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Olvassa fel hangosan a fenti szöveget! 
 
1. Értelmezze a fenti szöveget! Értelmezésében válaszoljon az alábbi kérdésekre/oldja meg 
a feladatokat! 

Kiss Lajos Luk utca 16. szám alatti lakoshoz kérvényt nyújtott be az Elintéző Vállalat 
iktatója. A kérvényben a hivatal arra kérte Kiss Lajost, hogy engedélyezze: tegyék kényelmesebbé 
a lakását négy konnektor, egy szobai szökőkút és három villanycsengő fölszerelésével, továbbá az 
esővíznek a szobából való kivezetésével.  

Kiss Lajos azonban elkezdte az aktát tologatni. Már a kérvény átvételénél is 
akadékoskodott. Kijelentette, hogy addig nem veszi át, amíg nincs rajta a Filharmónia 
vadászkürtösének jóváhagyása.  

A hivatal majd lekoptatta a lábát, amíg megszerezte a kürtös jóváhagyását. A kürtös 
ugyanis csak minden szökőévben, február 31-én írt alá aktákat. A hivatal mégis megszerezte a 
fontos aláírást, Kiss Lajos átvette a kérvényt, de elkezdte tologatni az aktát. Először rátette a 
konyhaasztalra, majd az éjjeliszekrényre, onnan az eszcájgos fiókba került. (...) A vállalat 
reménykedett és reményei valóban nem voltak alaptalanok. Egy hétfő reggel átiratot kaptak Kiss 
Lajostól, aki engedélyezi lakása kényelmesebbé tételét, a csengők fölszerelésést, a szökőkutakat. 
De az esővíz kivezetését nem áll módjában engedélyezni, mivel az nagyobb befektetést igényelne, 
különben is, ő ragaszkodik ahhoz,  hogy az esővíz be legyen vezetve a lakásba.  

Amikor a tizenöt tagból álló rohambrigád megjelent, hogy ízzé-porrá javítsa a lakást, Kiss 
kijelentette, hogy mivel még nem vette meg a csengőket, fel kell függeszteni a javítást.  

– De hiszen mi hoztunk magunkkal csengőket – szabadkozott a rohambrigád vezetője. 
– Arról szó sem lehet – jelentette ki Kiss Lajos. – Csakis az én anyagomból lehet a munkát 

elvégezni.  
– A munka kínosan elhúzódott. (...) A tizenöt tagú munkabrigád türelme végső határán, 

kétségbeesése csúcsán és elkeseredése legmélyebb pontján nem éppen legális, de 
egyetlen lehetséges megoldásnak mutatkozó lépésre szánta el magát.  

Egy óvatlan pillanatban a munkavezető félrehívta Kiss Lajost, és két ropogós százast vett elő. 
Az egyiket a megrendelő homlokára ragasztotta, a másikat kétszer elhúzva annak orra alatt, a 
saját zsebébe tette, mondván:  
– Tetszik tudni, ezek találkát adtak egymásnak a munkálatok befejezésének napján.  

És megtörtént a materialista alapon nyugvó csoda. Kiss Lajos többé semmilyen akadályt nem 
gördített lakásának renoválása elé.  

(Sinkó Zoltán:  Az Elintéző Vállalat kálváriája Kiss Lajos állampolgárral) 

 
a. Mi okozott konfliktust Kiss Lajos és az Elintéző Vállalat között? 
b. Jellemezze a szöveg alapján Kiss Lajost! 
c. Értelmezze a szöveg csattanóját! 

 
2. Mutasson be 10-15 mondatban egy olyan (kitalált) esetet, amikor hivatalos ügyeket kellett 
intéznie! 
 


