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Prológus Amelyből kiderül, hogy az illetékguru
tökéletes…

 

Hányszor mondjam el, Piroska néni, és nektek is, kicsi Panka és Pancsa, hogy mindennek van
guruja. Ilyen például az illetékguru. Ő mindenben illetékes, és mindent tud az illetékekről.

Máris  elárulhatom nektek,  hogy  az  illetékguru  ellentéte  a  pankrátor,  de  erről  majd
később mesélnék bővebben.

No, visszatérve az illetékguruhoz, a nevét is elárulhatom nektek, de most még nem teszem.
Hagyjuk meg neki az ismeretlenséget,  így talán bizalma kiterjed felénk, s részesedhetünk az ő
mérhetetlen tudásából.

Az  illetékguru  nagy  ember.  Olyan  nagy  ember,  hogy  csak  levelezés  útján  érintkezik  az  ő
hódolóival,  akiket a hivatalos szakzsargon ügyfeleknek hív. Nekem volt szerencsém bizalmasává
válni,  amelynek  csúcspontjaként  megengedte  nekem,  hogy  kőrisfa-levélnyitójával  felbontsak
néhányat  mérhetetlen  tömegekben  érkező  leveleiből...

No, de ne szaladjunk annyira előre! Szóval,  az illetékguru nagy ember.  Nagy és köpcös.  Az
illetékguru ezen kívül nagyhasú is, továbbá olyan hatalmas lába van, hogy átér az egyik szobából a
másikba.

Ugye, most jól megijedt, Piroska néni, és ti is, kicsi Panka és Pancsa, de nem eszik ám olyan
forrón a mákospitét! Üljenek csak nyugodtan, én mindent el fogok mondani erről a személyről, aki
egyébként teljesen ártalmatlan és kedves.

Az illetékguru tehát egyáltalán nem az az igazi férfiideál, amilyennek a városi hölgyek elképzelik.
A falusi hölgyek meg még annyira se, inkább legyintenek.

Ezért van az,  hogy az illetékguru fantomizált.  Meg idealizált.  Ezen kívül depressziós,  de ezt
kevesen tudják.

Miért is mondom mindezt, Piroska néni, és miért mondom nektek is, kicsi Panka és Pancsa?
Elsősorban azért, hogy ne legyenek illúzióink: az illetékguru minden helyzetben levonja az illetéket,
akár akarjuk ezt, akár nem. Akár sírunk, akár nevetünk, akár… de ezt most hagyjuk.

Mindenkinek tudnia kell, hogy az illetékguru egy nagy-nagy szobában ül. Egyedül van, mert ilyen
gondolatokkal senkit sem tűr meg maga mellett. Még önmagát se, de ezt aztán neki is tűrnie kell!

Az illetékguru szenved. Elsősorban saját önuralmától megy a falnak, hogy mindezek ellenére még
mindig nem ment a falnak, másodsorban az ügyfelektől kap kiütéseket. Valódit is, meg elképzeltet.
Mindkettő növeli az illetékguru szenvedéseit, de az előbbi kifejezetten látszik is.

Az illetékguru már attól is kiütéseket kap, ha valaki megjelenik a szobája ajtajában. Ettől elveszíti
a fonalat, és nem tud tovább koncentrálni. Csak ha elintézte azt, amitől az ajtóban áll valaki. Nem
tehet erről, ilyen típusú betegsége van, amit úgy hívnak, ügyfélguta.

Az ügyfélguta nem hirtelen jön, hanem lappang. Éveken át lappang és mérgez. Először
eufórikus örömöt okoz az ügyfél látványa, az elintézett ügyek tovább fokozzák ezt az érzést.



Beindul egy végtelen örömspirál, az elintézett ügyek növekvő kéjhalmaza egyre feljebb és
feljebb emeli a gyanútlan tisztviselőt.

Aztán valami megroppan, a lendület megtörik. Hogy mi vagy ki váltja ki? Nehéz meghatározni,
talán  mindenkinél  más  és  más.  De  megtörténik.  A  magasból  alacsony  lesz,  a  kéjből  undor,  a
boldogságból kiábrándulás. A guruságnak vége, a színes köd elszáll.

Hogy mi marad?

A szoba, amely jobb esetben takarítatlan és porszagú, rosszabb esetben húsz évig dohányoztak
benne. (Már évek óta nem lehet irodában dohányozni, de ezt a szag nem tudja és megmarad.)

Az ügyfél, aki csak ritkán elégedett, többnyire türelmetlen és agresszív, mert órákat utazott,
továbbá órákat várt arra, hogy sorra kerülhessen. Ez az idő elég volt arra, hogy teljes mélységében
átgondolja, mit is tehet(ne) azzal, aki sorsának rosszra fordulását éppen itt és most végkép (el)intézi.
Mire sorra kerül, kifullad, csak a passzív düh dolgozik benne. Hát lehet ilyen emberekkel örömben
ügyet intézni?

Az idő rövidsége miatt máris válaszolok rá: nem, és továbblépek ebből a szomorú körképből.

 

 

Mert el kell, hogy mondjam, Piroska néni, és nektek is mondom, kicsi Panka és Pancsa, hogy az
illetékgurunak vannak ám vidám percei is. Továbbmegyek. Az illetékgurunak humorérzéke is van.
Előnye, hogy látja az ügyfelek humoros oldalát, azt is, amelyiket maga az ügyfél sem láthat, mert
rettenetesen fúj erre az egészre. Az meg külön bosszantja, hogy kínzói légkondicionált szobákban
ülnek, szól a rádió és szemmel láthatóan ez az egész nem érdekli őket.

Az  illetékgurut  ez  az  egész  valóban  nem érdekli.  Ő  ügyben  gondolkodik,  számol,  kalkulál,
rokonsági fokokat mérlegel. Háttérben szimpatizál az örökösökkel, vagy éppen sajnálja őket, ám
mindez csupán futó gondolat, agytorna, háttérzene. A guru objektív, a guru számítógép-alapú, a guru
hatékony.

Az illetékgurut feldobja az, ha elengedheti az illetéket. Az illetékguru ilyenkor kiéli humanitárius
érzéseit, s ebben felszabadul. Teheti, mert amit elenged, az nem az övé. Mint illetékguru, ezt is
nagyon jól tudja az agya, ettől objektív, de mondom, mint ember, egy picit örül. Mint hivatalbéli,
helytelenít mindent, ami engedmény, kivétel, könnyítés, ami kurtítja a költségvetést, de helyesel
mindent, ami növeli azt. A nagy Kalapot, a Közös Zsákot, Minden és Mindenki Társadalmi Alapját.

Az illetékguru jól és hatékonyan gondolkodik, ezt az emberekért teszi, nem magánérdekből, s egy
kicsit bántja is, hogy ezt az ügyfelek nem értékelik kellőképpen. A köpködőket kifejezetten utálja.
Hálás viszont egy-egy mosolyért, egy halk kacagásért, de különösen akkor lágyul meg igazán, ha
kérdeznek tőle. Ha a véleményét, a tanácsát kérik. Ilyenkor mindenre képes az ügyfélért. Néha
szeretné megölelni őket, kezet rázni velük – de nem teheti, mert nem ezért van itt. Csak némán
fogadja hódolatukat és intéz. Mindent elintéz, az ügyfél meg csak néz, hová került, a szomszéd
éppen tegnap mesélte, hogy a vejét lelökték a lépcsőn, mert vissza akarta kérni a túlfizetést… no de
ilyet! Még ocsúdni sincs ideje, már kezében a papír, mehet, amerre lát!



Azért tudni kell azt is, Piroska néni, és nektek is tudnotok kell róla, kicsi Panka és Pancsa, az
ilyesmi azért nagyon ritka. Az illetékguru a két kezén meg tudja számolni, hányszor tett jót az
ügyfelekkel. Ezt a szót nem ismeri, ha tett ilyet, csak akaratlanul tehette, amiről szerencsére nem
tehet, így nem is lehet lelkiismeret-furdalása.

 

 

Az illetékguru mindene a szakma. Ez élete értelme, tudása céltáblája, minden boldogsága. Ebben
érhető tetten az illetékguru szellemi és érzelmi mivolta.

Az illetékguru még nem gép, de hamarosan azzá válik. Azt hiszik, hogy ő ezt nem tudja?! Úgy
képzelik, hogy ő szenved ettől?!

Nagyon nagyot téved mindenki, ha így gondolja. Az illetékguru várja ezt az állapotot, elébe megy
ennek a folyamatnak. Az illetékguru tudja, hogy munkáját csak úgy viheti tökélyre, ha géppé válik.
Ezért  elsőrendű  célja  a  tökéletesség.  A  programozott  működés,  mind  a  szakmai  mind  a
magánéletben. Az illetékguru tudatossága ebben is a magasba szárnyal.

A tudatot a programozás szintjére emeli, és úgy tesz, mintha a programozás vezetné tudatát.

De nem, nem így van! Az illetékguru mindent kézben tart.

Az illetékguru tökéletes!!!

Ezért nem számít tehát, hogy az illetékguru nagy és köpcös. Nem számít, hogy az illetékguru ezen
kívül nagy hasú is, továbbá olyan nagy lába van, hogy átér az egyik szobából a másikba.

Az meg kifejezetten érdektelen, hogy az illetékguru mindezek miatt egyáltalán nem az az igazi
férfiideál, amilyennek a városi hölgyek elképzelik (a falusi hölgyek legyintése sem ingatja meg őt).

 

Arról is szeretnék beszélni, Piroska néni, és nektek is elárulom, kicsi Panka és Pancsa, hogy az
illetékguru szeret levelezni. Körmondatokban és mindenre kiterjedően tájékoztat, dönt és ítél. Mivel
minden jogszabályt ismer, számára semmilyen indoklás nem lehetetlen, vagy annak az ellenkezője.
Elbűvölően játszik a paragrafusokkal, ugyanakkor biztosak lehetünk abban, hogy nem fordítja ki őket,
nem használja rosszra vagy egyéni haszonszerzésre. Egy művésztől, mit művésztől, egy gurutól távol
áll  az  ilyesmi,  a  földhözkötött,  primitív  anyagi  haszonszerzés.  Ő  másért  játszik,  az  ő  célja  az
önmagában való tökéletesség, a teljes, az igazi végzés, a kifogástalan határozat!

A levelezésnél azonban álljunk meg egy percre, Piroska néni, és ti is figyeljetek, kicsi Panka és
Pancsa.  Ez  egy  külön  hobbi,  egy  szegmens,  amelyen  keresztül  beszűrődik  a  magánember  kis
gyertyafénye a nagy jellem jégpalotájának áthatolhatatlan sötétségébe. Mondhatni, ez az illetékguru
gyenge pontja.

Merthogy ő ír és olvas egyszerre. Még pontosabban: nemcsak ír, de választ is vár. S nem csak



egyszer. Ennek érdekében provokál. Kifinomult módszerei gazdag eszköztára az évek során egyre
bővül. S nem habozik ezeket a módszereket harcba vetni saját céljai érdekében.

Egyik ilyen eszköze az álnéven írás. Az illetékguru számos ponton helyez el csapdákat, például az
Interneten. Kérdéseket tesz fel közösségi portálokon, várja a válaszokat, gyűjti és értékeli azokat, de
az igazi, a pontos, a megfelelő válasz az övé!

Egyenként rántja le a leplet minden alkalmatlan válaszról, nem restelli akár sértegetve kioktatni a
helytelen válaszok szerzőit – amelyek nagy részét persze ő helyezte el csapdaként, hibásan, s a
végén előjön a jóval, az egyetlen helyes megoldással, az általa körbejárt igazsággal…

Hogy mindezt hol teszi?

Megkérdezném, ismeri-e Piroska néni, és ismeritek-e ti is, kicsi Panka és Pancsa a híres
Internetes rovatot, amelynek neve Lelki Szemetesláda projekt?

És a másikat, az ÉTI nevűt? Ahol bárki részletekbe menően elmesélheti történetét, s
kérhet  részletes  viszonválaszt  a  nagy  embertől?!  Hát  nem  nagyszerű  ez?  E  válaszok
garantáltan személyesek,  így nem ismerhetjük meg őket,  ugyanakkor biztosak lehetünk
abban, hogy az illetékguru megnyugtatóan rendezi sorsukat, tartós, minőségi megoldást ad
számukra.

Na, ezek a projektek az övéi, Európai Uniós támogatással készítette el, nagy divat ez
mostanában, a közigazgatás korszerűsítése program „Veszett fejsze” alprogramja keretében
kapott  rá  pénzt.  Itt  vannak  azok  a  programok,  amelyek  bár  hasznosak,  a  kutya  sem
foglalkozik  velük,  s  csak akkor  lehet  belőlük valami,  ha  minden mást  támogattak már
legalább kétszer.

Ilyen hát ez a mi gurunk, titkos figyelőnk és jótevőnk, sorsunk egyengetője, a nagy adminisztrátor.
Amit megtudtunk róla, talán elég ahhoz, hogy átlássuk őt, nemes céljait, s e cél érdekében használt
eszközeit.

De igazából akkor tudhatunk meg róla többet, ha belemélyedünk levelezésébe, mit, hogyan ír ő, a
nagy kártyakeverő. Lássuk hát!

De tudják mit, kedves Piroska néni, meg kicsi Panka és Pancsa, mindenek előtt adjunk
egy álnevet az illetékgurunak! Legyen hát a neve… Purcz Elek Tivadar, röviden P.E.T.! Így
személyesebb, közvetlenebb lehet ismeretlensége, a homályból már nem idegenül kacsint
felénk.

Ő, Purcz Elek Tivadar mindenkit lenéz, mindenkinél magasabban áll, de hódolóit komolyan veszi.
Majdnem minden levélre válaszol, és majdnem minden válaszra érkezik egy viszontválasz. Hogy
milyen  hangvételű  levelek  ezek?  Vegyesek,  kedveseim,  rettentő  vegyesek,  hogy  a  gyerekekre
tekintettel többet ne mondjak tartalmukról.

Nézzünk néhány példát… és ellenpéldát!

Csatolom  hát  levelemhez  a  teljes,  elfogadott  anyagot,  a  nagyszerű,  a  megfontolt  P.E.T.
sziporkákat. Az első résznek a címe tehát a Lelki szemetesláda projekt, amelynek GY.I.K. alprojektjét
emelném ki, mint állampolgárok számára hasznos ismereteket átadó, tanulságos élménygyűjteményt.



A második részben P.E.T. megörvendeztet bennünket érdekes történeteivel, de homályban hagyja
a reájuk adott válaszait, hiszen azok oly intimek, oly bensőségesek, hogy hallani nem, csak sejteni
szabad e nagyszerű replikákat. Talán majd egyszer, egy másik projekt keretében…

P.E.T. a projekthez csatolt néhány projekten kívül kapott üzenetet is, ezt most a helyszűke miatt
nem részletezném. Azonban már most elárulhatom, hogy P.E.T. korábban egy másik szakterületen,
és nemcsak önmagában dolgozott, voltak neki munkatársai, - ha szégyellte is őket -, közülük külön
kiemelnék egyet, aki kifejezetten hátráltatta a napi tevékenységében, de P.E.T.-nek ezt el kellett
tűrnie, máskülönben kettőszáznegyven lett volna a vérnyomása, ami pontosan megegyezett volna
akkori teljesítményével, százalékban!

Ennek a segédnek van tisztességes neve is: Pandurovics Ödön, ám mindenki csak Minirevizornak
hívta. Ennek két oka is volt, egyrészt, hogy megkülönböztessék P.E.T.-től, aki maximálisan teljesített,
ezért a kollégák egymás között Circus Maximusnak, vagy Maxirevizornak becézték – persze, ez a
becézés nem volt igazi, inkább gúnyos mosolygások közepette ismételgették -, ennek ellentéteként
Pandurovics Ödönt meg Circus Minimusnak, vagy Minirevizornak szólították. Volt némi termetbeli
különbség is  köztük,  de  a  lényeg nem ez,  hanem a  tudáskülönbség,  ami  erősen P.E.T.  javára
billentette a mérleget…

Azt is mindenki tudja, hogy Minirevizor, akarom mondani Pandurovics Ödön titkos naplót vezetett,
amelyben P.E.T.-et Főnöknek nevezte. Ebben a naplóban állítólag meglepő részek is vannak, de hogy
P.E.T.-et vagy Minirevizort leplezik-e le a tények, nem lehet tudni, mert még senkinek sem sikerült
elolvasni ezt a naplót. De nyugodjon meg, Piroska néni és ti se legyetek nagyon türelmetlenek, kicsi
Panka és Pancsa, hamarosan megszerzem és közreadom ezt a rettenetes művet!

De most csendüljenek fel P.E.T. várva várt ópuszai! Legyen öröme benne, Piroska néni, és nektek
is kívánom, hogy sírás nélkül olvassátok, kicsi Panka és Pancsa! Mert különben!…

 



1.Lelki szemetesláda projekt Félszáz kérdés és felelet a
legjavából

Alprojekt:
GY.I.K.

[Gyurma, Ispotály, Kallantyú, a Gyakran Ismételt Kérdések rövidítés helyett, mert az már olyan
unalmas]

 

 

Az Európai Unió kényszerű támogatásával

 

1. Mi aztán verjük anyát. Ez kitudódott. Ez esetben is jár az illetékkedvezmény?

Ha emiatt örökölnek, baj lehet, de az illetékkedvezményt megkapják. A kérdés most már csak az,
hogy a börtön előtt vagy után?

2. Bátyáim kitagadtak az örökségből. Milyen módon vághatok vissza nekik?

Nem ajánlom a harci fegyvereket, meglátszanak. Forduljon ügyvédhez, vágja meg ő a testvéreket.
Megvágja persze magát is, de így talán jut valami az örökségből.

3. Van anyám, apám. Ha meghalnának, öröklök?

Ha van mit, igen. Adósságot is lehet örökölni, ezért ne tegyen semmi ostobaságot, mielőtt meg
nem nézi az átutalási folyószámlákat.

4. Miért fizetünk illetéket? Nem tarthatnánk meg?

Már a kérdés is hülye, de azért válaszolok az elsőre: csak! A másodikra: nem! Egy harmadikra:
anyád!

5. Az ingatlanszakértő közelebbről is meg akarja nézni a házat. Ez baj, mert a ház nagyon nagy,
sok lesz az illeték. Mit tegyek?!



Kérje meg, hogy nézze messzebbről a házat, úgy kisebbnek fog tűnni.

6. Van egy gyáram. Át szeretném minősíttetni legelővé. Hogyan kell eljárnom?

Ha ezt megteszi, elsősorban a bíróságra kell eljárnia. Csak zugügyvéd csinál ilyet, baja lehet
belőle. Ha mégis, tanácsolom, hogy kövesse az alábbiakat:

1. Rombolja le a gyárat és hordja el a sittet a területről

2. Hívjon kertészeket és ültesse be fűvel a területet

3. Hívjon ügyvédet a terület átminősítéséhez

4. Hívjon orvost, mielőtt közlik Önnel a vételár-különbözetet

5. Megnyugodhat, kevesebb lett az illeték.

7. A tulajdonos adatait megszereztem, bejelentkeztem a lakásba, aztán meghirdettem
eladásra az ingatlant az Interneten. Most fizették ki a vételárat a Retek Parkban. Mi legyen
az illetékkel? Hagyjam, hogy fizesse az igazi tulajdonos?

Először is, azt tanácsolom: futás! Továbbá azonnal adja vissza a kicsalt pénzt a becsapott vevőnek.
Aztán kérjen bocsánatot az eredeti tulajdonostól és menjen a francba!

8. Jó, ezt értem. De az eredeti tulajdonos a húgom, akinek eladtam, a bátyám. Ez mit
változtat?

Az égvilágon semmit. Gazember!

9. Elfelejtettem mondani, hogy a pénzt édesapámtól kaptam. Így már feloldoz?

Még mindig maga az? Kicsikarták a mit sem sejtő szülőktől a pénzt egy ilyen trükkel?! Borzalmas!

10. Ne védje a tetű fatert, ő is megéri a pénzét, amiért persze nem dolgozott meg, hanem
simán lopta, tudniillik betöréssel foglalkozik. Én csak megbüntettem azzal, hogy elvettem
tőle.  Egy  álszent  gazember,  bennünket  is  állandóan vert  és  lopni  küldött.  Így  lettem
ingatlankufár! Lelkileg össze vagyok törve, anyagilag nem. Most már tisztábban lát?

Teljesen.  Ez  generációs  degeneráció.  Lánchinta-palinta.  Tehát  mindannyian  benne  vannak  a
buliban.  Ez  nem  menti  önt  a  felelősségtől.  Azonnal  kérjen  bocsánatot  a  húgától,  a  bátyától
(édesapjától nem szükséges).

Az illetékkel várja meg a rendőrséget, ez az ügy túllépett az illetékhivatalon. Addig is, készüljön
fel a priccsre, barátom! A viszont nem látásra!

11. Örököltem egy kutyát! Fizetnem kellene utána valamit? Mert nem fogok!

A helyes válaszhoz fontos lenne tudni, hogy miből van a kutya. Mert ha porcelán, akkor ingóság és
bizony, a többi ingósággal együtt illetékköteles. Ha aranyból van, akkor még inkább bajban van,
kedves kérdező, mert az nagyon sokba fog magának kerülni. Ne kövesse el azt a hibát, amit sokan,
hogy fogják az ingóságot, és még a hagyatéki leltár előtt széthordják, nehogy fizetni kelljen utánuk.
Ezt nem tanácsolnám, legfeljebb javasolni tudom.

Más a helyzet, ha a kutya élő, hús-vér teremtmény. Akkor pechje van, mert nem ússza meg



kutyaól, tápok és orvosi kezelés nélkül, ami szintén igen sokba fog kerülni magának. Ja, illeték és
egyéb költségek nincsenek, ha engedi elszaladni a kutyát, jó messzire, hogy soha ne találjon vissza.
Csak intsen utána, hosszasan, bánattal, elérzékenyülten! És tagadjon le mindent!

12.  Tizenkettedik  testvérként  sz@rt  se  örököltem.  Van  rá  példa,  hogy  testvérek
lemondanak az egyik javára? Mert ha igen, el tudom intézni…

Először is nem akarom tudni, hogyan csinálja, de van erre lehetőség. Ajándékozásnak nevezik, de
nem az, ez lemondás az öröklésről más javára, s ha ez a más egy testvér, akkor illetékmentes.

Ha kiderül, hogy erőszakkal mondatják le a testvért, vagy más rokont, akkor a rendőrség is belép
az örökösödési láncba, ami nem tesz majd jót az ön öröklési rendjének.

Javaslom,  hogy  ne  egy  zárkában  várja  meg  az  ügy  végét,  inkább  szépszerével  beszéljen
testvéreivel, és alakítsanak ki egy közös, mindenkinek pozitív kicsengésű megoldást.

13.  Segítség!  Külföldi  állampolgár  vagyok,  Budapesten  örököltem  egy  ezer
négyzetméteres  villát,  alatta  borospincével  és  átjárással  a  Királyi  Várba.  Kétmilliárd
forintra becsülték, de nem tudom kifizetni az illetéket. Milyen lehetőségeim vannak?

Először is gratulálok! Ilyen vagyont örökölni nemcsak szerencse, de valószínűleg születés kérdése
is. Ön Attila leszármazottja, vagy István király kései rokona? Mindegy, fizetnie akkor is kell.

Ugyanakkor az az érzésem, hogy ön próbára akar engem tenni. Amit ön állít, egy kitaláció, ilyen
ingatlanegyüttes nincs.

Ajánlom, forduljon a köztársasági elnökhöz, kérjen illetékmentességet, vagy vonuljon illegalitásba.
Engem most nem tudott átvágni.

Ha ön kormánytag, ne szégyellje! Voltak Ön előtt is, lesznek Ön után is megtévedt emberek. Arra
gondolok, hogy ezer négyzetméteres villát csak a pancserek építenek, ennyi alapterületen senki sem
fér el! Maga egy felkapaszkodott proli, aki egybeépítette a konyhát a koncertteremmel! Ó, micsoda
balfék megoldás, mindenki látja, mennyit zabálnak!

Az információt, hogy Önnek a Királyi Várba szabad bejárása van, nem is firtatom, de tanácsolom,
konzultáljon a miniszterelnökkel,  vagy az Európai  Unió valamelyik kormánybiztosával,  netán az
amerikai elnökkel! Nekem mindegy, csak engem hagyjon békén! Na pá!

14. Meghaltam, és mindenemet ráhagytam a gyermekeimre. Később az orvosok rájöttek,
hogy még élek, és visszahoztak. A gyermekeim most már nem akarják visszaadni, amit
rájuk hagytam, mondván, ez az én előző életemből való vagyon, a mostani énemnek semmi
köze ehhez a vagyonhoz. Már nem is köszönnek. Mi tegyek?

Csókolom,  Mariska  néni!  Sajnos,  azt  kell  mondanom,  hogy  forduljon  ügyvédhez!  Egy
sztárügyvédhez! Az ügy, hogy finoman fogalmazzak, bonyolult, több szakma együttes konzultációjára
lesz itt szükség. Hogy mely szakmákra gondoltam? Mindjárt felsorolom:

1. Ügyvéd, aki annak az ellenkezőjét fogja állítani, amit a kedves gyermekei.

2. Orvos, aki bizonyítja, hogy sohase halt meg, tehát előző élete jogfolytonos.

3. Illetékügyi szakember, aki bizonyítja, hogy az örökösök által befizetett illeték mögött nincsen
örökölhető vagyon, tehát az illetékfizetés nem alapozza meg az öröklést.



4. Rendőr, aki távol tartja a kapával, kaszával Önre támadó rokonait.

5. Pszichológus, aki kezeli önt az eljárás teljes ideje alatt, és hiteles szakvéleményt ad arról, hogy
az ön rokonai nem beszámíthatók, ezért, ha örökölhettek volna is, nem érvényes, hiszen az egyetlen
élő gyámjuk, törvényes képviselőjük Ön, így a vagyon visszaszáll (el sem száll) önre.

Hirtelen  ezeket  tudom ajánlani.  Mariska  néni!  Ha  túlélte  ezt  is,  jelentkezzen,  felveszem az
illetéküldözöttek panoptikumába – de élve!

15. Építési telket örököltem, állítólag négy éven belül be kell építenem, addig nem kell
az illetéket megfizetni. De én nem akarok építeni, a rosseb egye ki a szája szélit, nem
építek  én  senkinek,  nemhogy  a  saját  élhetetlen  gyerekeimnek.  Hogyan  lehetne
meghosszabbítani  ezt  az  időt?...És  végleg?!

Talán ki kellene békülnie a gyermekeivel, ahogy elnézem, Ön igazán haragszik rájuk. No, de ez
magánügy! Nézzük a szakmát!

A törvényt nem tudja megerőszakolni, kedves barátom, a törvény szava törvény! A négy év nem
hosszabbítható, ez nem kívánságműsor, hogy még egy nótát húzz a fülembe, muzsikás, a négy év az
négy év.

Olyat  már  hallottam,  hogy  időközben  átminősítették  krumpliföldé,  de  ebbe  belerokkant  a
tulajdonos is meg a Hivatal is. Ezért ezt nem ajánlom.

Olyat is hallottam, hogy felépített egy előfalat, ráfestette az ajtót, ablakokat, csinált egy igazi
bejáratot, aztán lefényképezte. Az ügyintéző lusta volt kimenni, csak megnézte a képeket és ki is
adta az építési engedélyt. Ezt se ajánlom, még a bontás költségét is magára verik.

Aztán meg olyat is hallottam, hogy addig ügyeskedett a tulajdonos, hogy a gyerekei jól pofán
vágták és maguk építették fel a házat, az illetéket meg ő fizette. Ez életszerű, csak nehogy maga is
így járjon!

Ha jót akar, írja meg nekem a gyermekei címét, ígérem, nem árulom el magának, hogy én szóltam
nekik, mit is tehetnek a fennálló áldatlan állapot ellen!

16. Purcz úr, mondjon már valamit, hogyan kerülhetem el az illetéket?

Elkerülheti a következő esetekben:

1. Nem örököl semmit senkitől

2. Nem ad és nem vesz semmit, ingatlanügyekben nyugton marad

3. Nem ajándékoz tovább semmit és nem fogad el ajándékot senkitől

4. Félévente nevet, évente lakhelyet változtat

5. És különben is, nem tesz az égvilágon semmit, egy kicsi résen bámul ki szobája ablakából, lesve,
jön-e az illetékbecslő. Ha igen, ne nyisson ajtót!

Ugye, milyen egyszerű ez?!

17. Talán túl triviális a kérdés, de felteszem. Az agyam illetékköteles?



A válaszom is triviális: bizonyos esetekben. Lássuk ezt bővebben:

1. Ha az ön agya a helyén van, akkor belső értéknek számít, és ha önt nem adják el ingóságként
(gondoljon az emberkereskedőkre), akkor az agykalkulációnak nincsen értelme.

2. Ha az ön agya nincs a helyén, például a zsebében hordja, vagy eladási céllal megvalósítja az
illetéktörvény visszterhes ügyletre vonatkozó passzusait (konkrétan, el akarja adni), akkor az ön
agya, mint ingóság, alapvetően illetékköteles. Most tekintsünk el attól, hogy a szervkereskedelem
illegális,  vagy ha az  ön agyát  megtekintés  alapján nem minősítik  szervnek,  csupán egy furcsa
tárgynak, Önnek előzetesen engedélyeket kellene kérnie néhány szakhatóságtól.

Melyek ezek a szakhatóságok? Csak felsorolásképpen,  az ÁNTSZ, az Elmeorvosi  Kamara,  az
Agyatlanok Társasága, a Rendőrök a Megtalált Agyakért Egyesület, Agyban Nagy A Liga, Kedves
Donor  Lehet  Horror  Projekt,  Boldog  Szervkereskedők  Szakszervezete,  Dunai  Hullajó  Kishajó
Mozgólabor, Víz Alól Foszladozva Zártkörűen Működő Részvét-társaság, Temetőbogarak Utólagos
Érdekvédelmi Haszonszövetsége, és még sorolhatnám tovább.

A hangsúly az „alapvető” szón van.

Az agy forgalmi értéke őrültek között is több mint háromszázezer forint, így túllép a törvényi alsó
értékhatáron. Ha az agy értelmiségi emberé, vagy olyan bűnözőé, aki sokat gondolkodik, mielőtt
kirabol egy bankot, a többlet-barázdák miatt a dupláját éri.

A  földműves  agya  nem  mindig  piacképes,  ez  érthető,  mert  a  támogatási  rendszer  állandó
változásai miatt annyira és annyiszor felmegy a pumpa, hogy ezt agya már megsínyli, a kelleténél
több olyan barázda keletkezik, ahol a válogatottnál válogatottabb káromkodások foglalnak helyet
(utálisz miniszteriumisz). Behelyezéskor aktiválódhat ez a rejtett mag, kellemetlen perceket okozva
új gazdájának, főként, ha nemesi családba kerül az áru.


