a fuvarral, szabadra
állítja a berendezést és várja a
csodát. Lehet, hogy Békásmegyeren, lehet, hogy Pasaréten.
Igaz, hogy a többség még
megy vissza a megszokott helyre,
de útközben – esetleg – „rádob”
valamit a gép. És akkor nincs mese, keresni kell az utast!
Újra kell tanulni a taxizást!
Vannak egyszerű helyzetek.
Például a VIII. kerületben, a Rákóczi úton a 69. után egyértelműen
ott a 71. De a Rákóczi út 65. már
nem a Rákóczi úton van, hanem a
Kenyérmező utcában…
De bajban van, aki a Bánkút utca 73. számot a GPS segítségével keresi. Mert a gép kiviszi a
Szentmihályi út sarokra. Márpedig ez a házszám a Páskomliget
utcában van!
Bizony, az új helyzetben újra
kell tanulni a taxizást is…
HoA
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Nem ez a jövő!

„Építsük” be a műszerfalba, műszerfal elé ezeket az elektronikai
berendezéseket, hogy kilássunk a szélvédőn.
Juhász Péter

Lassan olyan lesz a szélvédő a taxisok előtt mint egy elektronikai
áruház kirakata. GPS-készülék tartóval, mobiltelefon a tartójával,
hatalmas TABLET, az is a tartójával, sok helyen a kártyalehúzó a
tartóval. Meg – esetleg – a traffipax-detektor, tartóval. A taxisnak
– ha ki akar látni a szélvédőn – vezetés közben fel kell emelkednie, szinte állva kell vezetni. Nem ez a jövő, vagy inkább azt írom,
ez nem lehet a jövő!

Az ADAC-MOTORWELT arról számol be, hogy az új
autók jó részében gyárilag építik a műszerfalba

Ez az eszköz is elvesz a látótérből...

...pedig a műszerfal elé is lehet tenni a készüléket

Ez a taxis nem lát ki rendesen a szélvédőn

KATA PLUSZ
Új adóformát vezettek be, pontosabban kiegészítették a kisadózók tételes átalányadóját (KATA) egy új elemmel. A KATA adózás elleni legfőbb kritika (előnyeinek elismerése
mellett) az volt, hogy a vélelmezett jövedelem még a minimálbért sem érte el. Így a vállalkozó rosszabbul járt például
a nyugdíjszámításkor, vagy táppénzes állomány esetén, arról nem is beszélve, hogy a hitelfelvétel ilyen jövedelem
mellett szinte lehetetlen volt.
A törvényalkotó ezt az anomáliát kiküszöbölendő
vezette be 2014. január elsejétől a KATA pluszt, amely
szabadon választható, akár év közben is. Lényege,
hogy a vállalkozók a főállásúnak minősülő kisadózók
után nagyobb összegű, 75 ezer forintos tételes adót
is fizethetnek, így a kisadózók magasabb nyugdíjra és
táppénzellátásra szerezhetnek jogosultságot. A társadalombiztosítási és munkanélküli ellátások alapja ebben az esetben 136 250 forint. Az egyéb feltételek
(bevételi határ, fizetés gyakorisága stb.) megegyeznek
a KATA szabályaival.

Taxi januar 48o.indd 12

– Neked is vacognak éjjel a fogaid, ha lázas vagy?
– Nem tudom, nem alszom velük...
***
Az orvhorgász, kezében nagy
vödör hallal összefut a halõrrel.
– Kérem, ezek itt a saját halaim! Néha kijövök, megúsztatom

õket, aztán egyetlen füttyszavamra mind visszaugrálnak a
vödörbe.
– Na persze! Mutassa!
Fickó bedobálja a halakat a
vízbe, és vár, vár.
– Mikor hívja már vissza a halakat? – csattan fel a halõr.
Mire a fickó:
– Miféle halakat..?
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A konténer természetesen
a taxiállomáson van letéve

Van rajta telefonszám is. Esetleg nem lehetne
eljárást indítani, vagy feljelentést tenni ellene?

Taxi januar 48o.indd 14

Mindenki a
taxiállomásainkat foglalja
el?
Budapesten, a XIII.
kerületi Dózsa György
úton még az
építkezési
konténert is
a droszton
tárolják. De
hát a taxisok
minden taxiállomás után
fizetik a
drosztdíjat!
Éjjel-nappal,
télen-nyáron…
Ezekkel tényleg nem lehet
semmit tenni?

Már ezért is lebilincselnek!
Természetesen nem szabad megállni a faltól fél méterre, hogy például az anyuka ne tudja eltolni a babakocsit
a járdán megálló autó mellett. De amit most művelnek
a kerékbilincselők, az már szégyen! Ez az autó néhány
centiméterrel ér túl a csíkon és lebilincselik. Amúgy
senkit sem zavar, csak a kerékbilincselőket…
Ennyire kell a pénz?
Név és cím a szerkesztőségben

s
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m

t

é
a

Tóth Tibor
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Kérések és köszönetek taxiállomásokkal kapcsolatban
I. Döbrentei utca 14.

Nincsenek „Taxiállomás” útburkolati jelek a taxiállomáson, kérjük
pótolni.
I. Döbrentei utca: Hiányzik a felfestés a taxiállomásról

X. Keleti pályaudvar – Kerepesi oldal

Építési terület lett a parkoló, a taxik sem hajthattak be heteken keresztül ehhez a fontos taxiállomáshoz. Elméletileg… Természetesen
a taxisok behajtottak a tilalom ellenére, az utasok érdekében, az
esetleges büntetés ellenére. Jó lenne, ha a BKK ellenőrök – az elkövetkező időszakban – ilyen esetekben azonnal intézkednének a
tilalom feloldására.
VIII. Keleti pu.:
Egy taxiállomás,
ahova heteken
keresztül nem
jutottunk be

100
95
75

25
5
VII. Rottenbiller
utca 2.

Új forgalmi rend van a Baross téren és a környékén, felfestették az
0
új útburkolati
jeleket, egyedül a taxiállomásról feledkeztek el. Kérjük
a „Taxiállomás” útburkolati jeleket is felfesteni.

!

VII. Rotenbiller utca: Továbbra is hiányoznak az útburkolati jelek a
taxiállomásról

ersit
ek
ny
gy

XII. Alkotás utca
XII. Alkotás utca: Felfestették végre az útburkolati jeleket

en

Nemrégiben kértük az útburkolati jelek felfestését. Most megtették,
köszönet érte.
J.P.
Egy öreg néni battyog az utcán két kezében két nejlonszatyorral. Az egyik zacskó lyukas, és minden lépésnél kihullik belõle egy ezres. Észreveszi ezt egy rendõr, megállítja a nénit.
– Asszonyom, a szatyrából hullik a pénz!
– Köszönöm, hogy szólt. Visszafordulok, hátha még
megtalálok néhányat.
– De honnan van ez a pénz? – kérdi a rendõr. – Talán lopta?
– Jaj, dehogyis! A házammal szemben van egy stadion,
és a részeg nézõk mindig a kerítésemhez járnak elvégezni
a dolgukat. Mikor odajönnek a bokrokhoz, és pisilni kez-

Taxi januar 48o.indd 15

denek, elõugrok a bokorból egy ollóval, és így szólok:
„Azonnal fizess egy ezrest, vagy lenyisszantom!" Hát innen van a pénzem.
– Ötletes! – nevet fel a rendõr. – És a másik szatyorban
mi van?
– Hát tudja, nem mindenki szokott fizetni…
***
A fõnök odahajol titkárnõje füléhez, és súgva kérdezi:
– Mondja, Gizike, van valami programja ma estére?
– Nincs, fõnök úr – mondja elpirulva Gizike.
– Jó, akkor feküdjön le korán, mert már rohadtul unom,
hogy minden reggel elkésik!
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Elmarad a tavaszi sebességmérő hadjárat

Késik a műszerek beszerzési tendere
A Belügyminisztérium idén tavasszal kívánta rendszerbe
állítani azt a 365 fix telepítésű valamint 160 mobil sebességmérő készülékét, amire 12,5 milliárd forint uniós támogatás áll rendelkezésre. Most úgy tűnik, ezek a „figyelő szemek” idén már nem foglalják el szolgálati helyüket,
ugyanis még a beszerzési tendert sem írták ki az illetékesek.

Napjainkban alig több mint félszáz sebességmérő készülék áll
a rendőrség rendelkezésére,
hogy figyelemmel kísérelje a
„nehézlábú”, olykor magukról és
a közlekedési szabályokról megfeledkező gépjárművezetőket. A
baleseti statisztikákat alapul véve, a belügy állítja: leggyakoribb
baleseti ok a gyorshajtás. Ez ellen pedig úgy lehet védekezni,
ha minél több helyen ellenőrzik
a sebességi előírások betartását. Azt persze nem részletezik
ezen hivatkozások, hogy a
gyorshajtás mely fajtája idézi elő
e nem kívánt eseményeket.
Ugyanis többnyire az úgynevezett relatív gyorshajtás fogalom
körébe tartozó történések ezek.
S azt a gumiszabályt a legtöbb
sofőr ismeri, miszerint minden
esetben az út- és látási viszonyoknak megfelelően kell vezetni, vagyis a volán mögött ülő –
adott esetben – a sebességre
vonatkozó általános közlekedési

szabályokat betartotta, de relatívan mégis gyorsan hajtott.
A közlekedésbiztonsággal
foglalkozó szakemberek úgy vélik, amennyiben a gépjárművezetők tudják, hogy folyamatos sebesség-ellenőrzésre számíthatnak, úgy az önkéntes szabálykövetés is gyakoribb lesz.
Az eredeti tervek alapján az
autópályák, autóutak, illetve
gyorsforgalmi utak mentén 365
fix telepítésű mérőműszert helyeznek el. Ezen eszközök telepítési helyeit a rendőrség nyilvánosságra hozza, így a rendszerbeállítást követően bárki megismerheti ezeket a mérési pontokat.
Más a helyzet azzal a 160 mobil eszközzel, amelyet a megyei
rendőr-főkapitányságok, illetve
a központi állománynál vetnének be a rend őrei. Míg a fix telepítésű műszerek alapvetően a
sebesség betartását képesek
kontrollálni, illetve a leállósáv-

ban történő haladást rögzíteni,
addig a mobil egységek emellett megkülönböztetik a záróvonal átlépését, a biztonsági öv
használatának mellőzését, illetve a mobiltelefon kézi használatát is. Mindezen opciók azonban plusz pénzbe kerülnek a vásárlónak.
Az új sebességmérők üzembe állításával a korábban magáncégektől bérelt eszközök használatát a jogszabály megtiltja. Jelenleg ezek aránya meghaladja
a 60 százalékot. Többekben felvetődött az a gondolat, miszerint
a kormányzat azért nem írta ki a
beszerzési pályázatot, hogy egyrészről a választások előtt ne
sokkolja az állampolgárokat a
szabálysértési és közigazgatási
bírságok megnövekedésével,
amellyel a telepítés együtt jár,
míg mások szerint a bérelt eszközökből beszerzett állami pénzektől mindaddig nem kívánják
megfosztani a kijelölt cégeket,
amíg az új beszerzés nem szorítja ki őket erről a piacról.
A büntetések behajtása is
hagy kívánnivalót maga után.
2012-ben összesen 16 milliárd
forint közigazgatási bírságot róttak ki a hatóságok, amiből 5,5
milliárdot nem fizettek be a szabálytalankodók. A rendőrség a

be nem fizetett bírságokat végrehajtásra átadja a Nemzeti Adóés Vámhivatalnak, illetve az önkormányzatoknak. A behajtásban azonban egyik sem jeleskedik. Főleg utóbbiak hajlamosak
eltekinteni a bírságok behajtásától, mondván többnyire olyan,
nehéz anyagi helyzetben lévő
autótulajdonosoktól kellene beszedni a 20–50 ezer forintos
öszszegeket, akik önkormányzati segély nélkül már amúgy sem
képesek fenntartani magukat,
családjukat. A helyzet pikantériája: amennyiben az önkormányzat érvényt szerez a hatósági
kényszernek, akkor neki kell
újabb segélyt folyósítania, ezért
inkább eltekint a behajtástól. Az
objektív felelősség érvényesíthetetlensége folytán az érintett
autósok joggal érezhetik úgy:
következmények nélkül hagyhatják figyelmen kívül a közlekedési
szabályokat, száguldozhatnak,
vagy parkolhatnak tilosban.
Haladékot kapott a közlekedő
társadalom. Belügyi források
szerint 2014-ben már nem lesz
rá idő, hogy a tendert kiírják, elbírálják, és az eszközöket beszerezzék, telepítsék. Úgy tűnik, a
traffipax-dömping 2015-re marad.
k.z.t.

Most kell (kellene) a drosztokat visszafoglalni!
„idegen” taxisok egyelőre nem mernek megállni, hiába üres a taxiállomás. Pedig most
kellene visszafoglalni a „sajátként” kezelt
drosztokat!
Emlékezzünk vissza, milyen kemény csapat
volt a Vígszínház előtt. Az
egyik taxitársaságnak címkiHúsz éve nem mer megállni társaságbeli
adó drosztja lett, volt egy kis
az Örs vezér téren. Változott valami...
balhé heteken keresztül, de
eltűntek a drosztfoglalók.
Igaz, azóta a taxiállomás is
megszűnt, de ez egy külön
történet. Aztán kemény hely
volt a Teréz körút 55. környéke, de az a droszt is felszabadult. A sort folytathatnánk. Újabb és újabb taxiállomás szabadul fel.
Most pedig nagyon sok
taxiállomás kiürül. Most
kellene őket visszafoglalni!
Horváth András

Egyre több, legendásan „foglalt” taxiállomás
kezd kiürülni. Most kellene őket visszafoglalni! Hova tűntek a taxik? Megszaporodtak az
ellenőrzések, sokan közülük elmenekülnek.
Mások meg abbahagyják a szakmát a szigorítások miatt. Az
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Nyugati pályaudvar, este 8-kor
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Ki mehet nyugdíjba 2014-ben?
Még 2009-ben törvény született arról, hogy az öregségi
nyugdíj-korhatár a 62. életévről
– az 1952-es születési évjárattal kezdődően az 1957-es korosztállyal végződve – fokozatosan a 65. életévre emelkedik. E szabály alapján nézzük,
hogy kik mehetnek nyugdíjba
2014-ben.
Az egyes születési évjáratok szerinti öregségi nyugdíjkorhatár jelenleg a következő:
– az 1952. január 1-je előtt születetteknél a betöltött 62. életév,
– az 1952-ben születetteknél a 62.
életév betöltését követő 183.
nap,
– az 1953-ban születetteknél a betöltött 63. életév,
– az 1954-ben születetteknél a 63.
életév betöltését követő 183.
nap,

– az 1955-ben születetteknél a betöltött 64. életév,
– az 1956-ban születetteknél a 64.
életév betöltését követő 183.
nap,
– az 1957-ben vagy azt követően
születetteknél a betöltött 65.
életév.

biztosítottnak jár, a korhatár előtti
ellátások semmilyen tekintetben
nem minősülnek nyugdíjnak.
Az említett időponttól a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben
saját jogú nyugellátásnak már
csak a következő ellátások minősülnek:

2012. január 1-jétől megszűntek
azok az öregségi típusú nyugdíjak,
amelyeket különböző korhatárkedvezményekkel lehetett igénybe
venni (nevezetesen: előrehozott,
csökkentett összegű előrehozott
öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, stb., valamint a szolgálati nyugdíj).
Helyettük bevezetésre került két
szociális, jövedelempótló juttatás,
a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság.
Ezáltal öregségi nyugdíj csak az
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő

• Öregségi teljes nyugdíj (legalább 20 év szolgálati idő után).
• Öregségi résznyugdíj (legalább
15, legfeljebb 19 év szolgálati
idő után).
• Nők életkortól független nyugdíja (legalább 40 év jogosultsági
idő után).
Fentiek alapján 2014. évben
öregségi nyugdíjba mehetnek:
• 1952. I. félévben születettek,
legalább 15, illetve 20 év szolgálati idővel.
• Nők életkortól függetlenül, legalább 40 év jogosultsági idővel.

Egy nap diktálás közben a titkárnõ észrevette, hogy fõnöke nadrágjának cipzárja lecsúszott. Mikor kiment a
szobából, még visszaszólt:
– Fõnök úr, nyitva a
barakkajtó!
A fõnök elõször nem
vette a lapot, de késõbb
rájött, hogy a cipzárjáról
volt szó. Úgy gondolta,
viccesre veszi a figurát,
és behívta a titkárnõt az
irodájába.
– Kisasszony! Amikor
észrevette reggel, hogy
nyitva a barakkajtó, látta a kommandóst is?
– Sajnos nem, uram –
válaszolta a titkárnõ. –
Én csak egy szegény hadirokkantat
láttam,
ahogy két homokzsákon
üldögélt...

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
„Úgy tekints az emberekre,
Hogy a föld se jó, se ferde:
Se gyönyör, se bú tanyája,
Csak magadnak képe, mása,
Ki sóhajtoz, ki mulat.
A világ csak hangulat.”
(Reviczky Gyula: Magamról)
Úgy tíz év körüli lehettem, álltam és fölfele
néztem a bronz mellszoborra. Fiatal férfi
portréja. Középütt kettéválasztott, fejhöz simuló haj, szép bajusz, szelíd tekintet (már
amennyire egy bronzszobor tekintetéből a
kiskamasz meg tudja ítélni, szelíd-e vagy harcias), jobb szobor-karjával melléhöz szorít
egy könyvecskét. Szóval csak bámultam és
szimpatizáltam vele, hogy miért, magam
sem tudtam. Költő volt – mondta mellettem
anyai nagynéném, az ő férjének sírjához bandukoltunk itt a Kerepesi temetőben, és egy
kis fordulóval útba ejtettük ezt a síremléket.
Elolvastam az oszlopon levőt: „Reviczky
Gyula”, majd föntebb az írást: „A világ csak
hangulat”.
Hát ez a kijelentés megütötte gyermeki
lelkemet! Ugyan föl nem fogtam értelmét, de
kifelé baktatva azt éreztem, guszta kis mondat, ha ezt bemagolom és kellő időben kimondom, hökkentek vele cimborát, lányt,
osztálytársat, akár felnőttet is – így érkeztünk a rácsos kijárathoz.
Ha költő, hol vannak a versei? – nyaggat-
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tam másnap, akit értem, míg végül a sok
macerára kaptam egy szép régi kemény fedelű könyvet, belül fényes papíron a verseket. Olvastam, de mondanom se kell, kukknál
többet nem értettem belőlük, bár a szavak, a
mondatok kialakultak, ám a költői gondolat
nem, az magas volt akkor még nekem. Aztán
meg nem találtam azt a verset, amiben az én
kedvenc kérkednivaló mondatom lapult.
Telt-múlt az idő, és egy alkalommal kezembe akadt „az én szobor-költőm” életének története. Akkora már nehány életrajzot megösmertem, de mind közül az övé volt a legszomorúbb.
Reviczky Gyula 1855-ben született a felvidéki Vitkócon, a neves Reviczky család sarjaként. Ősei közt nem egy főnemest, előkelőséget tarthatott számon, ahogy mondani
szokták: „gazdagok és szépek” voltak. Ennek és biztos jövőjének tudatában élte gondtalan gyermek- és iskolás korát, nem kis peckességgel. Már korán verselt (ezekről majd
alább), elvégezte a pozsonyi főgimnáziumot
– s akkor lecsapott a mennykő. Apja meghalt, és kiderült, hogy ő dehogyis Reviczky,
mert a papa, a nyugalmazott huszártiszt elfelejtette törvényesíteni gyerekét, az anyja
meg nem az, akit a Gyula gyerek annak hitt,
hanem a Bálek Veronika nevű tót cselédlány,
aki jó korán fogta magát és eltűnt. Ráadásul
a tivornyás apa az idők során összes vagyonát felélte, törvénytelen gyerekére semmi

nem maradt. – No, ez így nem igaz, mert maradt utána hagyatékként öt tégely bajuszpedrő-viasz...
Ez volt Gyula életének első nagy csalódása. Költőnk megrázta magát, hogy ő juszt
sem Bálek, hanem juszt is Reviczky, így írta
a szerkesztőségeknek szorgosan küldözgetett verseit, amikből persze megélnie még
nem lehetett. Szó szerint nyomorgott, albérletben élt Pesten, majd hirdetés révén szerzett házitanítói állást az akkori ország másik
sarkában, a Temesvár környéki Dettén.
Bakálovich Emmának hítták a hirdetésre
válaszolót, ő ajánlotta költőnket egy jó polgári házhoz. Megösmerkedtek, beszélgettek,
Emma nem csak takaros, hanem művelt lány
volt, 24 éves, Gyula ekkor 21, jó kiállású legény. Kölcsönös vonzódás támadt, abból
meg a költő komoly szándéka, feleségül kérte Emmát. Ám a hölgy praktikus gondolkodásúnak bizonyult, ugyanis nem imponált neki
a kecsegtető albérletben élés és a költő
még kecsegtetőbb bizonytalan egzisztenciája, így aztán szép versek ide vagy oda, kérőjét fájó szívvel ugyan, de kikosarazta.
Íme a második csalódás. Gyula batyújába
kötötte azt is, megint megrázta magát és fölment Pestre szerencsét próbálni. Szerencséje akadt, jó időben lett jó helyen (így
mondják ezt manapság), mert a fővárosban
a küldött versek révén már neve volt, s mint
az új, modern irály egyik képviselőjét, várták
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őt a hozzá hasonlóan gondolkodó „mo- kincs, ha nemzeti / de a legszebb dal
dern” kollegái, és ő lepődött meg a leg- örökké / Általános, emberi”.
Még nincs Ady Endre, hogy bebizojobban, hogy az olyannyira várt elismerés
és siker utolérte. A „boldog békeidők” tá- nyítsa: e kettő igenis megfér egymásgasabb Magyarországának széplelkű (és sal – de lesz nemsokára. És jöttével
szép keblű) hölgyei egyenesen rajongtak az elődöt, e havi költőnket, hamarost
elfeledték. Szegény, szegény Gyula!
érte. Gyulánk a csúcsra ért.
Utolérte az újabb szerelem is. De jaj, Költészete beszorult a dicső múltú
szegény Gyula! Szemet vetett rá a korszak Arany János és a dicső jövőjű Ady
nagy színésznője, a nála öt évvel idősebb Endre költészete közé. Mint két maJászai Mari, a „férfifaló”. Gyulánk ezzel mit lomkő közt az értékes, szép búzasem törődött, dúltak benne a nemcsak szem.
költői érzelmek – aztán jött a harmadik
Ötvennél is több verset írt nagy szecsalódása, a színésznő nemsokára lecse- relméhez, Emmához, abban reményrélte őt a Szomory Dezső nevű sihederko- kedve, hogy visszahódítja, hiszen a lerú újságíró-palántával.
ány soha nem ment férjhöz. Mondják,
Ezt a csalódást Gyula már nem élte túl, még utolsó napjaiban is ebben bízott.
hiába is próbálta volna magát az addig jól Nem tudta, hogy Emma már az év jabevált szokása szerint „megrázni”, a ben- nuárjában meghalt.
ne lappangó betegsége, a tüdővész kórIsmét ott állok a síremléke előtt,
házi ágyba kényszerítette, majd végzett ve- mint gyerekkoromban. Megemelném
le. Élt 34 évet...
kalapomat, de hát nem hordok kalaAzt gondolnánk, hogy e szomorú, rövid pot. Azt mondom neki: „Köszönök
élet költői terméke csupa kesergés, bú- mindent, Reviczky uram, kendet egy
songás, világ megvetése. De nem így van: jobb korban még újra fölfedezhetik”.
„A bánatból kivolt a részem: / de
azért én nem jajgatok...” Nem bizony, habár ez is igaz: „EllentmonFAKÓ POÉTA
dás van dalaimban / majd ragyogók,
majd éjsötétek. / Onnan van ez,
Szegény magyar fakó poéta!
hogy poklot, üdvet / Gyorsabban,
Szerencséd, hogy nem él Petőfi;
teljesebben érzek.” Az mondat peGyülölte a szemforgatókat,
dig, amit ifjúkoromban dédelgettem,
Nem birt ő, mint te dörgölődni;
„A világ csak hangulat”, találó igazS te, a kit a magyar poéták
ság, mert bizony olyannak látjuk a viKözött elsőnek mondanak,
lágot, amilyen az aktuális hangulaŐsz hajjal talpat nyalni jársz el tunk. Ha keserűek vagyunk, akkor
Petőfi, jó, hogy halva vagy!
keserű a világ, ha vidámak, akkor vidámnak láttunk úgyszólván mindent.
Szegény magyar fakó poéta,
Vagyis a Gyula hangulat-költő
Szerencséd, hogy meghalt Arany.
volt. Ez akkoriban újdonságnak száA velszi bárd örökre hallgat,
mított, és újdonság volt az is, hogy a
Jó, hogy lángajka zárva van.
hajdani peckes ifjú megtapasztalva
Te vén gyerek, te kegyleső, te
a városi nyomorúságot, verseiben
Fakó költő, nem velszi bárd,
nemcsak kedvenc témájáról, magáEgy kézszorítás kell neked csak
ról írt, hanem mély együttérzéssel a
S kiáltod: Éljen Éduárd!
szerencsétlen sorsúakról is. Micsoda?! Általános emberi dolgok a
Szegény magyar fakó poéta
versben? – kérdezték fölháborodotSzerencséd, hogy nem vagy magad.
tan az irodalom fővezérei. És nem
Szerencséd, hogy komédiás vagy,
más, mint a már öreg, zsémbes és
Akit a nemzet megtagad.
rossz kedvű Arany János csapott le
Szegény magyar fakó poéta!
az izgága ifjú költőkre, mondván,
Szerencséd, édes nemzetem,
hogy nincs „általános”, csak „maHogy ő hozzá nagy dalnokid közt
gyar” érzület. Gyula válaszolt: „Szép
Nem hasonlított senkisem.
az ének, szent az ének, / Drága
Egy hangos, ápolatlan és egyáltalán
nem vonzó kinézetû nõ megy be két toporzékoló gyermekével az üzletbe Az
ajtóban álló hölgy kedvesen köszönti:
– Jó reggelt kívánok, kedves aszszonyom! Üdvözlöm a bevásárlóközpontunkban. Kedves gyerekei vannak. Ikrek?
A nõ abbahagyta a kiabálást, s
odafordul a hölgyhöz.
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POLITIKUS NEMZET
Részlet
Mi kedveltebb minálunk mint a kártya,
Káromkodás, czigány, zsidók szidása?
Minek van mindenütt biztos keletje,
Kocsmába', klubba', künn, tanácsterembe'?
Mi képes a magyart ugy feltüzelni,
Hogy falnak kész rohanni valamennyi?
Mi mérgez meg családot, társadalmat?
Mi vet szünetlen gáncsot a magyarnak,
Hogy azt mondják honára: Ázsia?...
Kimondjam-e, hogy a - politika!
Országház! óh igéret földje te!
Rajtad függ milliók sovár szeme.
Mert nem igaz magyar, kinek szemében
Más pálya is van, isten ugy segéljen!
Cicero mondta, hogy ki mihez ért,
Annak szentelje minden idejét.
Nálunk? Az is, ki három iskolát
Végzett s nem lát az orránál tovább,
Még csupasz állu s már korteskedik.
Kész kis Kossuth (álmában!) mindegyik.
De ott, a hol dolgozni, tenni kéne,
Rögtön megcsappan hirhedett erélye,
S kisül, hogy csak Pató Pál úr fia.
Vagy »ama bizonyos csizmadia«.
És bárhová menj, édes honfitársam,
Egyben botolsz meg: a politikában.
Magyar vért többé nem hoz semmi lázba,
(A bort kivéve) csak kortes-kokárda.
S a honleány se buzdul már ma máson,
Csak képviselői beszámoláson.
Egy pálya van csak, egy czél, egy dicsőség:
Választókerület, képviselőség.
Beszélhettek, ti józan emberek,
Hogy ide orvos kell, a nép beteg,
Kereskedés, ipar lassan halad
S a mi van is, német kézben marad;
Hogy irodalom és müvészetek
Csak kegyelemkenyéren tengenek:
A magyarok minderre rá nem érnek,
A mig az ország házában beszélnek.

b)
c)

2.
be
szó
ve

a)
b)
c)

3.
ve

Igy látva téged, édes magyarom,
Erősen bízom benned, mondhatom;
Mert meggyőződöm, hogy nem árt neked már
Se Schulverein, se horvát ügy, sem Eszlár.
Történjék bármi e czudar világon,
Te csüngj tovább kedvelt politikádon,
Ha eddig nem volt képes tönkre tenni:
Örökké élsz, nem öl meg soha semmi!

– Nem, vazzeg, nem ikrek! A nagy
9, a kicsi 7 éves. Miért gondoltad, te
ütõdött tehén, hogy a gyerekek ikrek? Vak vagy, vagy csak egyszerûen
hülye?
– Kedves Asszonyom, nem vagyok sem vak, sem hülye! Csak
egyszerûen nem akartam elhinni,
hogy önt valaki kétszer is anyává
tette!

***
– Hát magával mi történt? – érdeklõdik Szabó a szomszédjától, aki
mankóval ballag ki a lakásból.
– Közlekedési baleset ért.
– És mankó nélkül egyáltalán nem
tud járni?
– A fene tudja! Az orvos szerint
tudok, az ügyvédem szerint viszont
nem tudok...
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Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ
1. Taxijával a táblával jelezett helyhez érkezik, mikor
jár a helyesen?
a) Ha kikapcsolja a gyújtást és
a motorfék növelése érdekében az egyes sebességfokozatot kapcsolja.
b) Ha a sebességváltót üres állásba helyezi,
vagy a tengelykapcsolót benyomja és egészen a lejtő aljáig így tartja.
c) Ha azt a sebességfokozatot kapcsolja, amelylyel az adott útszakaszon fel tudna jönni.

a) Az utcai tűzcsap mellett.
b) A mozgáskorlátozottak részére fenntartott
várakozóhelyen.
c) Ahol a taxi és az úttest másik szélén álló jármű között legalább három méter széles hely
nem marad.

2. Megállhat-e taxijával az autóbuszöbölben, hogy a lehúzott ablakon át néhány
szót váltson az ott várakozó ismerősével?

c) Nem.

5. Behajthat-e taxijával az
ilyen táblával jelzett övezetbe?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha taxi üzemmódban közlekedik.

6. Köteles-e a vezető megjelölni elakadást jelző háromszöggel az autópálya leállósávján álló útellenőrzésre szolgáló
járművét?

9. Legfeljebb milyen sebességgel közlekedhet lakott területen kívül a képen látható utánfutót vontató motorkerékpáros?

a) Autópályán 130 km/h, autóúton 110 km/h,
egyéb úton 90 km/h.
b) Autópályán 110 km/h, autóúton 90 km/h,
egyéb úton 80 km/h.
c) Autópályán 80 km/h, autóúton és egyéb
úton 70 km/h.
10. Adhat-e a taxi távolsági fényszórójával fényjelzést hangjelzés helyett vagy
mellett?
a) Igen, feltéve, hogy ez a közlekedés többi
résztvevőjét nem vakítja el.
b) Csak lakott területen kívül.
c) Nem.
11. A képen láható forgalmi helyzetben
használhatja-e a gépkocsi vezetője a mobiltelefonját kézben tartva?

a) Igen, de csak öt percet nem meghaladó
időre.
b) Legfeljebb akkor, ha az autóbusz-forgalmat
nem akadályozza.
c) Nem.
3. Melyik oldalról szállhat be az autóba a
vezető, illetve az utas?

a) Igen.
b) Csak éjszaka és korlátozott látási viszonyok
esetén.
c) Nem.
7. Szabad-e jobbra bekanyarodnia a rendőr
vállára, illetve hátára
merőleges irányból érkező taxijával?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a rendőr
a jobb karját vízszintesen
maga elé nyújtja, bal karjával pedig maga elé int.
c) Nem.

a) Bármelyik oldalon.
b) A vezető a gépkocsi jobb oldalán, az utas
pedig csak a bal oldalon.
c) Mindig a járda felőli oldalon.
4. Az alábbiak közül hol nem szabad a taxival még annyi időre sem megállnia,
amíg az autóba az utasok ki- és beszállása tart?
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c) Nem.

8. Haladhat-e taxijával a
táblával jelzett úttest jobb
szélén?
a) Igen, akár folyamatosan is,
ha a kerékpárosok közlekedését nem akadályozza.
b) Legfeljebb előzésre, kitérésre, illetve a jobbra bekanyarodásra történő besorolás esetén.

a) Igen.
b) Nem.
12. Az alábbiak közül milyen korlátozást jelez az
ilyen tábla azon kívül, hogy
tájékoztatást ad a közlekedőknek az út típusáról?
a) Az úton megfordulni csak
egy ívben (tolatás nélkül) szabad.
b) Az útra tehergépkocsi csak akkor hajthat,
ha akár oda, akár onnan árut szállít, vagy telephelye ott van.
c) Tilos lakott területen kívül az ilyen út úttestjén várakozni.
Virágh Sándor
A helyes megoldások
a 46. oldalon találhatók.
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Ne állj mellém, gyökér!

Nem véletlen Mindhárom taxi
más társasághoz tartozik

Hova fordult a világ? Ember embernek, taxis taxisnak lett
farkasa.
Itt az új műholdas irányítás. A taxisok még csak tanulmányozzák az új dolgokat, még egymásnak osztják az észt. Ki
tudja, minek van valóságalapja és mi a
Ők sem azonos céghez tartoznak

fantázia szüleménye?
Például sokan esküsznek arra, menni kell, gurulgatni kell,
mert a műhold jobban veszi észre azt, aki mozgásban van.
Ki tudja, mi az igazság?
Az okosságot csak a szakemberek tudhatják. A másik vélemény szerint nem szabad egy kupacba állni! Ugyanis ha 15–20
méteres körzetben több autó is van, akkor a műhold nem tud választani a kupacból, és inkább egy távolabbi kocsit küld a címre.

Ki tudja, igaz-e?
Viszont, ha tényleg igaz, akkor nem szabad egymáshoz közel
megállni! Akkor jogos – még ha fájó is a taxis kifakadása. „Hogyan lehet olyan gyökér egy taxis, ott áll meg, ahol már
áll egy taxi?”
De hát miről is szól a taxizás? Állnak a taxik a droszton, a taxisok meg beszélgetnek, barátkoznak. Hogyan lehet olyan embertelen rendszert alkalmazni, ahol ember embernek farkasa?
Ahol taxis taxisnak ellensége! Milyen jó (lenne) olyan rendszer,
ahol szektorok, körzetek vannak. A taxisok kiszállhatnak a kocsiból, beszélgethetnek addig, amíg rájuk kerül a sor. Tudják,
hogy hatodikak vagy másodikak a sorban, még ráérnek beülni a
taxiba. Ez a rendszer lenne a jó, a taxisbarát. Ilyen rendszer kellene mindenhol! Akkor nem nevezné gyökérnek egyik taxis a
másikat…
Horváth András

Tömegverekedés Kolozsváron

Nem tudott magyarul a taxis

A nyelvismeret hiánya okozta a
konfliktust az év elején Kolozsváron, ahol az utas ittasan beszállt az autóba, majd indulás
után azt követelte a sofőrtől,
hogy beszéljen vele magyarul. A
kuncsaft ütlegelni kezdte a taxist, aki kollégáit hívta segítségül az egyre agresszívabb férfi
megfékezésére. A tömegverekedésnek a rendőrség vetett véget.
Szokatlanul kezdődött az év Kolozsváron, ahol egy utas beszállt a taxiba,
majd miután bemondta a címet és az
autó elindult, beszélgetni kívánt a sofőrrel. Ekkor derült ki, hogy a volánnál ülő férfi nem tud magyarul, amit
az ittas kuncsaft zokon vett. Előbb románul, majd magyarul szidta a taxist,
majd odáig ragadtatta el magát,
hogy ütni kezdte a helyzet előtt értetlenül álló férfit. Egy darabig próbálta
nyugtatni a magából kikelt utast, de
miután az egyre vadabbul csapko-
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dott, a Román Nemzeti Színház mellett leparkolt és kollégáit hívta segítségül. Itt három taxisofőr igyekezett
megfékezni a részeg utast, aki velük
is összeverekedett.
A tömegjelenetre több járókelő is
felfigyelhetett, akik riasztották a rendőröket, akik pillanatokon belül megjelentek és a dulakodó feleket szétválasztották, majd előállították őket.
A rendőrség – kijózanodását követően – kihallgatta a verekedést előidéző utast, aki nem tudott magatartására elfogadható magyarázatot adni. Ezután szabadlábra helyezték.
A taxisok vallomásukban elmondták, ők csupán bajba jutott társuknak
kívántak segíteni és a dühöngő férfit
próbálták megfékezni. Eközben érkeztek meg a rendőrök, akik végül
szétválasztották a csoportot.
Arról, hogy az eljárás milyen büntetéssel zárult, a hírügynökségi jelentés nem számolt be.
Cash

Szovjetunióban Nagyanyó haldoklik. A nagyapó
végigjárja az orvosokat, hogy van-e valami remény?
Végül egy alternatív doktor azt mondja neki, egy
módon segíthet az asszonynak. Ha teljesíti férji kötelezettségét.
Mire az öreg: – Nagyon öreg vagyok én már! A kezem
között halt meg Lenin elvtárs, hogy tehetnék én ilyet?
De az orvos csak gyõzködi, hogy nincs más lehetõség. Nagyapó hát összeszedte minden erejét és teljesített. Reggel ébredezik, hát nincs mellette az ágyban az aszszony. Ott sürög-forog a konyhában, palacsintát sütöget, kacag és dalol. Nagyapó elkeseredetten verte a fejét a falba: – Milyen hülye vagyok
én! Megmenthettem volna Lenin elvtársat is!!!
***
Mire gondol a Szeretõ, az Örömlány és a Feleség
szeretkezés közben?
– Szeretõ: Bárcsak sose lenne vége!
– Örömlány: Bárcsak vége lenne már!
– Feleség: Van egy folt a plafonon, lassan festeni
kéne…
***
– Itt volt a barátod, kislányom?
– Igen.
– Megkínáltad egy kis üdítõvel?
– Igen, meg.
– És kétszersülttel?
– Nem, háromszor.
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu
Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa m e g ú j u l t honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
Holtan küldte haza betegét a kórház

Másnap reggelre taxit rendeltek
neki.
A férfit – egy nővér kérésére –
a biztonsági szolgálat emberei
emelték ki a betegágyból, mert
„nem volt együttműködő”, valamint mert „nem volt hajlandó beszélni és megmozdulni”. A vádirat szerint ez azért volt, mert a férfi akkor már halott volt, vagy haldoklott. Washingtont végül két őr
egy tolókocsiban levitte a taxihoz, berakták a hátsó ülésre, bekapcsolták a biztonsági övét, és hazaküldték.
A férfi 45 perces utazás követően ért haza. Anyja és családja
szerint ekkor már teljesen hideg volt a teste, holtan érkezett otthonába.
A taxist a bíróság kihallgatta, aki ennyi idő elteltével is zaklatottan tudott erről a fuvarjáról beszélni. A traumát, miszerint hullát
szállított, a mai napig nem tudta feldolgozni.
Cash

Nem beszélt és nem mozgott

Biztonsági őrökkel ültették be a „beteget” a taxiba, ami
hazaszállította a kórházból az utast. A sofőrnek először
fel sem tűnt, hogy kuncsaftja egyetlen szót nem szól, és
meg sem mozdul. Mondhatni, nem volt túl együttműködő. Mikor megérkeztek, csak akkor szembesültek a
hozzátartozók, hogy rokonuk már halott – derült ki a
vádiratból.
A történet Észak-Karolina államban még 2011. november 22-én
történt. A’Darrin Washingtont a kórházából taxival küldték haza,
akit biztonsági őrök ültettek be az autóba, majd az övvel rögzítették. A taxis megkapta a címet és indult is utasával. Nem találta feltűnőnek, hogy kuncsaftja egyetlen szót sem szól hozzá, mint ahogyan azt sem, hogy nem mozog. Mindezeket a betegsége tünetének vélte. A döbbenet akkor érte el, amikor a megadott címre
megérkezve a test nem mozdult.
A vádirat szerint Washington már tíz éve volt a kórház betege.
A Non-Hodgkin limfómával összefüggő visszatérő tüdőgyulladásai miatt rendszeresen kezelték. A férfit halála előtt egy héttel vették föl a kórházba, ismétlődő tüdőgyulladása miatt, de félrediagnosztizálták és egy ideig rossz gyógyszerrel próbáltak állapotán
javítani. Miután erre a hibára rájöttek, megkapta a megfelelő
szert, stabilizálódott állapota, a hazaküldése mellett döntöttek.
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Az ügyvéd a kórházban
halálos betegen tempósan
lapozza a Bibliát.
– Maga meg mit csinál? –
kérdezi az orvosa.
– Joghézagot keresek...
***
Egy férfi közlekedési balesetet okoz. Ezután ügyvédhez fordul segítségért.

– Ha jól értem – mondja az
ügyvéd –, azt kéne bebizonyítanunk, hogy a kerékpáros, akit elgázolt, 130 km/h-s
sebességgel száguldott át a
keresztezõdésen, és a macska, ami ekkor szaladt át az
úton, akkora volt, hogy akadályozta a látást?
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Tizenöt perc töltéssel 300 kilométert tesz meg

jából minimum 200 kilométer megtételére elegendő energiát tud tárolni.
Szabványos mérés szerint 330 kilométert is képes megtenni, de ezt azért a
tervezők is túlzónak ítélik, tekintve, hogy
az utas is áramot vételezhet különféle elektronikai eszközeivel, telefon, laptop, internet stb.
A tervezők nagy figyelmet fordítottak arra is, hogy az akkumulátorok szempontjából szélsőségesnek számító, forró és nedves klímájú
helyeken is zavartalanul működjön az EVA. A korábbi elektromos hajtású autók esetében az újratöltés jelentette az igazi kihívást. A szak-

EVA, a jövő taxija

Szélsőséges időjárási és éghajlati viszonyok között is kb.
300 kilométert képes megtenni az EVA fantázianévre hallgató elektromos autó, amelyet a jövő taxijának szánnak tervezői. A Tokiói Autószalonon bemutatott jármű negyedóra
alatt újratölthető és ismét szolgálatba állítható.

Szingapúrban megalkották
a jövő taxiját, amely 4,3 méter hosszú, 1,8 méter széles
és 1,7 méter magas. A teljes
egészében karbonból készített karosszériában 2+1
utasülés található. A tengelytávolság 2,6 méter, ennek ellenére csak két teljes értékű
utasülés van a hátsó sorban,
a vezető melletti helyen egy
hátrafelé fordított, 9 hónapostól 3 éves korig használható
gyermekülés található. Az első
kerekeket egy 82 lóerős 223
Nm teljesítményű elektromotor
hajtja, az 50 kWh kapacitású lítium-polimer akkumulátor nagy-

emberek most előálltak egy olyan
gyorstöltővel, amellyel 15 perc
alatt elnyerhető az az energia,
amellyel ismét közel 300 kilométer tehető meg a személyszállításra tervezett modern járművel,
amelyet a Tokiói Autószalonon
mutattak be megálmodói.
A hírügynökségi jelentésekből az egyelőre nem derül ki, mikor kezdődik meg az EVA tömeggyártása, mint ahogyan arról se számoltak be a tudósítások, milyen árkategóriát képviselnek majd a jövő taxijai.
k.z.t.

Abbahagyom
„Ha nem bírod már elviselni azt, amiben vagy,
lépj ki, mint egy rossz cipőből…” – ismerős az
idézet? Sokan gondolkodnak úgy, hogy közel a nyugdíjhoz már nem tudják, vagy nem
akarják vállalni a nem kevés költséggel járó új
követelményeket. Mit tehetnek? Közelebb
hozható a nyugdíj időpontja? Az sajnos nem,
de részben áthidalható az az idő, ami eltelik
addig. Ha valaki visszaadja a vállalkozását, és
közben beteg lesz, az még másfél hónapig
passzív jogon ellátást kap. Másfél hónap elteltével, ha még nem érte el a tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt, egészségbiztosítási
hozzájárulást kell fizetnie. Jelenleg havi 6660
forintot, aminek ellenében teljes körű ellátást
kaphat, de táppénzt nem.
Sokan nem tudják, hogy a vállalkozó mun-

Taxi januar 48o.indd 23

kanélküli-segélyre is jogosult (manapság álláskeresési járadéknak hívják),
mégpedig legalább három hónapon
keresztül. Ezen időszak alatt biztosítottnak minősül, és még „fizetést” is kap, igaz
nem túl sokat. Ez az ellátás csak a vállalkozás
befejezése után jár (szüneteltetés esetén
nem), és további feltétele, hogy folyószámlánkon rendezett legyen az „egészségbiztosítási
és munkaerő-piaci járulék” adónem. A helyi
munkaügyi központban kell jelentkezni ennek
igénybevételére.
És, hogy mikor mehetünk nyugdíjba? Emlékeztetőül itt a lista:
• 1952 előtt születetteknek a betöltött 62.
életév
• 1952-ben születetteknek 62. életév betöltését követő 183. nap
• 1953-ban születetteknek betöltött 63.
életév

• 1954-ben születetteknek 63. életév betöltését követő 183. nap
• 1955-ben születetteknek betöltött 64. életév
• 1956-ban születetteknek 64. életév betöltését követő 183. nap
• 1957-ben, vagy azt követően születetteknek
betöltött 65. életév
Fentiek férfiakra és nőkre egyaránt vonatkoznak, azzal a kiegészítéssel, hogy a nők,
életkoruktól függetlenül negyven év szolgálati
idő után már kaphatnak nyugdíjat.
Fegyverboltban:
– Kérem, visszavennék ezt a revolvert?
– Miért, nem mûködik?
– Nem tudom, de most telefonáltak, hogy az anyósomat elütötte
egy autó.
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Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

II. Pusztaszeri út

!

Taxis kolléga jelezte, hogy a Pusztaszeri úton a Cimbalom utcánál
és a Józsefhegyi útnál olyan magas az út közepén lévő növényzet,
hogy a járművezetők nem látják egymást.
• A II. kerületi Önkormányzat már intézkedett a sövény nyírására.

VI. Városligeti fasor – Dózsa György sarok
VI. Dózsa György út: A kanyarodó járművek nehezen tudnak befordulni az
egyébként szabályosan
megálló járművek miatt

• A jelzőtábla visszahelyezéséről intézkedtünk.

XI. Sasadi út 79.

!

Taxis kolléga jelezte, hogy jó lenne egy A Lámpafelelős
„Megállni tilos” jelzőtáblát kihelyezni a Kö- Főtaxi URH 558
zért elé, az autóbuszmegállóval szemközt,
mert ha megáll a BKV busz a megállóban, akkor megbénul a környék forgalma.
• A Közértbe a vásárlók nagy része autóval érkezik. A Sasadi út szélessége a két parkolósáv és a két forgalmi sáv kijelölésére éppen
hogy alkalmas. Autóbuszokkal történő közlekedésre már csak iráXI. Sasadi út: A közért
előtt parkoló járművek
akadályozzák a forgalmat

VII

!

A városnéző buszok rendszeresen fordulnak jobbra a Dózsa
György útról a Városligeti fasor felé, de ez sokszor nehezen sikerül, mert ott állnak a járművek – szabályosan – a STOP vonalnál. Jó
lenne a vonalat hátrébb festeni.
• A burkolati jel módosítását felterjesztjük a Budapesti Közlekedési
Központnak.

XXI. Teller Ede út

!

Elkészült az új csepeli elkerülő út, azonban hiába vannak kint a
hetvenes táblák, minden jelzőlámpánál lassítani kell, mert azok
nincsenek összehangolva.
• A létesítmény utó – felülvizsgálatára még nem került sor. Annak
keretében a jelzőlámpák működése – szükség szerint – majd korrigálva lesz.

VIII. Fiumei út – Légszesz utca sarok
VIII. Fiumei út: Hiányzik egy Kötelező haladási irány jelzőtábla

!

Hiányzik a sarokról egy „Kötelező haladási irány, jobbra” jelzőtábla. Kérjük pótolni.
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nyonként felváltva alkalmas. (Két autóbusz találkozására ezen a szakaszon ritkán kerül sor.) A megállási tilalom bevezetésével a közért
vásárlóközönsége kerülne hátrányba. A kikerülési műveletek egyébként sebességcsökkentő hatásúak, ezzel a forgalombiztonság növekszik. A Budapesti Közlekedési Központtal már többször hajtottunk végre vizsgálatot a helyszínen, végleges megoldás a Sasadi út
útfelújításakor kerül sor.
XIII. Katona József utca: Ebbe a
táblába könynyen beverheti a
fejét a gyalogos

XIII. Katona József utca 31.

!

Körülbelül egy
méter hatvan
centiméter magasban van egy „Gyalogátkelőhely” jelzőtábla. Kérjük a
jelzőtáblát feljebb
helyezni.
• Intézkedtünk a
jelzőtábla feljebb
helyezéséről.
– Tudod
milyen színû az, hogy
berúgok
szombaton?
–?
– Valószínû.
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VI. Podmaniczky – Teréz körút sarok

!

A villamossínek felújításakor buszsáv volt
a Teréz körúton,
erre jelzőtábla figyelmeztetett a
Podmaniczky utcában. A munkálatok véget értek, a felesleges
jelzőtáblát kérjük leszerelni.
• Intézkedünk a
jelzőtábla megszüntetéséről.

s
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VI. Podmaniczky utca: Már
régen felesleges ez a tábla

VIII. Múzeum utca 7.

d
y
k
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Taxis kolléga jelezte, hogy itt is rossz a jelzőlámpák összehangolása. Hiába indul el a Budafoki úton befelé a Galvani útnál szabad
jelzésre, a Hengermalom utcánál biztos tilos lesz a jelzőlámpa.
• Új jelzőlámpa-programok épültek be a Budafoki út, Hengermalom
út és Galvani út közötti szakaszon, melyek kedvezőbb hangolást biztosítanak a korábbinál.
Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közlekedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségen keresztül. Ha valaki be akar jelölni a facebookon, vagy az iwiwen – így könnyebb a kapcsolattartás – elegendő csak a „Lámpafelelős”-t beírni.
-jp-

Egymástól tanulnak
a kerékbilincselők!
A hatodik, a hetedik, a nyolcadik kerület után a kilencedik kerületben is
lebilincselik ezentúl a forgalommal szemben parkoló autókat. Az indoklás ugyanaz. Ilyenkor a jármű vezetője néhány métert – nyilvánvalóan –
a forgalommal szemben megy, tehát szabálytalanságot követ el.
Egyszerű a megoldás. Kétirányú utca bal oldalán ne álljunk meg, forgalommal szemben.
Juhász Péter

Ezt az autót is lebilincselték a IX.
kerületben…

ó-

a
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!

VIII. Múzeum utca: Jobbkézszabályra figyelmeztet ott a jelzőtábla, ahol
jobbról nem jöhet autó
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XI. Budafoki út

!

Forgalmirend-változás történt a Palota-negyedben, már nem jobbkezes a Múzeum utca – Öt Pacsirta sarok. Jó lenne leszerelni az
erre figyelmeztető jelzőtáblát.
• A jelzőtábla szükséges, mivel jobbról kerékpárosok jöhetnek.

XII. Fodor utca –
Denevér sarok

!

A jelenlegi kiegészítő jelzőtábla nem értelmezhető, nincs
ilyen a KRESZkönyvben. Kérjük
lecserélni „Kivéve
célforgalom” jelzőtábláéra.
• Intézkedtünk a
jelzőtábla leszereléséről.

XII. Denevér
utca: Ilyen
kiegészítő
tábla nincs a
KRESZ-ben

…meg ezt is!

-
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Közlekedési érdekességek Németországból
Két érdességről számolt be az olvasói levelek között az ADAC MOTOR- Vadásznak a gyorshajtókra, mint nálunk
WELT, a Német Autóklub lapja:
A mi utcánkban szabad jobbra fordulni a tilos jelzésnél is.
Jobbra fordultam a tilosnál,
mégis megbüntettek. Jogos
ez?
Németországban, ugyanúgy
ahogy nálunk is, sok helyen lehet
jobbra fordulni tilos jelzésnél. Korábban már beszámoltunk arról,
hogy ott – takarékossági okokból
– nem kiegészítő jelzőlámpa van,
mint nálunk, hanem kiegészítő jelzőtábla, egy fémlemezből… Enyhén szólva olcsóbb. Amerika még olcsóbb
megoldást talált ki, már erről
is beszámoltunk. Ott majdnem
mindenütt szabad jobbra fordulni tilos jelzésnél. Nem kell
se lámpa, se tábla, ez a legolcsóbb. Ahol a balesetveszély
miatt mégsem lehet jobbra fordulni tilos jelzésnél, azt külön
Szabad jobbra fordulni a
(!) kiírják. De térjünk vissza Nétilos jelzésnél, de előbb
metországba. A járművezető
meg kell állni
jobbra fordult, mégis megbüntették. Jogosan? A közlekedési szakértő válasza:
Jogos a büntetés, mert a kereszteződés előtt meg kellett volna állni! Nem lehet fenntartás nélkül jobbra fordulni! A tilos jelzés önmagában megállási kötelezettséget jelent. Az már a következő folyamat,
hogy azután tovább lehet haladni, kellő körültekintés után. De figyelni kell a gyalogosokra, a kerékpárosokra. Így jogos a 70 eurós büntetés és a 3 büntetőpont.
Három percen belül kétszer lefényképeztek. Kétszer megbüntettek, pedig csak egyszer mentem gyorsan. Szabályos
ez?
A járművezető egy kis falun haladt keresztül, ahol három kilométeren belül, három perc alatt kétszer is lefényképezték. Nem érezte jogosnak a kétszeri büntetést, mert ő csak egyszer ment gyorsan. Itt is
a közlekedési szakember válaszol.
A két szabálysértés között csak rövid idő telt el, de ez mégiscsak
két külön helyszín. Jogilag így egymástól különválasztott szabálysértés, mert külön helyszínen történt. Csak abban az esetben beszélünk egy szabálysértésről, ha a két sebességmérés egy percen belül történik.
Az másik kérdés, ha egy gyorshajtást az Autópálya-kezelők számítógépes szakértői és az Autópálya Rendőrség sebességmérői külön-külön állapítják meg. Ebben az esetben, természetesen csak
egyszer szabják ki a büntetést.
Egy autós elgázol egy gyalogost, aki súlyosan megsérül.
Pár hónap múlva a bíróságon, az áldozat által indított kártérítési pernél találkoznak.
– Tisztelt bíróság! – kezdi az autós védõügyvédje. – Kérem, vegyék figyelembe, hogy ügyfelem harminc éve vezet
balesetmentesen!
Erre feláll a felperes ügyvédje:
– Tisztelt bíróság! Ha ennyit számít a gyakorlat, kérem
vegyék figyelembe, hogy ügyfelem már ötven éve gyalogol
balesetmentesen!
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Rövid megjegyzés a gyorshajtás németországi megállapításról, amiről már korábban beszámoltunk. Mint köztudott, Németországban – egyedül a világon –
nincs sebességkorlátozás az autópályákon. A legtöbb helyen…
De azért egy útépítésnél, vagy
egyéb okok miatt lehet sebességkorlátozás. Ott – az esetleges –
gyorshajtást egyszerűen állapítják
meg. Ahogy nálunk is, úgy náluk is
kamerák figyelik az autópályák forgalmát.
Ekkor már csak azt kell megmérni, a két kamera közötti távolságot
mennyi idő alatt teszi meg a jármű.
Vegyünk egy egyszerű példát. Az
adott útvonalon 60 kilométeres sebességgel szabad csak haladni, és a két kamera 1 kilométerre van
egy mástól. Ebben az esetben ezt a távot 1 perc alatt lehet szabályosan megtenni. Ha valaki 55 másodperc alatt teszi meg, az valahol, valamikor gyorsabban ment, mint 60 kilométer/ óra. Ilyen egyszerű.
De ha a gyorshajtást a rendőrök is megállapítják és a kamerakezelők is – az újság szerint –,s természetesen csak egyszer kell fizetni
a büntetést.
Végezetül, a tanulságokat minden magyar taxisnak le kell
szűrnie, ha Németországba igyekszik autóval. A tilos jelzésnél szabad jobbra fordulni, ha ott a zöld nyíl, de mindenképpen meg kell állni a kereszteződés előtt. A másik meg az,
hogy ha elhaladtunk egy traffipaxos autó mellett, ne lélegezzünk fel, ne dőljünk hátra és ne nyomjuk a gázt kajakra, hanem figyeljük, hol a következő sebességmérés.
JuP
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Nagy nyugalommal áll ez a müncheni autós az egyik fővárosi taxiállomáson. Köztudottan a németek precízek, rendszeretők.
Otthon biztosan nem merne megállni egy taxiállomáson. Nálunk
mindent szabad, a külföldinek pláne. Ezért még fizetni sem kell,
a taxiállomáson nincs parkolópénz. Vagyis van, azt mi taxisok fizetjük. Mindenki helyett, aki ezeken a helyeken várakozik…
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Sport
Mi lesz velünk az új évben?
Nos, hó biztosan lesz, eső is lesz, a nap is süt majd és így tovább…
Bizonyára lesznek sikereink a sportban és kudarcaink is. A váratlan
és új történet hazai sportéletünkben az Pintér Attila kapitánnyá történő kinevezése volt. Alkalmas, nem alkalmas – ki tudja ma? Mindenesetre a halvérű okoskodóknak nem sok jövőt jósolok. Ő nem az angolkisasszonyok intézetében nevelkedett, és nem is várok tőle semmilyen diplomatikus mellébeszélést. Lehet, egyesekkel szembeni kritikai észrevételeit nem cizellált formában mondja el, de biztosan érthető lesz.
Befejezésül: nagy siker a fociban nem várható. Lehet, hogy kijutunk az EB-re, ugyanakkor biztosan nem leszünk jobb csapat a mostaninál. A nagyobb sikerek eléréséhez időre, mentalitásváltozásra,
„Kati nénire”, vagyis az erőnlét, a gyorsaság a kajakos lányok szintjére való emelésére, tehát kíméletlen, sok, és kőkemény edzésre van
szükség első lépésben! Végül érjék el a fiúk a kajakos fiúk edzettségi szintjét, aztán a veszprémi kézis fiúk gyorsaságát, robbanékonyságát, és akkor jöhet a világ élvonala. Rettegni fognak tőlünk a brazilok, a németek, a hollandok…

Gasztronómia
Az ünnepeket követően elég nehéz jó ötletet közreadni. A véletlen
szülte az ötletet a mostani recepthez. Ugyanis váratlan vendégem érkezett. A helyzet nem volt egyszerű, látván a félig kiürült hűtőt, de aztán feltaláltam magam. Barátom panaszkodott, hogy „másnap van”,
nem igazán jó gyomra, jó lenne valami savanyú! Ekkor jött az ötlet: savanyúuborka-leves. Ott vigyorgott a kamrában a házi készítésű sós-vizes uborka.
Az elkészítése hasonlít a savanyú káposzta leveséhez, csak nem
füstölt hússal, hanem pápai virslivel és néhány csíkokra vágott zöldséggel, apróra vágott krumplival, és persze vékony csíkokra vágott
uborkával készül.
Hogyan?
Egy kanál libazsíron 4-5 gerezd fokhagymát pirítunk apróra vágva,
majd rádobjuk a zöldséget és 10-15 percig lassú tűzön, fedő alatt

pároljuk. Jöhetnek a fűszerek: piros paprika, bors, kömény, babérlevél, az aprított krumpli és az uborka. Ezután felengedjük annyi vízzel,
hogy közepesen sűrű levest kapjunk. Kb. negyed óra alatt összefőzzük, ha kell, még fűszerezzük és legvégül beleszórjuk a duci karikákra vágott virslit. Tálalás előtt tejföllel behabarjuk, megszórjuk petrezselyemmel és fedő alatt néhány percig a tűzről levéve pihentetjük.
Hozzávalók négy személyre:
4 szál répa „gyufára” vágva
1-2 gyökér (fehér répa) „gyufára” vágva
4-5 db sós-vizes uborka „gyufára „ vágva
1 kis fej zeller „gyufára” vágva
2 szál szárzeller aprítva
1 csokor petrezselyem
4-5 szál aprított kakukkfű, vagy 1 teáskanál szárított
1/2 fej fokhagyma, aprítva
2 pár virsli
1 db közepes krumpli
2 dl tejföl
1 lapos evőkanál liszt a habaráshoz
Pirospaprika, bors, kömény, babérlevél
Uborkalé, ízlés szerint
Elkészítéséhez nem kell annyi idő, mint a leíráshoz. Remélem el
tudjátok képzelni az illatát! Remekül sikerült. Amíg vendégeim kanalazták a levest, feldobtam egy spagettit, a kedvenc serpenyőmben
pedig csináltam egy délolaszos szószt a maradék fokhagymából, 1
dl olívaolajból, 4 db apróra vágott paradicsomból, bazsalikomból,
petrezselyemből, 1 dl olaszrizlingből.
Megpároltam a fokhagymát és a paradicsomot, rádobtam a zöldeket, kevés lisztet rászórtam, és felöntöttem a borral.
2-3 perc alatt kiforraltam, majd a kifőtt spagettire öntöttem. Jól
összekevertem, és a tetejére reszelt parmezánt szórtam.
Még most is érzem az illatát, bár nem is ettem belőle – mégis elfogyott – én inkább leöblítettem a fáradtságot a maradék olaszrizlinggel.
Remélem ti is elkészítitek.
Sok szerencsét egész évre:
City 231 Sanyi

Jótékonysági naptár – pucér taxisokkal

S z ő r ö s m e l l ű f u va r o z ó k

Az ötlet attól egyedi, hogy a New York-i egyensárga taxik világából, most kiléptek a járművek
vezetői: az emberek. Néhányan vállalták, hogy
állig felöltözve, vagy éppen lenge alsóneműikben szerepelnek egy olyan naptáron, melynek
bevételéből hátrányos helyzetű családokat segítenek.
A közepesen erotikus falinaptár két szabadúszó fotós,
Phil Kirkman ás Shannon McLaughlin jóvoltából készült. A sofőrök pedig az egyes hónapokat sárga szolgálati járműveik mellett – vagy éppen azokban – pózoló, szőrös, meztelen – jobb esetben – talpig felöltözött
férfiak képével illusztrálták.
A lelkes sofőrök arctalan tömegéből most ismertebbé válhat néhány vidám férfiú, a taxisok ugyanis szívesen adták arcukat és testüket e kezdeményezéshez.
A falinaptár pedig igen jól fogy, úgyhogy nem tűnt a
valóságtól elrugaszkodónak ez az ötlet.
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Nem mintha a naptár önmagában nem lenne elég
menő, de a projekt azért is csodálatos, mert a bevételt jótékonysági célokra – hátrányos helyzetű családokat támogató intézmény javára – fordítják a szervezők.
Kis hazánkban mi is láttunk már és éltünk meg kisebb-nagyobb csodákat. Elég csak a bájos, ám annál
vastagabb szemöldökkel megáldott egykori erotikus
modell kislányáról készített és évről évre megjelenő
naptáraira gondolni. De ne feledkezzünk meg közéleti
szereplők, világklasszis sportolóinkról készült falinaptárakról sem.
Az tény, eddig senkinek nem jutott eszébe egyetlen
nagy városi taxitársaság munkatársairól egy ilyen kiadványt elkészíteni. Pedig biztos vagyok benne, lennének önkéntes jelentkezők a fotómodellkedésre. S ki
tudja, lehet, hogy idehaza is kapósak lennének ezek a
naptárak.
k.z.t.

Vállalkozó üti a falat
a börtönben:
– Az ügyvédemmel
akarok beszélni!
– Semmi gond, de a
másik falon kopogjon,
mert az ügyvéd úr abban a cellában ül.
***
–
Kisasszony,
ki
mondta magának, hogy
azért, mert a vállalati
bulin megcsókoltam,
már elhanyagolhatja a
munkáját? – kérdi a fõnök a titkárnõtõl.
– Az ügyvédem…
***
Tudod-e hogy hívják
a székely energiaitalt?
– Kútbul.
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Nyugdíjszámítás 2014-től
A nyugdíjjogosultság megszerzése mellett az érintetteket
leginkább az foglalkoztatja, hogy mekkora lesz nyugdíjuknak
összege, hiszen hátralévő életükben részben ez biztosítja
majd megélhetésüket.
A nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetnél 2014. január 1-jétől továbbra is a kereset nettó értékét kell figyelembe venni, alapvető változtatások nem lesznek. Az öregségi nyugdíj összege az elismert
szolgálati időtől és a nyugdíjalapot képező havi átlagkereset összegétől függ (ami után fizetjük a nyugdíjjárulékot – taxis egyéni vállalkozóknál ez nagyrészt a minimálbér).
Az összeget a szolgálati idő mértékétől függően százalékos arányban számítják. Legkevesebb 15 év szolgálati időt kell szereznünk a
nyugdíjjogosultsághoz, igaz, ekkor csak nettó átlagkeresetünk 43
százalékát kapjuk. A továbbiakban a nyugdíj összege:
– 25 év szolgálati időig évi 2%-kal, majd
– 26–36 év szolgálati időig évi 1%-kal,
– 37–40 év szolgálati időig évi 1,5%-kal,
és minden további évben 2%-kal növekszik.
Így például egy átlagos 40 éves munkaviszony után nettó átlagkeresetünk 80 százalékára vagyunk jogosultak, 45 év után már 90%-ra,
míg 50 éves szolgálati idő elérése esetén (ez azért ma még ritka) teljes nettó átlagjövedelmünkkel fog megegyezni a nyugdíjunk összege. Ennél tovább már nem emelkednek a százalékok, de gondoljunk
bele, hogy mekkora időtávról van szó: egy 14 éves korától 64 éves
koráig főállásban, kihagyás és betegállomány nélkül dolgozóról beszélünk – ha egyáltalán van ilyen. A szolgálati időt naptári évenként
kell számítani úgy, hogy 365 napot kell egy évnek tekinteni.
Az öregségi teljes nyugdíj nem lehet kevesebb a külön jogszabályban meghatározott nyugdíjminimumnál, ennek összege évek óta havi
28 500 forint.
A számítás folyamata nem változik: az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegét 1988. január 1-jétől a kifizetés idején érvényes szabályok szerint nyugdíjjárulék alapjául szolgáló nettó
jövedelem alapján kell meghatározni (úgynevezett valorizációval,
amely az inflációs hatásokat is figyelembe veszi). Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkeresetet úgy számítják, hogy a jövedelem együttes összegét elosztják a biztosításban töltött azon napjainak számával, amelyekre a nyugdíjat igénylőnek jövedelme volt. Az
osztószám megállapításánál a heti pihenőnapokat, a munkaszüneti
napokat és a szabadnapokat is figyelembe veszik, és a kapott napi
átlagot megszorozzák 365-tel, majd el kell osztani 12-vel, így kapjuk
meg a havi átlagkeresetet. (A nyugdíjszámítás igen bonyolult, szinte
külön szakma, így ezek az adatok csak tájékozódási célt szolgálnak.)
Az 1988 előtti jövedelmek nem számítanak (csak a szolgálati idő).
Így egy kezdetektől kisiparosként, majd egyéni vállalkozóként dolgozó taxis azzal fog szembesülni, hogy az ő nyugdíját a minimálbér
alapján számítják ki, hiszen az után fizette járulékait. Tapasztalatok
szerint egy átlagos (40-42 év) szolgálati idővel rendelkező taxis kezdő nyugdíjként körülbelül 50 ezer forintra számíthat.
Ügyvéd beszámol védencének:
– Van egy jó és egy rossz
hírem, melyiket mondjam
elõször?
– A rosszat, ügyvéd úr.
– Sajnos, a laboreredmény
szerint a maga vére megegyezik a gyilkosság helyszínén talált vérmintával.
– És mi a jó hír?
– Egész jó a koleszterinszintje…
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***
Megszólítják az öreg
székelyt a vásárban:
– Magáé ez a borjú?
– Nem – feleli. – A tehenemé.
***
– Édesapám! Jöjjön
gyorsan, mert édesanyám
leesett a létra tetejérõl.
Mit csináljak?
– Töltött káposztát fiam,
mert azt szeretem.

Erről írt a Taxisok Világa 2004 januárjában

10 éve történt

A Taxiórákról
Furcsa véletlen, hogy éppen tíz éve kértünk állásfoglalást az adóhatóságtól abban az ügyben, hogy a pénztárgépekhez hasonlóan a taxaméterekből is ki kell-e nyomtatni az éves adómemóriát. Akkor a válasz
nemleges volt, az előírás csak a pénztárgépekre vonatkozott. És hogy
mi ebben a furcsa? Hát az, hogy 2014-től viszont már a taxaméterek
adómemória-kiolvasásáról is adatot kell szolgáltatni. Részletes szabályok e számunkban olvashatók. (L. 34. oldal)

Egy svájci utas levele
Tulajdonképpen Magyarországon élő, de Svájcban gyakran járó utasról van szó. Összehasonlította a magyar taxiszolgáltatást a svájcival,
különös tekintettel a tarifára. Elküldte az ottani díjszabást 167 Ft-os
(még a válság előtti!) árfolyamon átszámítva: alapdíj: 1136 Ft, viteldíj
nappal 518 Ft/km, éjjel, valamint vasár- és ünnepnapon 568 Ft/km. A
várakozás 188 Ft/perc.
Na most ez 10 éve volt, alacsony árfolyamon átszámítva. Következtetés: nekünk nem nagyon lenne érdemes Svájcban taxizni. Mármint
utasként…

Erről írt a Taxisok Világa 1994 januárjában

20 éve történt

Körkérdés az érdekképviseletekhet
A Taxisok Világa körkérdést intézett az érdekképviseletekhez az alábbi témákban:
Hogy értékeli az elmúlt évet?
Mit vár az idei évtől?
Megfelelő a taxisok érdekvédelme?
A válaszok meghaladják e rovat terjedelmeit. Ami érdekes azonban,
hogy abban az időben milyen sok taxis érdekképviselet tevékenykedett. A teljesség igénye nélkül néhány: ATDSZ, FODESZ, FUVOSZ,
TSZSZ, VÁLTOÉE, Taxis Kamara, Taxis Ipartestület, valamint a soksok vidéki szervezet. Vajon hol vannak ma ők, és mit csinálnak…?

A taxi a tömegközlekedés szerves része
A Nemzeti Útügyi Szövetség jelentést adott közre a közlekedés jövőjéről 16 ország szakértőinek közreműködésével. Néhány figyelemreméltó pont a dokumentumból:
• Nagyobb mértékű lesz az úthasználati díjak kivetése
• Megjelennek a bonyolult járműirányító rendszerek
• A legtöbb város belső negyedeiben az utak, hidak, parkolók használatáért rendkívül magas díjakat szabnak ki
• Az úthasználati díjak beszedését elektronikus úton oldják meg
• Az útépítést koncessziós alapon magántársaságok végzik
• Minden korlátozás ellenére tovább nő a légszennyezettség
• Az autózás költsége a többszörösére emelkedik
• Lakott területeken egyre több tiltást vezetnek be, ösztönözve a tömegközlekedés igénybevételét
• A költségek a tehergépjárműveket többszörös mértékben terhelik.
• A kiváló technikai megoldások felhasználóbaráttá teszik az autókat
Érdekes, hogy amit húsz évvel ezelőtt „megjósoltak”, az napjainkra
szinte teljes egészében valósággá vált, mégpedig pontosan abban a
formában, ahogy jelezték…

Helyreigazítás
Több kolléga jelezte, hogy legutóbb címet tévesztettem, amikor írtam
az újabb térfigyelő kamera kihelyezéséről. Az új kamera nem a Fiumei
út – Alföldi út sarkon van, hanem a Fiumei út – Dologház sarkon. Az
észrevételek jogosak, elnézést a hibáért. Azért örülök, hogy így figyelA Lámpafelelős
tek! Köszi!
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Forgalmirend-változások
Mozgalmas volt a közlekedésszervezők utolsó hónapja
az elmúlt évben. Most egy csokor a forgalmirend-változásokból. Ez csak a kezdet. Jön a tavasz, a választások,
minden nap átadnak, felavatnak majd valamit…

A balra forduló jármű viszont csak akkor láthatta azt a járművet, ha már becsorgott a buszsávba. Ám akkor már késő volt…
Most tilos balra fordulni!

V. Váci utca

II. Árpád fejedelem útja

,
s
j
A

t

II. Árpád fejedelem útja: Vége, nincs tovább!
Nem lehet balra fordulni a Komjádinál

-

V. Váci utca: Gyalogátkelőhellyel
kötötték össze a két sétálóutcát
Összekötötték a két sétálóutcát egy gyalogátkelőhellyel. A fő cél
az volt, hogy a Pest felé hömpölygő autóáradatot itt fogják meg,
ne a Kossuth Lajos utca elején. Jelenleg még a volt Úttörő Áruház előtti zebránál áll az autófolyam, a tervek szerint ezen túl az
Erzsébet hídon már megállítják az autókat. Aki itt elindul, már
megállás nélkül mehet a Keleti pályaudvarig.

VII. Thököly út

,
,
-

XIV. Thököly út: Ezeknek a kameráknak a felvételeit ma még csak a közlekedésszervezők figyelik

-

-

-
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Az új rend egyértelmű, kötelező visszafordulni

Legutóbb jeleztük a rovatban, hogy átadták a forgalomnak a Thököly út utolsó szakaszát, ezúttal az Erzsébetvárosban. Tokár Péter (Taxi 4) kolléga hívta fel a figyelmet az átadott új útszakaszon
a BKK sáv feletti térfigyelő kamerákra. Ahogy már beszámoltunk
róla, a BKK uniós pénzből telepítette ezeket a kamerákat, a kamerák által felvett képeket közlekedésszervezők figyelik, nem
rendőrök. Egyelőre…

Megelégelték a közlekedésszervezők, hogy minden héten baleset volt a Komjádi fürdő előtt. Tulajdonképpen törvényszerű
volt minden baleset. Balra akart fordulni a Margit híd felől érkező jármű. Megállt az Óbuda felől érkező két sáv, de a buszsávban jött egy autó…
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VII. Rottenbiller utca

VII. Rottenbiller utca: Ismét lehet
balra fordulni a Baross tér felé
Véget értek a munkálatok, ismét két sávban lehet balra fordulni a
Baross tér felé.

VIII. Márkus Emília utca

A közlekedés szerveVIII. Márkus Emília
zők betartotutca: Itt is jelzőtábták ígéretüla figyelmeztet a
ket és nyitváltozásra...
nak egy kijáratot a Józsefvárosból
az Erzsébet
híd irányába.
Fontos, hogy
kanyarodáskor figyeljünk majd a szemből érkezőkre, akik egyenesen haladnak tovább.

Itt
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...ugyanis megnyitják az utcát a Rákóczi út irányába

VIII. Gutenberg tér

2

VIII. Gutenberg tér: jelzőtábla
figyelmeztet az új rendre

VIII. Baross tér

A tér újabb szakaszát adták át a forgalomnak. Sikerült megismételni az őszi sületlenséget, és ismét egy BKK-sávba vezették a
buszsávot, ahová – elméletileg – nem hajthatnak be taxik. Senki
sem veszi komolyan a tiltást, és senki sem ellenőrzi. Azért én kértem a kiegészítő jelzőtábla cseréjét…

2

XI. Móricz Zsigmond körtér
XI. Móricz Zsigmond körtér: Csak
BKK járművek és kerékpárok hajthatnak be az újonnan átadott szakaszra

2

A tér ugyanis ismét kétirányú lett
Újra kétirányú lett a tér, mert itt fog elmenni a forgalom a Józsefvárosból a Rákóczi út irányába.

Átadták a forgalomnak a Móricz Zsigmond körtér utolsó szakaszát. Fontos, hogy a most átadott szakaszra csak BKK járművek
és kerékpárosok haladhatnak be.

VIII. Somogyi Béla utca

Új jelzőtáblák

Az előző forgalmirend-változáshoz kapcsolódik, hogy végig „letáblázták” a Somogyi Béla utca – Röck Szilárd utca útvonalat.
Azonban óvatosan vezessünk, mert sokan nem veszik észre a változást és továbbra is úgy vezetnek, mintha „jobbkezes” lenne az
utca.
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A főváros több pontján (például: VIII. Teleki tér, Erzsébet híd) jelentek meg a KRESZ-könyvben nem szereplő „FRV” jelzőtáblák.
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Juhász Péter
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Könyveléshez szükséges adatok
– 5 évre visszamenőleg
Itt a borongós, ködos január. Bár most igazán
a hónak kellene esni, e helyett – cikkünk írása
idején – enyhe szellő fujdogál, kinyíltak a tavaszi virágok, néhol egyenesen virágoznak a
gyümölcsfák. Az emberek taxiba ülés helyett
kigombolt kabátban sétálnak az utcán. Mit tehet ilyenkor a taxis, ha egy kis szabadideje
akad? Mert úgy néz ki, akad bőven! Valószínűleg semmi olyat, ami pénzbe kerül. Nagyot sóhajt tehát, és előveszi az előző évek során halomba hányt vállalkozási iratait, hogy legalább

megkíséreljen némi rendet tenni benne. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani.
(Annál is inkább, mert az adóbírságok brutális mértékben emelkedtek. Már az is büntetendő, ha a lekönyvelt bizonylatok nincsenek áttekinthető sorrendbe rakva. )
A Taxisok Világa januári számaiban immár
évek óta rendszeresen közöljük a könyveléshez szükséges legfontosabb számszerű adatokat, öt évre visszamenőleg. Az adóhivatal ellenőrzése jogilag a legutóbbi öt évre terjedhet

ki, és ez az öt év a bevallás beadásának évétől
számít. 2014-ben tehát egészen 2008-ig viszszamenőleg ellenőrizhetik könyvelésünket, bizonylatainkat, mivel ennek bevallását öt éve,
2009-ben nyújtottuk be. A 2007-es, és az azt
megelőző évek könyvelési és bevallási anyagait lehet selejtezni, azzal a kiegészítéssel, hogy
a vállalkozás egészét érintő bizonylatokat érdemes megtartani (nyugdíjjal kapcsolatos bevallások – NYENYI – tárgyi eszközök számlái,
vállalkozói tanfolyamok bizonyítványai stb.).

APEH által elfogadott, költségelszámolásra alkalmazható üzemanyagárak
Dátum
2008

2009

2010

2011

95 oktános
ólommentes
Január
294,Február
289,Március
292,Április
302,Május
298,Június
302,Július
312,Augusztus
317,Szeptember
305,Október
302,November
300,December
274,Január
249,Február
229,Március
245,Április
253,Május
267,Június
269,Július
292,Augusztus
306,Szeptember
297,Október
306,November
290,December
299,Január
314,Február
316,Március
317,Április
326,Május
335,Június
339,Július
340,Augusztus
348,Szeptember
343,Október
340,November
342,December
342,Január
350,Február
365,Március
368,Április
369,-
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Gázolaj

Autógáz

298,295,296,310,315,317,333,337,326,315,311,297,278,243,254,254,262,260,271,289,277,286,275,286,292,298,298,304,310,316,322,334,327,327,330,327,339,355,364,367,-

180,186,189,187,187,187,188,187,193,188,187,188,176,159,155,157,157,156,162,166,167,166,168,170,174,175,179,180,179,183,183,189,189,188,199,201,201,216,217,218,-

Dátum

2012

2013

95 oktános
ólommentes
Május
380,Június
389,Július
387,Augusztus
373,Szeptember
391,Október
385,November
400,December
400,Január
407,Február
407,Március
425,Április
427,Május
448,Június
449,Július
432,Augusztus
410,Szeptember
429,Október
442,November
433,December
416,Január
410,Február
414,Március
431,Április
442,Május
438,Június
409,Július
414,Augusztus
414,Szeptember
427,Október
434,November
410,December
397,-

Gázolaj

Autógáz

379,379,370,365,379,372,407,422,443,437,444,441,446,443,436,415,437,443,439,432,430,423,435,439,438,416,418,420,428,439,428,417,-

218,221,222,221,221,220,223,224,234,234,242,243,250,255,253,250,246,248,254,252,252,266,271,271,272,279,279,279,279,279,279,278,-

Megjegyzések:
• Az APEH 2006-tól havonta, közleményben írja elő az elszámolható
üzemanyagárakat. Fenti áraknál magasabb költséget csak szabályszerű számlák alapján lehet érvényesíteni, ebben az esetben is figyelembe kell venni azonban az APEH – ma már NAV – által elfogadott
– típusok szerinti – fogyasztási normát. Ha a vállalkozó könyvelésében a közleményben jelzett árakat érvényesíti, az üzemanyagról nem
kell számlát beszereznie.
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Általános forgalmi adó (ÁFA)
Év
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Adómentes határa
5.000.000.- Ft
5.000.000.- Ft
5.000.000.- Ft
5.000.000.- Ft
5.000.000.- Ft
6.000.000.- Ft

Jegybanki alapkamat
Mértéke
20%
25%
25%
25%
27%
27%

Megjegyzések:
• Az adómentes határ alatti árbevétel esetén áfát fizetni nem kell és nem is igényelhető vissza
• Az adómentes határ átlépésekor az áfa hatálya alá be kell jelentkezni, és a határt
meghaladó összeg után forgalmi adót kell fizetni. A következő két adóév ez esetben teljes egészében áfa-köteles, függetlenül a bevétel mértékétől.
• 2014. évtől az alanyi áfa-mentes határ változatlanul 6 millió forint

Minimálbér
Megjegyzések:
• Főállású taxisnak a TB járulékot
(egészségügyi- és nyugdíjjárulékra
bontva) legalább az érvényes minimálbér alapján kell fizetnie a tárgyhónapot
megelőző havi minimálbér alapján.
• 2011-től nem az előző havi, hanem a
tárgyhavi jövedelem, ill. legalább a minimálbér a járulékok alapja
• 2012-től a minimálbérhez különböző szorzók járultak, és a járulékokat e magasabb összeg után kell fizetni
• Szintén 2012-től belépett a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség
• 2014-től a minimálbér összege 101.500.- Ft-ra emelkedik!
Év
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Bér bruttó összege
69.000.- Ft
71.500.- Ft
73.500.- Ft
78.000.- Ft
93.000.- Ft
98.000.- Ft

Fővárosi iparűzési adó
Év
2008–2012
2013

Mértéke
2,0%
2,0%

Adómentes határa
700.000.- Ft
1.000.000.- Ft

Megjegyzések:
• Az adó alapja a korrigált nettó árbevétel. (átalányadósoknál a személyi jövedelemadó alap 120%-a, tételeseknél a bevétel anyagköltséggel és alvállalkozói díjakkal csökkentett összege)
• Az adómentes határ alatti bevétel esetén adót fizetni nem kell, a bevallás azonban ekkor is kötelező.
• Az adómentes határt meghaladó árbevétel esetén az adót a teljes összegre meg
kell fizetni.
• KATA adózási formában az iparűzési adó alapot telephelyenként 2.500.000 Ftban vélelmezi a jogszabály

Tételes egészségügyi hozzájárulás (havonta)
2008.01.01 – 2009.12.31
2010.01.01-től

1.950.- Ft
0.- Ft

Megjegyzések:
• A tételes egészségügyi hozzájárulást főfoglalkozású vállalkozóknak kell fizetniük
Ez a kötelezettség 2010-ben megszűnt
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Dátum –tól-ig
2007.01.01 – 2007.06.25
2007.06.26 – 2007.09.24
2007.09.25 – 2008.03.31
2008.04.01 – 2008.04.28
2008.04.29 – 2008.05.26
2008.05.27 – 2008.10.21
2008.10.22 – 2008.11.24
2008.11.25 – 2008.12.08
2008.12.09 – 2008.12.22
2008.12.23 – 2009.01.19
2009.01.20 – 2009.07.27
2009.07.28 – 2009.08.24
2009.08.25 – 2009.09.28
2009.09.29 – 2009.10.19
2009.10.20 – 2009.11.23
2009.11.24 – 2009.12.21
2009.12.22 – 2010.01.25
2010.01.26 – 2010.02.22
2010.02.23 – 2010.03.29
2010.03.30 – 2010.04.26
2010.04.27 – 2010.11.29
2010.11.30 – 2010.12.20
2010.12.21 – 2011.01.24
2011.01.25 – 2011.11.29
2011.11.30 – 2011.12.20
2011.12.21 – 2012.08.28
2012.08.29 – 2012.09.25
2012.09.26 – 2012.10.30
2012.10.31 – 2012.11.27
2012.11.28 – 2012.12.31
2011.12.21 – 2012.08.28
2012.08.29 – 2012.09.25
2012.09.26 – 2012.10.30
2012.10.31 – 2012.11.27
2012.11.28 – 2012.12.19
2012.12.20 – 2013.01.29
2013.01.30 – 2013.02.26
2013.02.27 – 2013.03.26
2013.03.27 – 2013.04.23
2013.04.24 – 2013.05.28
2013.05.29 – 2013.06.25
2013.06.26 – 2013.07.23
2013.07.24 – 2013.08.27
2013.08.28 – 2013.09.24
2013.09.25 – 2013.10.29
2013.10.30 – 2013.11.26
2013.11.27 – 2013.12.17
2013.12.18 – 2013.12.31

Kamat mértéke
8,00%
7,75%
7,50%
8,00%
8,25%
8,50%
11,50%
11,00%
10,50%
10,00%
9,50%
8,50%
8,00%
7,50%
7,00%
6,50%
6,25%
6,00%
5,75%
5,50%
5,25%
5,50%
5,75%
6,00%
6,50%
7,00%
6,75%
6,50%
6,25%
6,00%
7,00%
6,75%
6,50%
6,25%
6,00%
5,75%
5,50%
5,25%
5,00%
4,75%
4,50%
4,25%
4,00%
3,80%
3,60%
3,40%
3,20%
3,00%

Megjegyzések:
• A jegybanki alapkamat mértékének ismerete azért
szükséges, mert adó-, vagy járulékbevallásunk viszszamenőleges önellenőrzése során ezzel kell hátralékos adó-, vagy járulék különbözetet felszorozni a
hátralékos napok számának figyelembevételével.
Késedelmes adóbefizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel az adóhivatal.
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Magyar Rendőrség 2013…
Szidják a magyar rendőrséget, szidják a magyar rendőröket sokszor ok nélkül. De van, amikor okkal… Meghívót kaptam az egyik
budapesti rendőrkapitányságtól tavaly szeptember harmincadikára.
A meghívót feladták október harmadikán! Amilyen bűnöző alkat vagyok, nem mentem el időben a rendőrség udvarias invitálására… Lehet, hogy holnap bilincsben visznek el, hajnal kettőkor,
mert nem mentem el az idézésükre?

Magyar Rendőrség,
2013…
Név és cím
a szerkesztőségben

Megbüntették, ezért felgyújtotta magát

A halálba akarta vinni bírságolóját is
Kína egyik északi tartományában a rendőr tilosban parkoláson kapta a 43
esztendős Guo Hung személyi fuvarozót, akit megbüntetett. A férfi megpróbálta jobb belátásra bírni a hivatalos közeget, ám az hajthatatlannak mutatkozott. Ekkor a szabálysértő felgyújtotta magát. Az egyenruhásnak az volt a
szerencséje, hogy az áldozatának arca lángra kapott, így nem tudta magához
rántani a rendőrt, így ő megúszta az intézkedést és a tűzhalált.

A tilosban parkolás eddig a
bocsánatos bűnök kategóriájába tartozott, amit egy
szabálysértési feljelentéssel és egy csekkel el lehetett intézni, még Kínában is.
A történtek óta azonban érdemes elgondolkodni ezen.
Guo Hung, a 43 éves kínai
riksás, tiltott helyen találta
leállítani járművét Észak-Kína egyik tartományában. A
köz szemfüles őre azon
nyomban közbelépett, és
pénzbírságra büntette a taxist, aki erre leugrott járművéről. Eleinte kiabálással

próbálta jobb belátásra bírni a rendőrt, ám ez nem vezetett eredményre.
Miután Hung ráébredt,
hogy így nem éri el célját,
zsarolni kezdte a közeget.
Azzal fenyegetőzött, amenynyiben az egyenruhás nem
tépi össze a kiállított csekket, felgyújtja magát.
Hsin Ch’in, a rendőr, természetesen nem engedett,
mire Hung hirtelen magára
löttyintett valamilyen folyadékot és már lobbant is a
láng. Ennyivel nem érte be,
igyekezett megragadni a

– Szerintem azok a férfiak, akiknek ki van lyukasztva a fülük, alkalmasabbak a házasságra. Ismerik a fájdalmat és vettek már ékszert...
***
– Uram, az ön idegei tönkrementek.
– Tudom, doktor úr, a horgászás
miatt.
– Hogyan? A horgászás nyugtatja az idegeket.
– Persze, engedéllyel...

t
a
.
-

rendőr karját, láthatóan
minden igyekezetével próbálta őt magával vinni a túlvilágra.
Az egész esemény néhány perc alatt lejátszódott,
miután Guo Hung elszenesedett, megfeketedett holtteste ott feküdt az út szélén, a járókelők nagy megdöbbenésére. A riksája pedig továbbra is szabálytalanul parkolt, miközben Hsin
Ch’in rendőr már messze
futott az igen csak meleg
helyszíntől.
Cash

***
– Apu, veszel nekem egy hightech, 3G-s, usb-s, bluetooth-os, 12
megás hard disc-kel és integrált fotókamerával felszerelt mobiltelefont, amivel mp3-at, pdf-et és java
utilities-t lehet letölteni?
– Édes fiam, nem tudnál te is
csak drogozni, mint mindenki más?
***
– Ne igyál, amikor vezetsz! Még
nekimész valaminek és kilöttyen a
pia!

BTI-hírek
Irodánkban vállaljuk az adóbevallások kitöltését
és elektronikus továbbítását azok számára is, akik
nem a BTI ügyfelei, maguk végzik könyvelésüket.
Az bevallások elkészítéséhez a következő adatokra lesz szükség:

•

• Személyes adatok
• Éves bevétel négy negyedéves bontásban
• Befizetett adóelőlegek (vagy saját ügyfélkapu
hozzáférés, hogy megnézhessük)
• Táppénz, és egyéb jövedelem összege a kifizetők igazolása alapján
• Főállású munkahely jövedelemigazolása másodosoknál
• Tételes adózóknál a költségek negyedéves
bontásban, külön véve az anyagköltséget, az
egyéb költségeket és a kivett vállalkozói jövedelmet
• Áthozott veszteség összege tételes adózóknál
(vagy az előző évi adóbevallás, ill. ügyfélkapu
hozzáférés)
• Ingatlaneladás esetén az ezzel kapcsolatos
adatok
• Adókedvezmények igazolása (családi kedvezmény már egy gyermek után is jár!)
• Családi kedvezmény megosztása esetén házastárs adatai is
• Minden egyéb, jövedelemmel ill. bevétellel kapcsolatos adat.

•

Fentiek mellett szükséges minden olyan igazolás,
amely az egyéb – nem a vállalkozáshoz köthető –
bevételekről és jövedelmekről (lakáskiadás, osztalékkifizetés, egyedi szerződés alapján fizetett
összegek stb), valamint az igénybe vehető kedvezményekről (ezekből egyre kevesebb van…)
szól.
A bevallások korrekt elkészítése időigényes folyamat, célszerű ezért – ha már minden adat rendelkezésre áll – minél hamarabb felkeresni irodánkat. Az egyéni vállalkozói adóbevallás
határideje 2014. február 25-e. Az adóbevallás
időszaka alatt bővített nyitvatartással állunk a kollégák rendelkezésére.

•

A BTI ügyfelei adó- és tb-csekkjeiket megrendelhetik irodánkban – akár telefonon is –, nem kell
az adóhivatalban sorba állni. KATA-s csekkek is
hozzáférhetők. A küldemény néhány napon belül
postán érkezik a megadott címre.
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Új adatszolgáltatási kötelezettségek
Éves adómemória kiolvasás
2014 január elsejétől új adatszolgáltatási kötelezettség lépett
hatálybe a taxis vállalkozók, vállalkozások körében: az éves adómemória kiolvasási és jelentési kötelezettség. Ez az a téma, ami
minden év elején előkerült, mivel a pénztárgépekre már évek óta
előírt kötelezettségről van szó. A pénztárgép azonban nem egyezik meg a taxaméterrel, bizonyos kötelmek tekintetében eltér, tehát eddig ez a rendelkezés nem vonatkozott ránk.
A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet nyomán most változott a kép:
minden taxaméterből éves kiolvasást kell készíteni (a teljes évet
ki kell nyomtatni), és ezt az adatot jelenteni az adóhatóságnak.
A művelet elvégzésére két lehetőség kínálkozik:
• A taxaméterszervizben kiolvassák, kinyomtatják az éves adómemóriát, lejelentik az adóhatóságnak és bejegyzik a taxaméternaplóba.
• A vállalkozó saját maga nyomtatja ki az éves memóriát (érdemes új papírszalagot befűzni), saját maga vagy könyvelője lejelenti a hatóságnak a megfelelő elektronikus nyomtatványon
(PTGTAXUZ), és az adatokat bevezeti a taxaméternaplóba.
Idézet a rendeletből kiemelve az éves kötelezettséget
(3/2013. (II. 15.) NGM):
„58. § (1) A taxaméter adómemóriáját ki kell íratni
a) adómemória-csere esetén,
b) a bevétellel való egyeztetés érdekében, az adóévet
követő második hónap utolsó napjáig,
c) az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenőrzés
során eljáró alkalmazottjának felhívására.
(2) Az adómemória kiíratást a taxaméternaplóba be kell jegyezni.
(3) A taxaméter adómemóriájának kiírását az üzemeltető maga is elvégezheti vagy azzal szervizt, illetve más, szerviznek vagy műszerésznek nem minősülő személyt is megbízhat.
Amennyiben az adómemória-kiírást nem szerviz végzi, az üzemeltető köteles a kiírást bejegyezni a taxaméternaplóba,
és arról a 42. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával
adatot szolgáltatni az állami adóhatóságnak.”
(Megjelent: MAGYAR KÖZLÖNY • 2013. évi 24. szám)

Mi legyen a borravalóval?
A taxaméterek éves adómemória-kiolvasási kötelezettsége újra
felvet egy régi kérdést: mi legyen a borravalóval? (ha van egyáltalán…) Hová írjuk, hogy kezeljük? Eddig három lehetőség állt
fenn, mivel az adóhatóság szerint a bevételszerző tevékenységgel
összefüggésben kapott borravaló a vállalkozási bevétel része:
• „Beleketyegtettük” a taxiórába.
• Taxiórán kívüli bevétel néven tüntettük fel a pénztárkönyvben.
• Egyéb jövedelemként kezeltük az adóbevallásban.
Az új előírással e három lehetőség közül a középső megszűnni látszik, hiszen az éves adómemória-kiolvasát a rendelet szerint
„a bevétellel való egyeztetés érdekében” kell elvégezni. Na
most ha nekünk e pénztárkönyvben, és ennek eredményeképpen
az éves adóbevallásban is szereplő bevétel nem egyezik meg az
éves adómemória-kiolvasás összegével, akkor az adóhatóság
legalább is gyanakodni fog. Még akkor is, ha a bevallásban szereplő bevétel magasabb, mint a taxaméterben lévő. És ha az adóhatóság elkezd gyanakodni… hát abból semmi jó nem sülhet ki.
Mi a teendő tehát? Vagy tegyük bele a kapott borravalót a taxaméterbe – ha számlát adunk, akkor úgyis meg kell egyezni a
számlán és a hozzá csatolt nyugtán lévő összegnek –, vagy ha ez
nem járható út, akkor vezessünk nyilvántartást ezekről a pénzekről, és az éves személyi jövedelemadó bevallásban „egyéb jövedelem” címszóval tüntessük fel – ennek nincs köze vállalkozásunkhoz.
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Szakképzési hozzájárulás (nyilatkozat)
A másik adatszolgáltatási kötelezettség a szakképzési hozzájárulásról szól. Nem ma találták ki, de köreinkben kevesen ismerik,
mert az adóhivatal elvárja, de nem követeli. Vagyis csak akkor derül ki a hiánya, ha adóigazolásért fordulunk a hivatalhoz.
Ezt az adófajtát egyébként az egyéni vállalkozónak önmaga
után nem kell fizetnie. Kérdezheted, hogy akkor minek kell bevallást küldeni? Jó kérdés! A válasz az, hogy az adóhivatal logikája
szerint, ha valamit nem küldtünk be, akkor nem eldönthető, hogy
nem is kellett volna, vagy egyszerűen csak elfelejtettük. Ezen logika mentén kell már 2008 óta minden évben 01-es számú „nullás” bevallást szolgáltatni a hatóságnak. Ez a bevallás kiváltható
egy előzetes nyilatkozattal is (NY jelű nyomtatvány), amelyen jelezhetjük, hogy előreláthatólag mely bevallásokat nem kell majd
küldenünk az adott évben. A nyilatkozatot csak előre, az általa kiváltott bevallás határidejét megelőzően juttathatjuk el elektronikus úton az adóhatósághoz. A NY bevallás, ill. nyilatkozat egy
adóévre, esetünkben 2014-re szól.
A nyilatkozaton érdemes a 01-es mellett a 08-as bevallást is jelölni. Ez utóbbival azt jelezzük, hogy nincs alkalmazottunk, és
nem is tervezünk ilyet.
A bevallási határidő 08-as jelölés tekintetében február 12, 01es tekintetében február 25.
Ha valaki nem boldogul e fenti bevallásokkal, készséggel segítünk a BTI-ben.

a

Hátsó ülésen felejtett nyeremény

300 ezer dollár a dobozban

Egy szerencsés éjszaka után taxival indult haza a közismert
szerencsejátékos Las Vegasban, ám a nyereményét, vagy annak egy részét, a taxi hátsó ülésén felejtette. A sofőr a 300
ezer dollárt tartalmazó dobozt a pénzzel együtt leadta a rendőrségnek, ahol kiderítették, ki hagyta el a közel 65 millió forintnyi bankót. A becsületes taxist végül a boldog tulajdonos
és a cége is megjutalmazta.
Ilyen is csak Las Vegasban fordulhat elő. A már-már hollywoodi szappanoperára jellemző történetben a közismert szerencsejátékos, egy
átszórakozott éjszaka után taxiba ül és haza hajtat. Annyira boldog és
örömteljes, hogy észre sem veszi, nyereményét egy közönséges csokoládéra hajazó dobozban a kocsi hátsó ülésén felejti.
Ekkor lép színre a becsületes taxis, aki esetünkben Gerardo
Gamboa személyesít meg. Miután megtalálja a dobozt, felnyitja, s mikor a 300 ezer dollárral szembesül, azonnal értesíti a központot és a
rendőrséget is. Lázas nyomozásba kezd mindenki, kié is lehet a magára hagyott doboz. Néhány órán belül a feszített munkának meg is
lesz az eredménye: kiderül, ki is ült a taxiban és hagyta magára jelentéktelennek tűnő nyereményét.
A happy end azonban még hiányzik, úgyhogy a rendőrség visszaszolgáltatja jogos tulajdonosának a 65 millió forintnyi pénzt. Az örömittas szerencsejátékos – nevének elhallgatása mellett – felajánl tízezer dollárt a becsületes a megtalálónak, akinek meg sem fordult a
fejében, hogy eltegye a talált összeget.
Egy nem várt fordulat a történetben: a taxis cég becsületes sofőrét „Az Év Dolgozójának” választja, amivel ezer dollár és egy gyertyafényes vacsora dukál.
Így megy ez Las Vegasban. Mindenki saját sikerének kovácsa, úgyhogy taxis kollégák, nincs más hátra, minthogy egy szerencsés éjszaka után ki-ki találja meg közismert szerencsejátékosát, vigye haza,
majd a hátsó ülésen felejtett 65 milliójával kürtölje tele a várost, a
központot, a rendőrséget, és nézze meg, mit kap ezért…
Cash
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Új par k olási r end
az Er zs ébe tv ár osban

Az új forgalmi rend tolatva parkolást kér...
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Udvarisas tábla kéri az autósok segítségét

...de azért vannak, akik még a régi rend
szerint, szabálytalanul várakoznak
Legutóbb beszámoltunk az új forgalmi rendről a VII. kerületben.
Sok taxis kolléga nem érti a változás lényegét. Az útburkolatcserével egy időben új parkolási rendet vezettek be. Eddig a két
kerékkel, a járdára ferdén felállók szemből állhattak a parkolóhelyre, most pedig fel kell tolatni a járdára.
Ezekben az egyirányú utcákban megengedték a kerékpárosoknak, hogy a forgalommal szemben haladjanak. Őket akarja
megvédeni a Budapesti Közlekedési Központ az új parkolási
renddel.
Korábban a járdáról letolató jármű vezetője hátrafelé figyelve
nézi az egyirányú utca forgalmát, de nehezen észlelhette a máA rendõr egyik kezébõl a másikba pergeti a homokot és
így morfondírozik: – A fene vinné el! Sehogy sem bírom
megérteni, hogy is mûködik a kvarcóra!
***
Golfozás közben, egy elrontott ütés után a játékos ledobja az ütõjét a földre, és kifakad: – A francba, ha nem lennék
nõs, már régen abbahagytam volna ezt a hülye játékot...
***
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sik irányból érkező kerékpárosokat. Most, hátrafelé pillantva
észlelheti a járműveket, ugyanakkor jól láthatja az esetleg, szemből érkező kerékpárosokat.
JuP
– Mit mondott az orvos, mama?
– Azt mondta, hogy jót tenne a testmozgás, méghozzá
magaslati levegõn.
– Nagyszerû! Úgyis régen volt már kitakarítva a padlás.
***
Ne örülj nagyon az adócsökkentésnek. Ez olyan, mintha
egy rabló pénzt adna vissza neked taxira.
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Üzemanyagárak, 2014 (Ft/liter)
Idõszak
Január

benzin

gázolaj

LPG autógáz

408

428

273

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartalmazza. A költségként elszámolható üzemanyag mennyisége magánszemélyek esetében (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat.
A Kormányrendelet mellékletei tartalmazzák az egyes járművekre vonatkozó alapnormát, mely a különleges üzemmód miatt korrekciós tételekkel módosítható. A mellékletben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján műszaki szakértő állapíthatja meg.
Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre alkalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lakosú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) esetében az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt járműnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt járműnél 45%

A BTI kínálata

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 10.00–14.00-ig.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitvatartással!

Megnevezés
Taxisok Világa Magazin
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése
Iparûzési adó bevallás elkészítése
Egyéb bevallások, kérelmek (táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.)
Könyvelés, adatrögzítés
Elektronikus havi járulékbevallások
Taxióra önírós és hõ papírszalagok
Taxis brifkók, pénztárcák
Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá
Mágnesfóliázás cm2-ként
Laminálás A/4-ig

eladási ár
480.5.800.-tól
2.800.-

2.800.3.600.-tól
1.800.-tól
160.-tõl
3.200.-tól
900.-tól.200.2.350.-tõl

Az árak 2014. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

Fontos határidõk
Január 31.

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 alkalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval összevonható.
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolásként – alapnorma-átalány is használható.
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerűrtartalma szerint:

1000 cm3-ig
1001–1500 cm3-ig
1501–2000 cm3-ig
2001–3000 cm3-ig
3001 cm3 felett

7,6
8,6
9,5
11,4
13,3

liter/100
liter/100
liter/100
liter/100
liter/100

kilométer
kilométer
kilométer
kilométer
kilométer

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

1500 cm3-ig
1501–2000 cm3-ig
2001–3000 cm3-ig
3001 cm3 felett

5,7
6,7
7,6
9,5

liter/100
liter/100
liter/100
liter/100

kilométer
kilométer
kilométer
kilométer

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaérték – továbbá
• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű,
• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) értékű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.
www.nav.gov.hu

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA
Idõszak

Százalék

2012.12.20 – 2013.01.29

5,75%

2013.01.30 – 2013.02.26

5,50%

2013.02.27 – 2013.03.26

5,25%

2013.03.27 – 2013.04.23

5,00%

2013.04.24 – 2013.05.28

4,75%

2013.05.29 – 2013.06.25

4,50%

2013.06.26 – 2013.07.23

4,25%

2013.07.24 – 2013.08.27

4,00%

2013.08.28 – 2013.09.24

3,80%

2013.09.25 – 2013.10.29

3,60%

2013.10.30 – 2013.11.26

3,40%

2013.11.27 – 2013.12.17

3,20%

A kifizetõk eddig a határnapig küldik meg a 2013. évi
összesítõket.

2013.12.18-tól

Február 12.

Elõzõ havi járulékok bevallása és befizetése
Elõzõ havi KATA befizetése
2014-es NY jelû nyomtatvány beküldése.

Február 25.

Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó-bevallásának határideje
EVA bevallási határidõ.

Február 28.

Éves adómemória kiolvasás és adatszolgáltatás.

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl történõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében fennálló különbözet után a jegybanki
alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.
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3,00%
www.mnb.hu
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Fizetendő legkisebb járulékok 2014. JANUÁR hónapra
MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN
FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

A tárgyhónapban
érvényes
minimálbér

101 500 Ft
Adónem kód
Költségvetési

számla
elnevezése

Költségvetési
számla száma
Költségkénti
elszámolhatóság

Egészségbiztosítási
és munkaerõ-piaci
járulék
A minimálbér
másfélszeresének
(152 250 Ft)
8,5%-a

Nyugdíjjárulék

Szociális
hozzájárulási
adó
A minimálbér
1,125-szörösének
(114 188 Ft)
27%-a

A minimálbér
(101 500 Ft)
10%-a

10 150 Ft

12 941 Ft

A járulékok közül nem kell megfizetnie a 27%-os szociális hozzájárulási adót a következőknek:
• az egyéni vállalkozó ha 2011. december 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjra volt jogosult és rokkantsági
ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül
• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.
Fenti kedvezmény 2012. július 1jétől illeti meg az egyéni vállalkozókat,
továbbá a bt, kkt, kft személyesen közreműködő tagjait. A kedvezmény a minimálbér kétszeres összegéig vehető
igénybe, kizárólag a vállalkozó vagy tag
saját járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem vonatkozik). A 2012. július 1.
előtti időszakra ez az adókedvezmény
nem érvényesíthető. 2012 július 1. utáni időszakra önrevízióval módosíthatóak a hibásan beküldött bevallások.
(2011. évi CLVI. Törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)

30 831 Ft

188
125
NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
és munkaerõ-piaci
alapot megilletõ
járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt,
õstermelõt, egyéni
õstermelõt, egyéni
vállalkozót, kifizetõt
vállalkozót, kifizetõt
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség
beszedési számla
beszedési számla

258

NAV Szociális
hozzájárulási
adó beszedési
számla

10032000-06057749

10032000-06056236

10032000-06055912

Nem számolható el
költségként

Nem számolható el
költségként

A teljes befizetett
összeg elszámolható

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért)

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

Járulékok alapja:

Adónem kód
Költségvetési
számla elnevezése

K
O

1
V
T
H

B
K
K

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék

Nyugdíjjárulék

T

6810 Ft/hó

Járulékalap 10%-a

B
A

Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt
akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem!
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)
124
NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek

alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál
a tárgyhavi bevétel 25%-a.

T

125

magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,
kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla

NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,
kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla

10032000-06056229

10032000-06056236

Teljes befizetett összeg

Nem elszámolható

Költségvetési
számla száma
Költségkénti
elszámolhatóság

Ü

KATA-S VÁLLALKOZÓ

Tételes összegek
Adónem kód
Költségvetési számla
elnevezése
Költségvetési számla száma

Fõfoglalkozású

Munkaviszony
vagy nyugdíj melletti

KATA PLUSZ*

50 000 Ft/hó

25 000 Ft/hó

75 000 Ft/hó

288
NAV Kisadózó vállalkozások
tételes adója
bevételi számla
10032000-01076349

288
NAV Kisadózó vállalkozások
tételes adója
bevételi számla
10032000-01076349

288
NAV Kisadózó vállalkozások
tételes adója
bevételi számla
10032000-01076349

*Nem kötelezõ, választható adózási forma.
A KATA befizetési határideje fõállású- másodos- és nyugdíj melletti
vállalkozók esetén egyaránt a tárgyhónapot követõ hó 12-e. Ügyel-

Taxi januar 48o.indd 38

ni kell arra, hogy a negyedév utolsó napján 100 ezer forintot meghaladó tartozás ne legyen a folyószámlán, mert ez a KATA jogosultság
azonnali visszavonásával jár.
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A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munkaviszony melletti vállalkozóknál a tárgyhónapot követõ
hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó
jogszabály szerint – negyedévenként (kivéve KATA-sok!),
a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik.

Fõpolgármesteri
Szolgáltatások:
Hivatal
• Bejelentkezés az iparûzési adó hatálya alá.
Adó Fõosztály
• Felvilágosítás, adózási nyomtatványok igénylése, azok kitöltési szaÜgyfélszolgálati Iroda bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
Budapest, V. ker.
Bárczy István u. 1-3.
Tel.: 411-7000
(központi szám)

átvétele.
• Folyószámla-kivonatok igénylése.
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése.
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügyelethez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a
képviselõ vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás aznapi elkészíthetõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1
órával megjelenni!

Központi
Okmányiroda

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

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

Budapesti
Közlekedési
Központ
Taxidroszt iroda
Budapest VIII.,
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000

BTI

TAXICENTRUM
1119 Budapest, Vahot u. 6.
Tel.: 06-1-229-3736,
mobil: 06-30-989-4279

Fõvárosi
taxiengedély ügyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság
1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

Taxi januar 48o.indd 39

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

vezetõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy országos bejegyzés szerepel
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn,
illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.
• A fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megjelenés, az elõírt tartozékok megléte (POS-terminál, szabadjelzõ), mûszaki megfelelõség

Szolgáltatások:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00

–
–
–
–
–

18.00
16.30
18.00
16.30
14.00

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

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

Ügyfélfogadási idõ

H-SZ: 9.00 – 15.00,
K-CS: 9.00 – 13.00,
P: 9.00 – 12.00.

Nyitva tartás:
Hétfõtõl csütörtökig
09.00–16.00
Pénteken 09.00–14.00

Nyitva tartás:
Hétfõn és szerdán
08.00–15.00
Kedden és csütörtökön
08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00
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tegséget szövődményekkel, vagy a nem- amely alatt a vállalkozó a jogviszony fennállása – Személygépkocsi után értékcsökkenési leNyitva tartás: bérbeadó
Pest megyei
inzulin-dependens
cukorbetegséget comával alatt hatályos jogszabályokban meghatározott
írást csak a személygépkocsit
típusú éskiváltása,
mértékű járulékot
fizetett.
stb.taxiengedély ügyek
vagy személyszállító tevékenységet folytató
• Taxiengedélyek
visszaadása
2.) Súlyosan Közlekedési
fogyatékosként csökkentheti
egyéni vállalkozó
(taxis)csütörtökig
számolhat el (ha a
Hétfõtõl
• KocsicsereNyugdíj megállapításánál a nyugdíjbiztosítáNemzeti
az adóját a fogyatékossági támogatásban
ré- si igazgatóság megkeresi az illetékes adóhatószemélygépkocsit 07.30-15.30
más célra részben sem
•
Visszarendszámozás
Hatóság
ságot annak igazolására, hogy a vállalkozónak
szesülő személy.
használja, és üzleti nyilvántartásai ezt egyér•minőArcképes
taxivezetõi
igazolványok
ügyintézése
Pénteken
van-e
nyugdíjbiztosítási,
illetve
nyugdíjjárulék
3.) Továbbá
telműen alátámasztják)
1141
Budapestsúlyosan
Komócsyfogyatékosnak
u. 17-19.
07.30-12.30
tartozása.
Továbbá
arra
is
adatszolgáltatást
sül, és ezáltal
csökkentheti
az
adóját
az
is,
aki
– Útnyilvántartás alapján üzemanyag-költség a
Tel.: 460-2201
kell kérni, hogy a vállalkozónak elévült, illetve a
rokkantsági járadékot kap.
szolgáltatás során teljesített kilométerekre a
behajthatatlanság miatt törölt járuléktartozása
normával számított mennyiség és a NAV álA fenti kormányrendeletben foglalt betegsé- van-e, és az elévülés, illetve a behajthatatlantal havonta közzétett üzemanyagár, vagy
hozzájárulás
befizetése:
Budapesti
Ügyfélfogadás:
gek,
illetve fogyatékosságok fennállásátKamarai
a be- ság
miatti törlés 2009.
december 31-ét köveszámlával igazolt
üzemanyag-vásárlás esetegnek
igazolnia kell. Az igazolást a szakambuSzámlaszám:
Budapest Bank
tően10102086-02614500-02003005
következett-e be.
Kereskedelmi
tén a számlázott ár szerint vehető figyelemlancia
kórházi osztály szakorvosa, illetve
a
9.00 -ez15.00
A rovatban
nyugellátás
összegének
módosítására
A közlemény
a „kamarai
hozzájárulás”
szöveget és
bea(de aHétfõ:
fogyasztási norma
esetben sem
ésvagy
Iparkamara
szakorvosi dokumentáció alapján a beteg
vá- csak
Kedd:
9.00 - 13.00
a tartozás
összegének megfizetéléphető túl).
A személygépkocsi
fenntartásávállalkozó
adószámát
kell teljes
feltüntetni.
1016háziorvosa
Budapestállíthatja ki. Az igazolást nem sét követően kerülhet sor. Akkor is így kell ellasztott
Szerda: és felújításának
9.00 - 15.00költsége
nak, javításának
Személyes ügyintézés: BKIK központi ügyfélszolgálata:
krt.az99.
kellKrisztina
beküldeni
adóhatósághoz, de meg kell járni, ha a NAV a nyugdíjas kérelmére a tarto9.00 -alapján,
13.00 a szolszámlávalCsütörtök:
történő igazolás
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt 99.
őrizni
adójogi
elévülési határidőig végéig.
Tel.:az(06-1)
488-2000
zás összegét mérsékli vagy elengedi. Ilyenkor
Péntek:
9.00
- 12.00 arányágáltatásban
teljesített
kilométerek
488-2000
Ha a szakorvosok azt állapítják meg,Telefon:
hogy (06-1)
is a tartozás
teljes – fennmaradó – összegéban számolható el. Megjegyzendő, hogy a
az adott fogyatékosság végleges, akkor szak- nek megfizetését követően fogják a NAV által
vállalkozás érdekében megtett utak az üres
ambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa, eredetileg közölt, járulékfizetéssel nem fedekilométerek is, hiszen a taxis címre gurul,
vagy a beteg háziorvosa végleges igazolást ál- zett időtartamot beszámítani.
utast keres, esetleg szervizbe megy, vagy
Kamarai
hozzájárulás
befizetése:
lít ki.
Egyébmegyei
esetben a súlyos
fogyatékosságot
Pest
és Érd
A tartozás utólagos – a nyugdíj megállapítávállalkozásánakÜgyfélfogadás:
ügyeit intézi. Az elszámolás
megalapozó
illetve fogyatékos- sa utáni – megfizetése esetén az így meghoszMegyeibetegségről,
Jogú Városi
alapja tehát a taxaméter „összes kilométer”
Számlaszám:
10102086-11571302-12000007 Budapest Bank
ságról ideiglenes igazolást kap a beteg,
amit szabbodott
9.00személygépkocsi
- 15.00
szolgálati időt legkorábban a befiadata. Hétfõ:
Saját tulajdonú
Kereskedelmi
és
A közlemény
a „kamarai
hozzájárulás”
szöveget és
évente
újra meg kell kérnie.
Kedd:
9.00
- 15.00
zetésrovatban
napját magában
foglaló
naptári hónap
esetében
(ideértve
a
házastárs
tulajdonáIparkamara
a vállalkozó
kell figyelembe
feltüntetni. venni.
Az
adócsökkentés igénybevételére jogosító
elsőadószámát
napjától lehet
9.00 - 15.00
ban lévőtSzerda:
is) az üzemanyagköltségen
kívül
igazolás
Személyes ügyintézés:
- 15.00
1056 tartalmazza:
Budapest
Egyéni vállalkozók
minden Csütörtök:
más költség 9.00
(átalányamortizáció,
– aVáci
súlyosan
Péntek:
9.00 - 12.00
1056 Budapest,
V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
u. 40.fogyatékos
IV. emelet személy természetes
cégautóadója
fenntartás,
javítás, felújítás)
igazolása heszemélyazonosító
adatait, lakóhelyét,Telefon:
adó- (06-1) 317-7666
Tel.: (06-1) 317-7666
lyett, az adóév egészére választható a kiloazonosító jelét;
Sokan kényszerülnek egyéni vállalkozóként
méterenkénti 9 forint általános személygép– az igazolás kiállítását megalapozó szakorvo- megélni, ám tanácstalanok, amikor az adószakocsi-normaköltség elszámolása.
si dokumentáció kiadásának dátumát;
bályok dzsungelével szembesülnek, pedig már
Az előzőek szerint történő költségelszámo– a súlyos fogyatékosság véglegességének POSTÁS
a bejelentkezéskor
VICCEK fontos, adózást
Azérintő
apja dönfélrevonja:
vart.a A
harmadiknál magán(akilás azzal jár, hogy
személygépkocsi
vagy ideiglenes jellegének megállapítását;
téseket
kell
hozniuk.
A postás fújtatva caplat
– Jól van, kisfiam,
személyitttulajdonosának
(akiváltott
többnyire
vel többször
páraz
–
igazolás18-án
kiállítása
esetén az igaAz első kérdés az áfát érinti. Erről viszony- egyéni vállalkozó, vagy a házastársa, de bérA ideiglenes
2013. december
kihirdetett
fel
a
hegyi
fogadóba
és
egy
ötvenes,
csak
ne
szólj
szót
horgászszenvedélyézolásévi
hatályának
lag egyszerűen lehet dönteni, hiszen hatmillió lés vagy szívességi használat esetén más ma2013.
CCXXIV.megállapítását;
törvény szabámérgesen
odavágja
a leróla anyádnak!
rõl) nagy doboz csalit ka–
az igazolás
kiállításának dátumát.
forintot meg
nem haladó
éves bevétel
alatt alalyozza
a gyermekgondozási
díjra volehet),
kellpefizetvelet
a fogadósnak.választható.
A foA gyerek méggánszemély
jobban ispott.
Azcégautóadót
egyik háznál
A
fenti
orvosi
igazolás
nélkül
veheti
igénybe
nyi
adómentesség
natkozó új szabályokat. Ezekből
nie. A
cégautóadó
mértéke a személymondja: az átalányadó vagy
örül.aMásnap
éppen
indul
dig aéves
gyönyörû,
fiatal
az adókedvezményt a rokkantsági járadékban gadós
A
következő
KATA
vácsak a GYED melletti munkavégzés
gépkocsi kW-ban kifejezett teljesítményétől
Ha még egyszer
ilyenJól meg
az iskolába,
részesülő személy, valamint a fogyatékossági –lasztásának
lehetősége.
kell fontol-ahogy kilép szõke háziasszony sokat
és környezetvédelmi
függőszabályait
ragadjuk
ki,
amely
több
leszel, napilapot
az ajtón,
szembejön
vele sejtetõosztály-jelzésétől
hálóköntösben
támogatásra jogosult. A fogyatékossági támo- mogorva
nunk a döntést,
mert érvényessége
az egész
en 92 400
000 forintig
terjedő
taxis családot
is érinthet.
megrendelni.
gatásban
részesülő
esetében a fogyatékossá- fogok
a postás. Ismét elõkerül
a forinttól
várta,528
megfogta
a kezét,
adóévre
szól.
éves összegig terjedhet. Érdemes tehát előA gyermek
egyéves
kora előtt
nem lehet
gi
támogatást
megállapító
határozat
alapozza
A közterhek
az a fő trükk:
kérdés,
bevezette a hálószobába,
* * * szempontjából bevált
zetes számításokat végezni, hogy a költségek
dolgozni.
Ez esetben csak szerzői jog
meg
az adókedvezményt.
hogy
a bevételből
mennyi
Az
Az
iskolában
egyik
kis- a jövedelem.
– Postás bácsi,
mindent
és élete megállapított
legszenvedélyetételes
elszámolásával
jövedevédelme
alatt állóaalkotásért,
illetve a ne- be- „aranyszabályt” általában mindenki ismeri: a
A kedvezmény
személyi jövedelemadó
fiú mondja a másiknak:
tudok rólad!
sebb
szeretkezésében
rélem
közterheinek
és
a
cégautóadónak
(amely
velőszülői
foglalkoztatási
jogviszonyban
vallásban érvényesíthető.
a bevételnek
a törvény
szerint
elis–jövedelem
Azt hallottam,
hogy
A
postás
eldobja
a
biszesítette.
Miután
kipisaját
személygépkocsi
esetében
költségként
végzett tevékenységért járó díjazás az,
mert költséggel
csökkentett
része, illetve – ugyan elszámolható)
Egyéni vállalkozók
minden
felnõttnek
van ciklijét:
hentékmegfizetésével
magukat, ajár-e
lány
jobamelyek
mellett a gyermekgondozási dímeghatározott
körbentitka,
és feltételek
mellett gyere,
– a ban
nyugdíjjogosultsága
legalább
egy
sötét
–
Fiam,
adj
egy
kiment
a
konyhába,
és
az
egyéni
vállalkozó,
vagy
akkor,
ha
eltejat is folyósítják.
bevétel
átalányban
meghatározott
költséggel
évek
óta rejteget.
puszit
az apádnak!
nagyszerû reggelit költségeikészíkint a személygépkocsi-használat
január
1-jétől aazgyermek
Az2014.
egyéni
vállalkozók,
egykoriegykisiparosok amit
csökkentett
része. Taxis
vállalkozóknál ez utóbEzért
aztán
könnyû
rájuk
tett.
Miközben
evett,
nek
tételes
elszámolásától,
és
inkább
más
*
*
*
éves kora után a szülő,
aki gyermekgonnyugdíjjogosultsági
szabályai
eltérnek a mun- bi adózási forma dominál.
módot
választ, amelyben
nem kell
ijeszteni, elég csak annyit
Az öreg postásadózási
már 35
meglátta,
hogy kávéscsékaviszonyos
biztosítottakétól.
dozási díjat kap
(az apa is lehet!), az elláA fő kérdést
az dönti éve
el, hogy
mennyi
cégautóadót fizetni.
hogy tehát
Mindent
hordta
ki a küldemészéje alatt egy százas laegyénifolyósítása
vállalkozómellett
(ideértve
az 1990. évi mondani,
tásAztovábbi
dolgozhat.
költséget lehet a bevételből levonni. A tételeMegoldás
tudok
rólad!
A
másik
kisnyeket
nap,
mint nap,
hó- lehet
pul. a szakmánkban általánosan
V.
törvény
hatályba lépésekor
A szülő
munkavégzésének
nincskisiparosként,
időkorsen, igazoltan elszámolható költségeket a sze- alkalmazott átalányadózás, vagy a kisadózó
hazamegy és így szól ban és szélben éppúgy,
– Amit eddig kaptam,
magánkereskedőként,
kisipari, magánkereske- fiúmélyi
látja.
jövedelemadóról szóló törvény 1. számú vállalkozások tételes adójának (KATA) válaszdőiFontos
igazolvány
vállalko- az anyjához:
mint
a
legnagyobb
forrótúl
szép ahhoz, hogy szatudni,alapján
hogy azfőfoglalkozású
egyéni vállalkomelléklete sorolja fel. Ezek közül az önfoglal- tása. A KATÁ-t azonban
csak meghatározott
zói
személyt
Anyu, kevéssé
mindent
tudok ságban.
Lassan elérte a vakba lehessen
önteni! –
zó atevékenységet
járulékfizetésifolytató
alsó határ
(nálunkis)a biztosí- –koztató,
anyagigényes
tevékenységet
esetekben
lehet
választani,
és csak
akkor értással
járó
jogviszonyának
kizárólag
azon
időrólad!
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Kinőttük a régit
Új helyre költözött a

R

1144 Budapest,
Gvadányi út 67/b.

Az új központ alkalmas a
2013. Szeptember 1.-i változásoknak
és a kollégák kényelmesebb, gyorsabb
kiszolgálására alakítottuk ki.
Nálunk dolgozó kollégák a szomszédságunkban lévő
benzinkúton állandó kedvezménnyel tankolhatnak.
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Taxiból kamionba 14. rész

A bar átságos Hollandia

Csak ámultunk és bámultunk. Még Ist- kollégák igencsak büszkén vezettek. Vagy
Szervusztok.
Szóval
ott vánom is ámulva nézte a csodálatosan lak- száz-százhúsz különböző márkájú, de
hagytuk abba kozott és fantáziadús képekkel díszített mind egyedileg díszített, lámpákkal, fény– tavaly –, vontatókat. Volt itt indiántábor és Matrix- szórókkal és gallytörőkkel felszerelt kamihogy amikor kép, dús esőerdő és tengerpart pálmák- on vonult előttünk.
genovai te- kal, tigris és elefánt, virágoskert és jeleneA felvonulás nem tartott sokáig. Sajnos
kergésem so- tek a „Gyűrűk Urá”-ból. Tátott szájjal bá- fél óra alatt elvonultak a világ talán legrán elhagy- multam a szépségesen festett, csillogó-vil- szebb kamionjai az orrunk előtt, de én
tam a személyi igazolványomat, kénytelen logó csodákat.
azonnal elhatároztam, hogy saját kocsinÉs kellő irigységgel néztem a szakma kat is szebbé fogom varázsoltatni. István
voltam ún. „kényszerszabadságra” menni.
Addig István egyedül élte a szabad kamio- legszebb kocsijait, „akiket” a sofőrnem díjazta legújabb ötletenos csodálatos életét…
met, miszerint a két ajtóra a
Amint elkészült Budapesten az
Lánchidat és a MátyásA ponyvára festett egyedi képek
irat, repültem vissza a telephelyre,
templomot festessem fel,
István mellé. Az M.A.N. fülkéje úgy
valamint legalább hat
nézett ki, mint egy legénylakás házifényszórót… Sőt, terveim
buli után, és kétheti elmaradt admiközött elsőként szerepelt
nisztráció is várt rám… Továbbá egy
a fülke teljes átalakítása,
új hír: Anglia–Hollandia–Németormiszerint az üléseket átszág legalább négyszer-ötször, odahúzatom fehér bőrrel és
vissza. Hollandiában még nem járegy mikró-sütőt is beszetam, kíváncsian vártam az új út adta
reltetek, hátha szükség
új élményeket.
lesz rá. Pár órai győzköGondolom, teljesen felesleges
dés után lemondtam leglenne most újra untatni benneteket a
újabb fantasztikus terCsatorna áthajókázásával, hiszen
vemről. De csakis a bemár milliószor elmeséltem, inkább
fektetendő összeg mivágjunk bele a hollandok által nyújatt…
tott élményekbe.
Miután fejet hajtottam
Először is el kell mondanom, alig
az észérvek előtt – ritka
vártam, hogy lencsevégre kaphaspillanat –, tovább folytatsam a híres szélmalmok egyikét.
tuk utunkat Maastricht
„Nagylelkűen” engedtem Istvánt vevároska felé. Mint emlízetni – amennyit csak lehetett – abtettem, még soha nem
ból a rafinált megfontolásból, hogy
jártam Hollandiában, és
majd filmezek és filmezek. Mert
nem tudtam, honnan, de
ugye nem mindennapos dolgok
valahonnan ez a város iskövetkeznek…
merősnek tűnt. Aztán
A híres szélmalmok utódai a ha„beugrott”. A maastrichti
talmas, mindenhol megtalálható,
szerződést (hivatalosan
jellegtelen és unalmas, modern
Szerződés az Európai
építésű, szélmalomnak nem neUnióról) 1992. február 7vezhető rondaságok. Egy darabig
én itt írták alá Maastrichtvártam Don Quijote „ellenségeit”,
ban az Európai Közösség
de csak nem akartak előbújni, sőt
(EK) tagjai és 1993. nomintha szándékosan bujdokoltak Ezt szerettem volna a mi kamionbelsőnkből kialakítani
vember 1-jén lépett hatályvolna a tulipánkertészetek és a
ba, a Delors Bizottság
facipőárusok is.
idején. Az Európai Unió
Nem érdekel Hollandia – mondmegalakulásához vezetam Istvánnak és mérgesen fel
tett, a pénzügyi és politiakartam mászni a felső ágyra, amikai unióról szóló különbökor csoda történt. Nos, nem tulipánző tárgyalások eredméerdős csoda, még csak nem is Don
nye volt.
Quijote állta utunkat. Éles szirénáAztán Andre Rieu vizás és hangos dudálás… és leterellághírű holland hegedűnek az út mellé a rend őrei. Nem
művész… hát persze! J.
tudtuk mire vélni a dolgot, aztán a
Strauss és Lehár-operetvenlói útra felgördülnek a világ legtek, Brahms és Liszt-műszebb kamionjai. Szerencsénk volt,
vek megszólaltatója. LátVenlo (a német–holland határ) adott
ványos, jó hangulatú
helyt és teret egy nagyszabású kamikoncertjeit ismeri a világ
onos felvonulásnak. Mint mi magyaA sajtpiacon árult jellegzetes facipők
majdnem minden rérok, Szegeden…
szén élő zeneszerető

Pilla jelenti
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közönség. Itt, Maastrichtban ebben a
kedves és kellemes
holland kisvárosban – melynek
álomszép temploma van – tartott
koncertet nem is
olyan régen. A városka főtere átalakult koncertteremmé, a szabadtéri
előadáson a közönség együtt énekelt és szórakozott. Sajnos. mi ezt
az élményt csak videofelvételről élvezhettük.

Lakóhajókból rengeteget láttunk

Maastricht temploma
Nekünk max.
a városnézés maradt. De nézzétek csak, milyen kellemes hangulatú város. És ez a kellemes hangulat uralja egész Hollandiát. Az
emberek közlékenyek és szívélyesek. Nincs rohanás és kapkodás,
nincs tülekedés és türelmetlenkedés. A házak virággal díszítve, az
ablakok mögött nyugodtan beszélgető, vacsorázgató, tévét néző emberek. Ugyanis az ablakokon nincs
függöny. Sehol. Ezt először észre
sem vettem, csak később tűnt fel,
hogy mindenhová belátni… Természetesen István erre is ismerte a magyarázatot: ez a szokás még a nagy „csavargások”, a vikingek idejéről maradt meg.
Mégpedig annál az egyszerű oknál fogva
nem volt függöny, hogy bárki belásson a
házba, amikor nincs otthon a férj. Így nyert
bizonyosságot, hogy a feleség tisztességben várja haza hitvesét a hosszú, akár
több évig is tartó útról.
Arról nem szól a fáma, hogy a feleség
hogyan győződött meg hites ura hűségéről…
A kérdést nem feszegettük, Rotterdam,
Amszterdam, széles autóutak és betartott
közlekedési szabályok következtek.
Ugyanis a hollandok betartják az összes
szabályt, amit csak hoznak a közlekedés
szakemberei. Itt szépen lassan bandukoltak a kamionok és a személyautók.
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forma, de kitalálnak rájuk valami
egyénit, ami megkülönbözteti
őket egymástól. Egy külső spirál
a falakon kívül, vagy egy egyénileg megoldott portál, esetleg –
ami nagyon tetszett – a bejárat
felett átívelő kis hídszerű üvegépítmény, ahol asztalkák és székek mellett beszélgettek, kávéztak az ott dolgozók.
Egyszóval lepakoltuk az árut és
belekezdtünk csavargásaink egyikébe, mondván hogy úgysem fogok tudni egyhelyben maradni a
várakozás idejére, jobb, ha felügyelettel – azaz Istvánnal – fedezem fel a vikingek hazáját. Szerintem egyszerűen arról lehetett szó,
hogy nehogy megint el-

Maastrichti házak

hagyjak valamit… irat, pénz,
saját fejem stb.
Így aztán elindultunk egy röpke séSzélmalmok egy
tára. A hollandok egyébként nagyon
csatorna partján
vendégszeretőek. Talán túlzottan is.
Minden idegent befogadnak, nincs
fenntartásuk senkivel szemben. Láttunk indiai és fekete „hollandot”,
olasz anyanyelvű úr ült a lerakóhelyen a cég irodájában, aki a papírokat intézte, és beszélgettünk egy ott
élő és természetesen ott is dolgozó
magyar fiatalemberrel. Elbeszélése
szerint három évvel ezelőtt jött ki
Hollandiába, egy szál táskával, némi
Nézelődtem, bam- készpénzzel, és azóta itt él. Angolul épbultam, egyszer csak István megszólalt: pen csak gagyogott, és boldog volt, mert
Zsu, nézd meg a GPS-en a magassági egy szobát tudott bérelni, ahol lakhatott.
adatokat. És megnéztem. Aztán közöltem, Soha senki nem kérdezte, hogy honnan
hogy elromlott a GPS, mert a tengerszint jött és miért. A hollandokat ez nem érdekalatt 26 méterre vagyunk… és ott voltunk! li. Dolgozz, maradj tisztességes, és nincs
Kérem szépen: egész Hollandia „beázik”. semmi baj.
Amerre csak jártunk, mindenhol tócsák és
Sétálgattunk a kellemes időben – lanpocsolyák, nem viccelek az autópálya gyos a levegő, soha nincs nagyon hideg, a
mentén a betonsávokat el-elárasztja egy- Golf-áramlat biztosítja a jó időt – és fogalegy kisebb víztócsa. És tényleg „ázik” Hol- mam sincs, hogyan, ráakadtunk egy piaclandia, pedig nem is esett az eső.
ra. De nem ám olyan hétköznapi piacra,
A lerakóhelyen lepakoltuk az árut és a ahol almát meg zöldséget árulnak. Nem,
szokásos pár órás tekergésbe kezdtünk. ez egy sajtpiac volt! Azt hittem nem látok
Ami érdekes volt és feltűnt, hogy a hollan- jól. Mindenfelé nagy kerek sajtok, sárga
dok nagyon leleményes építészek. Két és krémszínekben pompázva, egyik-másik
egyforma épület ugyanis nincs az egész darabka volt vagy 10 kilós. A hosszú aszországban. Ha például felépítenek egy to- talokon meg leterített fehér abroszokon a
ronyházat és vele szemben még egyet, a kisebb darabokat kínálgatták a sajtkereskét ház építészeti megoldása ugyan egy- kedők, illetve a sajtot gyártó – bocsánat!
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készítő – urak és hölgyek. A kínálat ezerféle. Diós és fokhagymás, kerek és szögletes, „penészes” és camamber-jellegűek,
aztán amitől teljesen kiakadtam: mákos
sajt! Na, ezt meg kellett kóstolnom. Hát
nem leszek oda meg vissza, ha nem kapok belőle naponta. De – szerencsére –
nemcsak nekem készültek a sajtvilág remekei.
Hollandiai útjainkra november-decemberben hónapokban került sor. Amikor december 6-án hazaérkeztünk Budapestre,
a sajtpiacon vásárolt eidami még olyan
volt, mint amikor megvettük. Finom, kellemes zamatú, Hollandiát idéző csemege.
Aztán végre eljutottunk december 5-én
a kamiontelepre. Fergeteges gyorsasággal intéztük a kocsi leadását, kitakarítottuk
magunk után a fülkét és átrámoltuk saját
autónkba az összes holmit. A több hónapos út alatt összegyűlt ágyneműk halmaza,
piszkos és félig tiszta ruhák és farmerek,
ingek és pólók, gyermekeinknek és unokáinknak a kint vásárolt irdatlan mennyiségű

kisebb-nagyobb ajándékcsomag, és persze a karácsonyi ünnepekhez szükséges
dolgok része. Tudni kell, hogy autónk kombi. Hatalmas csomagtartóval rendelkezik.
Amikor már mindent szépen bepakoltunk,
de olyan szinten, hogy csak be kellett ülni
és indulni, István kezet fogott a kollégákkal, már integetek, amikor az autó azt
mondta: NEM! És döntött, és maradtunk.
Még több órán keresztül… ugyanis az önindító akkor mondta fel a szolgálatot, amikor
el akartunk indulni. Ha akkor még beindul,
simán hazajövünk. De nem és nem. Ki kellett pakolni MINDENT a saját autónkból,
minden csomagot átcsomagolni, és átrámolni céges mikrobuszba, amely arra hivatott, hogy azokat a kollégákat szállítja a telephely és Magyarország között, akiknek
nincs saját autójuk. Szerencsénk volt, volt
üres hely a mikrobuszban.
Egy napos késéssel landoltunk a házunk előtt, amikor Laura unokánk már azt
hitte, hogy nem is hozza haza a Mikulás
bácsi Papát és Mamát.

Pesti életkép 2013-ban…
?
Logikus, nem

És ezzel a mondattal tulajdonképpen
meg is érkeztünk haza.
Öt hónapig voltunk kint egyfolytában,
szinte megszakítás nélkül (kivéve ugye az
igazolványkalandot), és alig vártuk, hogy
beléphessünk régen látott otthonunkba.
Elégedettek voltunk és hullafáradtak.
István kávét készített, és kicsomagoltam a
rengeteg ruhát, ágyneműt, és a már megvásárolt ajándékcsomagokat.
Aztán pihenés és pihenés. De nekem
még szolgált ez az év egy nagy ajándékkal.
Végre megvalósult az álom:
Rómába utaztam ötnapos csodautazásra a „kisfiammal”, repülővel. Ezt hozta a
„Jézuska”. Ameddig én és Dénes Rómában a Trevi-kutat és a Colosseumot csodáltuk, és megmásztuk a Szent Péter székesegyház kupolájához felvezető 320 lépcsőt,
addig Istvánom hazahozta a rosszalkodó
kiskocsinkat.
Februárban, remélem, érdekesebb beszámolót írhatok. Hiszen holnap már ismét útra kelünk, mert „vár ránk az Út…”

Veszélyhelyzet

Kiszállás az aut óból

z
v

á

Itt azért tilos jobbra fordulni, mert kötelező egyenesen, vagy balra
továbbhaladni! Logikus… Én azért elbeszélgetnék azzal, aki ezt a
jelzőtábla kombinációt megálmodta, meg azzal is, aki kihelyezte.
Tóth Tibor
Az élet folyamatos
harc. Délelõtt az éhséggel, délután az álmossággal, este az itallal.
***
Idegenvezetés: „...és ha
a hölgyek egy pillanatra
abbahagynák a csevegést, hallani lehetne a Niagara vízesés fülsiketítõ
robaját”.
***
Az a legszebb a kopaszságban, hogy az ember hallja a hópelyheket.
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***
A valóság olyan illúzió,
amelyet az alkohol tartós
megvonása idéz elõ.
***
– Uram, van a feleségérõl aktfelvétele?
– Mit képzel maga, természetesen nincs.
– Akar néhányat?
***
– Elnézést, drágám, a
késésért, a szépségszalonban voltam.
– És nem kerültél sorra?

Veszélyben vannak azok,
akik az úttest felé szállnak ki a járműből (FOTO:
ADAC MOTORWELT)
Egy egész oldal van tele az olvasói levelekkel a Német
Autóklub lapjában (ADAC MOTORWELT), mely azokkal az esetekkel
foglalkozik, amikor az utasok az úttest felé szállnak ki, amiből balesetveszélyes helyzet alakul ki. Lehetőleg ne engedjük kiszállni az utasokat a
taxiból az úttest felé!
A járművezetők automatikusan belenéznek a visszapillantó tükörbe, mielőtt kinyitják az ajtót. Az utasok azonban sok esetben figyelmetlenek.
Gondoljunk csak az Andrássy úti kerékpársávokra. Érdekes ötlet volt a
közlekedésszervezőktől az új forgalmi rend. Mintegy „védett folyosóba”
tette a kerékpárosokat a járművek és a járda közé. Csak nem számolt az
utasok figyelmetlenségével, nekik nincs visszapillantó tükrük. Nyitották ki
a járművek ajtaját és naponta megvolt a baj! Vissza kellett csinálni mindent, vissza kellett tenni a kerékpársávokat a régi helyükre. Ugyanez a
helyzet az utasokkal a taxikban. Sok esetben figyelmetlenek. Lehetőleg a
járda mellé álljunk meg. És ha nyitni akarja az utas a bal hátsó ajtót, akkor
nyúljunk hátra és ne engedjük kinyitni az ajtót, ha jármű jön.
Mi figyeljük a forgalmat a tükörből, mi vigyázzunk a figyelmetlen utaJuhász Péter
sokra!
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Adószám
felfüggesztés,
törlés
Kiket érint?

Az adószám felfüggesztésével akkor élhet a hivatal, ha az adózó nem létező címet ad meg, vagy egy éven túl nem teljesíti bevallási, befizetési kötelezettségeit.
Második – már súlyosabb – szankció
az adószám törlése. Ezzel büntethet a hatóság az adószám felfüggesztését követően, ha kiderül, hogy az adózó székhelye fiktív cím. Ez akkor is előfordulhat, ha
az adóhatóság székhelyre címzett hivatalos levelei legalább két esetben „címzett
ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza.
Az új szabályok ugyanakkor a korábbinál több méltányosságot tanúsítanak a
mulasztókkal szemben, így például csak
két – bírság kiszabásával is járó – felhívás után törölheti az adóhatóság az adószámot. A mulasztók így hosszabb időt
kapnak kötelezettségeik teljesítésére. A
bevallási, illetve adófizetési kötelezettség
egy éven túli elmulasztása esetén a kötelezettség pótlására – az értesítéstől számított – 30 nap áll rendelkezésükre.
Adószám hiányában adóköteles tevékenység jogszerűen nem folytatható.
– Nem is tudom, hogyan magyarázom meg a feleségemnek, hogy hol
voltam egész éjjel.
– Helyes! Törje õ a fejét.
***
– Kedvesem, a drágább lakásról való
álmod végre valóra válik!
– Tényleg? Ez csodálatos!
– Igen, hétfõtõl emelik a lakbért.
***
Nászéjszakán az újdonsült férj odaáll meztelenül a felesége elé.
– Íme, ez az, amit nyújtani tudok!
– Rendben, Bélám, akkor kezdd el
nyújtani!
***
– Mit is mondtál, hány halat fogtál a
hét végi horgászáskor? – kérdezi a feleség a férjét, miközben bontogatja a
napi postát.
– Hat gyönyörû példányt! – mondja
büszkén a férj.
– Gondoltam, hogy ezek tévednek!
A halasbolt ugyanis nyolcról küldött
számlát!
***
Feleség a férjnek:
– Nézd, milyen szép fehér lett az új
inged az új mosóportól!
– Igen, de nekem kockásan jobban
tetszett!
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Jóbar át ok
Hárman vagyunk jó barátok: Galamb, Soki és jómagam, Barni. Éjszakás taxisok vagyunk. Ennek okán általában este nyolckor megjelenünk a Rózsa nevű étkezdében, vacsorázunk, és kicsit trécselünk, mielőtt az igazi éjszakába belevetnénk magunkat. Az a
szokás alakult ki, hogy elmondjuk egymásnak a munka közben szerzett élményeinket.
Történeteket mesélünk (ha igaz, ha nem). Az alábbi éppen velem esett meg. És igaz…
– A múltkor nem volt alkalmam elmondani, hogy mi történt velem, ma azonban nem
ússzátok meg – fogadtam társaimat törzshelyünkön. – Valamelyik este ugyanis csodálatos, lélekemelő, szívmelengető élményben volt részem.
Barátaim, Soki és Galamb közölték, hogy ha befejezem ezt a csöpögős, giccses stílust, akkor esetleg elmondhatom a történetet. – Csak a szátok jár! – gondoltam
magamban. – Belülről ti is érzelgős, öreg rókák vagytok.
Szóval a történet: Lassan gurulok szabadjelzővel Pesthidegkút külső részén egy
csendes utcában, amikor utasok integetnek. Óvatos vagyok, közelebb gurulok, de
nem állok meg addig, amíg nem látom, kiről van szó. Egy fiú, meg egy lány várakozott
az út szélén. A fiú nem ült be, csak kinyitotta a lánynak a hátsó ajtót, és egy könnyed
puszival elbúcsúzott tőle. Mátyásföldre irányult a fuvar, és az bizony jó messze van a
második kerület külső szélétől. Késő éjjel volt már, és a kellemesen meleg kocsiban a
lány hamarosan elbóbiskolt, talán el is aludt. Nem volt nagy forgalom éjszaka lévén,
így az út figyelése mellett a tükörbe is tudtam néha vetni egy-egy pillantást. A lány gyönyörű volt! Hosszú, szőkésbarna haja lágyan omlott a vállára, a beszűrődő fények cirógatták alvásban kisimult kedves arcát, teste mint egy… – kerestem a szavakat, de Galamb közbevágott: – Ha tovább folytatod ezt az undorító ömlengést, esküszöm, itt
hagylak! Az embernek az étvágya is elmegy…
Természetesen Soki se bírta ki egy epés megjegyzés nélkül: – Mondd csak, Barni!
A feleségednek is ezekkel a mélyen átélt, hangulatos szavakkal mesélted el a sztorit?
Áh, mit tudnak ezek a szépségről, a hangulatról és a – én bizony kimondom –
szerelemről! Mert ott abban a helyzetben úgy éreztem, szerelmes vagyok! Első látásra!
Egy lányba, akit öt perce sem ismerek. Sőt, nem is ismerem, mindössze vágyakozva nézem és csodálom! Különben is fiúja van, most búcsúztak el az imént. Vagy lehet, hogy
csak a testvére? Nem volt valami szenvedélyes az a búcsúpuszi…! – kezdtem reménykedni. Annyira el voltam varázsolva, hogy el kellett telnie egy kis időnek, mire rádöbbentem,
hogy tulajdonképpen tök mindegy, mert nekem meg feleségem van és gyerekeim…
E gondolatok ellenére üdvözült mosollyal az arcomon, újonnan ébredt szerelemmel
vadul dobogó szívemben (Fúj! – szólt Galamb) vittem ezt a tüneményt hazafelé és
meg csak nem is sejtettem. hogy rövidesen további élmények érnek.
– Na! Csak nem megdugtad? Kezd érdekes lenni – nézett fel tányérjából Soki.
– Közönségesek vagytok! – jelentettem ki erkölcsi felsőbbrendűségem tudatában. –
Nem tudtok megkülönböztetni egy gyönyörű plátói szerelmet egy egyszerű, gyors numerától. Látszik, hogy bunkó taxisok vagytok! – Erre közölték velem, hogy ha nem vettem volna észre, akkor én is…
– Amikor megérkeztünk a ház elé – folytattam –, valahogy jelezni akartam, milyen érzések dúlnak bennem, de végül csak annyit tudtam kiszáradt torokkal, rekedten kinyögni, hogy: khmm… megérkeztünk! Ő erre felriadva álmából, még csukott szemmel
előrehajolt, hátulról átkarolta a nyakamat és hozzám bújt. Szinte megrészegülten szívtam be hajának, parfümjének illatát, és egy mozdulatot sem mertem tenni, remélve,
hogy ez a pillanat sokáig fog tartani. De sajnos, csak pár másodpercig tartott, mert a
lány immár egészen felébredve rájött, hogy nem a barátjával van kettesben, hanem egy
taxiban ül. Hirtelen elengedett, hátradőlt az ülésen és zavartan szabadkozni kezdett.
Mi mást tudtam volna mondani, mint azt: semmi baj, nekem ez nagyon-nagyon jólesett… Erre aztán megnyugodott, kedvesen rám mosolygott, kifizette a számlát és kiszállt a kocsiból. Pár pillanatig még láttam karcsú alakját, aztán eltűnt a homályban. Ez
a fuvar örökké emlékezetes marad – fejeztem be, és visszarévedve emlékeimbe egészen elérzékenyültem.
– Szóval mégse dugtad meg! – konstatálta Soki. – Micsoda egy marha vagy te,
ilyen esélyt kihagyni…
k.n.b.
– Nézze, uram, az ön számára az
lenne a legjobb, ha visszamenne a
feleségéhez.
– Nem találhatnánk egy rosszabb
megoldást?!
***
MÉG POSTÁS VICCEK
Két régi haver beszélget:
– Attól tartok, hogy megcsal a feleségem.

– Mibõl gondolod?
– Nézd, két éve Békéscsabáról Pestre helyezett a cég, két hete meg Debrecenbe. Mindkét költözés után 3
nappal megkaptuk a régi postást!!!
***
Az állatvédõ egyesület irodájában
cseng a telefon: – Jöjjenek gyorsan, a
postás felmászott a fára, és onnan
ingerli a kutyánkat!
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Guruló templom New Yorkban

Taxiban gyóntat a lelkész
és ha lehetséges, feloldozom
őket bűneik alól. Egyszer egy meleg utasom megkérdezte, hogy
bűn-e a másság? Én pedig azt
mondtam: ne szégyellje azt, aki,
és próbáljon meg felszabadultan
élni. Telefonszámot cseréltünk,
és nem is olyan régen arról számolt be, hogy találkozásunk óta
megváltozott az élete – nyilatkozta a New
York Postnak a férfi, aki egyébként hajléktalanoknak is segít az újrakezdésben.
Hazai viszonylatban nemigen találkozni
evangélikus lelkésszel a volán mögött,
bár erre a szolgáltatásra idehaza is nagy
szükség lenne. Kérdés, a hírt olvasva
lesznek-e olyan vállalkozó lelkipásztorok,
akik taxisvizsgát téve róják majd az utakat
segítve az arra rászorulóknak, lett légyenek azok egzisztenciával rendelkező utasok vagy éppen szállás nélküli hajléktalanok. A kérdés költői, de azért elgondolkodtató.
Cash

Evangélikus lelkész, nem mellesleg taxizik is az amerikai Joseph Djan, aki New
Yorkban olykor autójában meghallgatja
utasa gondját, baját. Máskor gyóntat és
feloldozást nyújt kuncsaftjainak. Taxiját
guruló templomként is hirdeti a nem mindennapi lelkipásztor.
Egyre több törzsutasa van annak a New
York-i taxisnak, aki evangélikus lelkész is
egyben. A sofőrök a megmondhatói, hogy
a kuncsaftok mennyire megnyílnak utazás
közben. Pszichés szelepként funkcionálnak igen gyakran a fuvarozók. Joseph
Djan, mondhatni összeköti a kellemest a
hasznossal. Amikor taxizik, meghallgatja
utasai problémáit. Feltárja, hogy ő lelkipásztor, így aki szeretne akár gyónni, azt is
megteheti útközben, ő pedig bűnei alól
feloldozást nyújt neki.
Mondhatjuk, hogy a taxim egy guruló
templom. Az utasaim nálam nyugodtan elmondhatnak bármit, meghallgatom őket,

Nagy Sándor
(Sadam)

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
1. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése „Veszélyes lejtő”. Az ilyen helyen még
a lejtő előtt kapcsoljuk azt a sebességfokozatot, amellyel az adott útszakaszon a
taxi fel tudna jönni, a többit bízzuk a motorfékre.
2. Helyes a „C” válasz. Az autóbuszöbölben a taxi kizárólag az utasok ki- és
beszállásának idejére állhat meg.
3. Helyes az „A” válasz. A szabályok
nem határozzák meg, hogy a vezető, illetve az utas melyik oldalon nyithatja a gépkocsi ajtaját. A jármű ajtaját viszont csak
akkor szabad kinyitni, ha ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyeztetik.
4. Helyes a „C” válasz. Tilos megállni,
ahol a taxi és az úttest másik szélén álló
jármű között legalább három méter széles
hely nem marad.
5. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése „Környezetvédelmi övezet (zóna)”. Az
ilyen övezetbe a „Környezetvédelmi övezet
(zóna) vége” jelzőtábláig a gépkocsik nem
hajthatnak be.
6. Helyes a „C” válasz. Csak az elromlott gépkocsit kell elakadást jelző háromszöggel megjelölni. Azonban a leállósávon a forgalmat ellenőrző járművet mindig
úgy kell elhelyezni, hogy az kellő távolságból észlelhető legyen. A leállósáv igénybevételére jogosultaknak a feladatuk ellátá-
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sát követően a lehető legrövidebb időn
belül el kell hagyniuk a leállósávot.
7. Helyes a „C” válasz. A rendőr vállára
merőleges irányból érkező járművek nem
folytathatják az útjukat, mert ez a testhelyzet a továbbhaladás tilalmát jelzi.
8. Helyes a „B” válasz. A tábla jelentése „Nyitott kerékpársáv”. A nyitott kerékpársávot – ha az egy irányban vagy egymással szemben közlekedő járművek egymás mellett történő elhaladás ezt szükségessé teszi – más járművek is igénybe vehetik, az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok megtartása mellett. A jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell végrehajtani.
9. Helyes a „C” válasz. Az utánfutóval
közlekedő motorkerékpár megengedett
legnagyobb sebessége lakott területen kívül autópályán 80 km/h, egyéb más úton
pedig 70 km/h.
10. Helyes az „A” válasz. Fényjelzést
adni a távolsági fényszóró felvillantásával
szabad, feltéve, hogy ez a közlekedés többi résztvevőjét nem vakítja el.
11. Helyes az „A” válasz. A forgalmi okból álló taxiban a vezető használhatja a
mobiltelefonját, azonban ezt vezetés közben már nem teheti meg!
12. Helyes a „C” válasz. Főútvonal lakott területen kívüli úttestjén tilos várakozni.

(FŐTAXI URH 1251)

1955 – 2103
Akinek beceneve van, azt szeretjük. Akinek beceneve van, az a
családtagunk.
Szaddamot – így erőteljesen kiejtve – szerettük. Szaddam a családtagunk volt. Hosszú évek óta a
repteres kollégák közösségének
megbecsült tagja.
Egy este lefeküdt és nem ébredt
fel többé.
Hiába várja szeretett családja
az ébredését. Hiába várják a repülőtéren. Már örök álmát alussza.
Sajnos, rövid idő alatt ő a harmadik repteres kolléga, aki tragikus
hirtelenséggel távozott közülünk.
Legyen könnyű az álmod! Legyen könnyű neked a föld!

Juhász Péter
(FŐTAXI ZRT.)
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www.citroen.hu

ÚJ CITROËN
GRAND C4 PICASSO
AKÁR
7 ÜLÉS

AKÁR 3,8L/100KM
FOGYASZTÁS

645-725L
CSOMAGTÉR

20%
ÖNERŐ*

NETTÓ
74.597 FT/HÓ*

TECHNOSPACE
Technológia és térélmény akár 7 személy részére is! Az új Citroën Grand C4 Picasso a szegmens legnagyobb térkínálatával és
rekordméretű (5 ülés esetén 725 literig bővíthető) csomagterével akár 7 személy számára nyújt kiemelkedően kényelmes és biztonságos
utazást. Már az alapkiviteli szinten is a kényelmi és biztonsági szolgáltatások gazdag kínálatával találkozhat, mint például a 2 zónás
manuális klíma, a tempomat, a bőrbevonatú kormánykerék vagy a 7 colos érintőképernyő. A vadonatúj, moduláris padlólemeznek
köszönhetően az új Citroën Grand C4 Picasso ráadásul mintegy 100 kg-mal könnyebb is, így 100 km-en adott esetben 3,8 liter
üzemanyaggal is beéri.
Egyedi flottaajánlatért forduljon a Citroën Business igazgatósághoz: flotta_hu@citroen.com!

*A feltüntetett önerő a Citroën Finanszírozás változó kamatozású forint alapú nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlata. Az ajánlat 20% önerő befizetése mellett 60 hó futamidőre 5% maradványértékkel lett kalkulálva (THM: 10,52%),
és az új Citroën Grand C4 Picasso e-HDi 90 Airdream ETG6 7 üléses verziójára vonatkozik. Ajánlatunk 2014. március 31-ig történő megrendelés esetén érvényes. 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 résztvevő Citroën márkakereskedésekben. A kép illusztráció. A Citroën Grand C4 Picasso
e-HDi 90 Airdream ETG6 vegyes fogyasztása: 3,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98 g/km.
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