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Fuvarozók lapja LEVÉLMit gondol a Fuvarlevél újság a világról?
Az emberek, az államok, a városok, a vállalkozások az egész világon szeretnének életben maradni és jól élni.

A Fuvarlevél újság hitvallása egyszerű: támogatunk mindent, ami végső soron ezt a túlélést szolgálja, és el-
lenzünk mindent, ami ezzel ellentétes. Nem tartozunk semmilyen politikai irányzathoz, de helyeslünk minden ésszerű 
kezdeményezést, bármilyen oldalról jöjjön is az.

Hitvallásunk: A tudás biztonságot ad. Ezért világos válaszokat adunk homályos jogszabályok helyett, 
hogy olvasóink biztonságban legyenek a hatóságoktól. Új szakmai híreket adunk, hogy olvasóink biztonság-
ban legyenek a piacon.

A fuvarozó vállalkozók olyan emberek, akik munkát adnak az alkalmazottaiknak, eltartják a családjukat, és adót 
fizetnek az államnak. Cserébe joggal elvárhatják, hogy az állam jóindulatú odafigyeléssel hárítson el az útjukból minden 
fölösleges akadályt, ami boldogulásukat akadályozza.

A sofőrök is keményen dolgoznak a közutakon , kezük alatt nagy értékű járművekkel és sok ember életéért való 
felelősséggel. Ők is eltartják a családjukat, ahelyett, hogy segélyért állnának sorba. Ezért minden tiszteletet megérde-
melnek.
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ÜZEMANYAGÁRAK 2020. október 1. és október 31. között alkalmazható
ESZ–95 ólmozatlan motorbenzin 382 Ft/l
Gázolaj 384 Ft/l
Keverék 419 Ft/l
LPG autógáz 236 Ft/l

Ha a személyi jövedelemadó törvény 
hatálya alá tartozó magánszemély az 
üzemanyagköltséget a közleményben 

szereplő árak szerint számolja el, 
nem szükséges az üzemanyagról 

számlát beszerezni.

Váltani kell a talpon maradáshoz

Érdemes most ősszel emelni a fuvardíjat
A fuvarpiac nyár végi visszarendeződése még nem jelenti azt, 
hogy teljesen megnyugodhatunk. Ősszel látszólagos túlkereslet 
jelentkezhet, ezért érdemes most árat emelni. Ugyanakkor nem 
árt az óvatosság a terveket illetően – figyelmeztet Lajkó Ferenc, 
iparági szakértő. A DigiLog Consulting ügyvezető igazgatójával a 
járvány és a mobilitási csomag hatásairól, valamint a fuvarozók 
túlélési lehetőségeiről beszélgettünk.   

- A járvány miatt tavasszal vissza-
esett a fuvarozó cégek teljesítmé-
nye, de vajon mit hoz az őszi má-
sodik hullám? Hogyan tervezzenek 
a vállalkozások?

- A közúti fuvarozási ágazatban átlago-
san 20-30 százalékos teljesítménykiesést 
mértek, és európai szinten is hasonló volt 
a csökkenés. Ha azonban jobban megnéz-
zük, nem esett vissza minden terület, vagy 
nem ekkora mértékben, sőt, volt olyan is, 
ami növekedett. Vagyis gazdasági és fuva-
rozói szempontból sincs világvége. Lehet, 
hogy bizonyos ajtók bezáródnak, de más 
ajtók kinyílnak. Míg például az autóipar visz-
szaesését erősen megérezték a fuvarozók, 
addig a gyógyszerszállítás, házhozszál-
lítás, csomagszállítás terén nem volt elég 
jármű. A legtöbb európai vállalkozás kisebb 
vagy nagyobb mértékben csökkentette az 
erőforrásait. A kereslet csökkent, így túlkí-
nálat alakult ki a fuvarpiacon, ezért sok ka-
miont leállítottak. Nyár végére rendeződött 

valamelyest a helyzet. Sokan fellélegeztek, 
hogy kezdenek rendbe jönni a dolgok, ér-
keznek a megbízások, sőt, van, aki már 
nem tud elég kamiont adni. Ezek bármeny-
nyire is pozitív tapasztalatok, de szó sincs 
arról, hogy a járvány előtti szint visszaállt 
volna szeptemberre. Csak az történik, hogy 
csökkenő járműszám mellett részben visz-
szarendeződött a megbízások mennyisé-
ge, és ez egy átmeneti fellendülés érze-
tét kelti. Most azonban nagyon bölcsnek 
kell lenni. Visszanöveljük-e részben vagy 
egészben az erőforrásainkat, vagy legyünk 
óvatosak, arra számítva, hogy ez egy át-
meneti helyzet? Ha most minden fuvarozó 
visszaállítja a kamionokat, túlkínálat ala-
kulhat ki, és ha jön egy nehezebb hónap, 
újra áresésbe mehetünk át. Mivel az ősz 
folyamán átmeneti, látszólagos túlkereslet 
alakulhat ki, ezért érdemes most inkább 
fuvardíjat emelni, mint a járműveink szá-
mát növelni. Ezzel rövidtávon jobban meg 
tudjuk szilárdítani a pénzügyi helyzetünket. 

Sokan veszítettek pénzt, amit vissza kell 
tölteni, mert nem tudjuk, milyen időszak kö-
vetkezik. Az erőforrások növelésével pedig 
megvárnám a tavaszt. 

- Az állami intézkedések mennyire 
segítik a fuvarozókat a talpon mara-
dásban?

- Nem láttam más olyan európai országot, 
ahol a fuvarozók ekkora segítséget kaptak 
volna, mint nálunk. És itt a hitelmoratóriumra 
gondolok. Nem tudok olyan országról, ahol 
a lízingdíjakat vagy bármilyen más hitelt ne 
kellett volna fizetnie egy fuvarozó vállalkozás-
nak az elmúlt fél évben. Szerintem ez óriási 
segítség. Egy átlagos fuvarozónak az eszköz-
költsége (a lízingdíja és kamatai) a kiadásai-
nak 20-25 százalékát teszi ki. Vagyis a költ-
ségeinek az egynegyedét átmenetileg nem 
kell fizetnie. Nem szabad azonban becsapni 
magunkat, mintha ez a kiadás nem is létezne. 
Felelőtlenül ne adjunk kedvezményt az ügy-
feleknek, ne csökkentsük a fuvardíjat azért, 
hogy növeljük a versenyképességünket! Az a 
cég, amelyik így tesz, januárban könnyen be-
dőlhet. Ezt a könnyítést arra használjuk, hogy 
a piaci tevékenységünket folytatni tudjuk, ne 
kerüljünk fizetésképtelen helyzetbe!

- A járvány a logisztika egész terü-
letét befolyásolja. Hogyan látja, mi-
lyen változásra számíthatunk?

- A gazdaságot a kapitalizmusban min-
dig is a kereslet, kínálat és az ár határozza 
meg. Persze kitűzheti azt a nemes célt egy 
cég, hogy Kínából elhozza a termelését 
Európába. Ezzel ugyan csökken a szállítás 
költsége, az ellátási lánc sérülékenysége, 
de megnő a gyártási költség. És ezt nem 
biztos, hogy megengedheti magának az 
ő versenyhelyzetében. A gyártási költség 
mindig elsőbbséget élvez. Így ez közép-
távon nem hoz jelentős változást a közúti 
fuvarozók életébe. Sokkal inkább hatással 
lesz rá az európai átrendeződés. Úgy ér-
zékelem, hogy az európai termelő-gyártó 
cégek újabb lökést kaptak, hogy a mara-
dék termelésüket is keletebbre, például 
Magyarországra, Romániába, Lengyelor-
szágba hozzák. Ez nem minden esetben 
jelent új gyárakat. Arra kell gondolni, hogy 
míg nyugaton leállítanak egy termelőrészt, 
addig nálunk fejlesztenek, beindítanak még 
egy gépsort vagy még egy műszakot. Ez 
nekünk közép-hosszú távon segíthet, több 
munkát jelent, mert ide kell hozni az alap-
anyagot és el kell szállítani a készterméket.

- A világjárvány tavaszi időszaka 
alatt egyes termékeknél növekedett 
a vasúti szállítás aránya. Folytatód-

hat ez az irány, előtérbe kerülhet a 
kombinált fuvarozás?

- Európában csak néhány cégnek sikerült 
megoldania a kombinált fuvarozást úgy, hogy 
az kifizetődő legyen. Különösen most, hogy 
csökkent az üzemanyag ára és olcsóbb lett 
a közúti fuvarozás. A vegyesen vasúti-közúti 
szállításokat középtávon inkább a sofőrhiány 
fogja előre hajtani. Nincs Európában sofőr-
képzés, nem csábító a szakma, kevés az új 
belépő, miközben sokan mennek nyugdíjba. 
Először sokkal drágábban lehet majd sofőrt 
foglalkoztatni, mert kevés lesz belőlük, főleg 
ha a gazdaság talpra áll. Egészen odáig el-
jutunk majd, hogy bármennyit ígérhetnek a 
vállalkozások, nem lesz elég járművezető. 
Ekkorra már úgy megdrágul a közúti fuvaro-
zás, hogy versenyképesek lesznek a kombi-
nált megoldások. 

A mobilitási csomag egyes szabályai is 
ebbe az irányba hatnak. Arra számítok, 
hogy csökkenni fog a kamionok havi futás-
teljesítménye, nő az üres járatok száma. 
Ugyanannyi árut több idő alatt tudnak majd 
elszállítani, és az egész ágazat termelé-
kenysége csökken. Ugyanannyi áru szállí-
tásához több autóra és járművezetőre len-
ne szükség, de nem lesz sofőr. Változik az 
európai versenyképességi térkép is, sajnos 
ezúttal nem a mi javunkra. 

Eljött tehát az idő, hogy a magyar fuva-
rozók más üzleti modellekben is gondol-
kodjanak, legkésőbb a mobilitási csomag 
teljes, 2022-es életbe lépéséig. A vasúttal 
kombinált szállítás például egy jó megol-
dás lehet. Amíg a vonaton ül a pótkocsink 
vagy a konténerünk, addig nem kell sofőr. 
A termelékenységet így javítani lehet, mert 
egységnyi idő alatt, ugyanannyi sofőrrel 

több árut tudunk szállítani. A kombinált fu-
varozásnak öt év múlva komolyabb aránya 
lehet a szállításban, mint most.

- Említette, hogy ősszel a fuvardíjak 
emelésére lehet számítani, viszont 
évek óta probléma, hogy a magyar 
fuvarosok nem tudnak tisztességes 
árakon dolgozni. Az utóbbi időben 
többször felmerült a minimum fuvar-
díj kérdése. Őszintén: lehet ebből 
valami?

- Nem. Ilyen nincs. Mi történne? Ide-
jön a román vállalkozó és elviszi a fuvart, 
mert rá nem fog vonatkozni? Egy nyitott 
piacon nem hogy nem segítene a mini-
mumdíj, még fel is gyorsítaná a hazai fu-
varosok tönkremenetelét, mert helyzetbe 
hozná a külföldi versenytársakat, akiket 
alig vagy egyáltalán nem tudnánk ellen-
őrizni. A hatósági ár jól hangzik, de nem 
lehet bevezetni egy szabad piacon. Nem 
véletlenül nincs ilyen sehol Európában. 
Nem ez fog segíteni rajtunk, hanem a 
tisztességtelen verseny szigorúbb ellen-
őrzése és kőkemény büntetések, aminek 
elrettentő erejük van. E téren sok tenniva-
lója van még a hatóságoknak.

- A mobilitási csomagra visszatérve, 
hamarosan jelentősen átalakul az 
európai fuvarozói piac. Mire készül-
jenek és hogyan a magyar fuvaro-
sok?

- Tetszik vagy sem, a nyugati fuvarozók 
elérték, hogy elfogadják ezt az uniós jogsza-
bálycsomagot. Ez arra való, hogy megvédje 
őket az Európai Unión belül a keleti fuvaro-
sokkal szemben, lekorlátozzon minket, elve-

Lajkó Ferenc közlekedésmérnök, köz-
gazdász, iparági szakértő. A győri Szé-
chenyi István Egyetem közlekedésmér-
nöki, majd gazdasági mérnöki szakán 
diplomázott. Pályáját 1997-ben kezdte a 
Hungarocamion Rt.-nél asszisztensként. 
Később üzletkötőként dolgozott a Vo-
lán Camionnál és a Volán Tefu Zrt.-nél, 
ahol részt vett a Hungarocamionnal tör-
ténő összeolvadás megszervezésében. 
Vezetői karrierjét 2003-ban kezdte az 
összeolvadás után Waberer’s Internati-
onal Zrt.-re keresztelt vállalatnál Bene-
lux-államokért felelős régióvezetőként. 
Később nyereségközpont-vezető, operá-
ciós igazgató, vezérigazgató-helyettesi 
beosztásig jutott. 2016 júliusában átvette 
a teljes cégcsoport irányítását. Vezér-
igazgatósága alatt, 2017-ben a társaság a 
6. legnagyobb listázott cégként belépett 
a Budapesti Értéktőzsdére. Ugyanebben 
az évben a cégcsoport igazgatóságának 
tagja lett, és ekkor nyerte el a Menedzser-
szövetség „Az év menedzsere”-díját. 
Tavaly ősszel megalapította a DigiLog 
Consulting nemzetközi tanácsadócéget, 
amelynek élén a válságmenedzselésben 
és nemzetközi stratégiaalkotásban nyújt 
szakmai segítséget. 
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gyen abból a versenyképességből, amit az 
elmúlt években elértünk és sikerrel nyertünk 
vele piaci részesedést. Szigorítják nemcsak 
kabotázs fuvarok vállalását, hanem a harma-
dik országbeli fuvarokat teljesítését is. Mind-
ezt pedig szigorú ellenőrzéssel és horroriszti-
kus bírságokkal fogják kikényszeríteni. Ehhez 
alkalmazkodnunk kell. Egyrészt nem tudjuk 
úgy dúsítani a tevékenységünket harmadik 
országos és kabotázs fuvarokkal, mint eddig. 
Haza kell hozni a járműveket, sofőröket, az 
export-import pedig nem lesz elég ahhoz, 
hogy ellásson ennyi kamiont feladattal. Az 
erőforrásaink túl nagyok a magyar piachoz. 
Legalább 30, de egyes becslések szerint 50 
százalékkal több, mint amire a magyar gaz-
daságnak szüksége lenne. Olyan nyomás 
alá kerülhet az export-import díjszint, hogy öl-
döklő harc indul érte, és saját magát emészt-
heti fel a szakma. Ezt a folyamatot lehet látni 
előre, és meg lehet előzni!

Miközben minket visszaszorítanak, a nyu-
gat-európaiak nem fogják tudni kiszolgálni 
az igényeket, a fuvarpiacon zavarok fognak 
kialakulni. Eközben pedig az ukránok és a 
törökök vígan bemasíroznak. Ők ugyanis 
nem tagjai az Európai Uniónak, így komoly 
versenyelőnyhöz jutnak, nemcsak velünk, 
hanem a nyugat-európaiakkal szemben is. 
Ebben a helyzetben a nyerni akaró vállalko-
zások vezetőinek alapvetően másként kell 
gondolkodniuk. Az az üzleti modell ugyanis, 
ahogyan eddig dolgoztunk, nem lesz elég jó. 
Üzleti modellváltás nélkül a fuvarosok 30-40 
százaléka is eltűnhet.

- Mit tehetnek, hogy ez ne következ-
zen be?

- Az egyetlen megoldás, ha változtatunk. 
Sokféle lehetőség van, de nem mindegyik 

jó mindenkinek. Meg kell találni azt, ami 
leginkább passzol a mi vállalkozásunkhoz, 
amiben jók vagyunk, amiben van tapaszta-
latuk. 

Fuvarozhatunk csak belföldre, átáll-
hatunk csomagszállításra, specializálód-
hatunk egy-egy területre. Ilyen például a 
már említett kombinált szállítás, vagy a ve-
szélyes anyag, konténer és silós szállítás. 
Ezeken a területeken kisebb a verseny, 
sokkal inkább megbecsülik és megfizetik a 
fuvarosokat. Arra biztatok mindenkit, hogy 
ilyen megoldásokat keressen! Faggassa 
ki az ügyfélkörét, mi az, ami iránt lenne 
kereslet, amire szükség van! Lehet, hogy 
például a kombinált fuvarozás technológi-
ai váltással jár, de ez nemcsak a túlélést 
jelentheti, hanem a sikeres jövőt is!

- Most mindenki a világjárvány ha-
tásaival van elfoglalva, és úgy ér-
zik, ráérnek még kitalálni, hogyan 
tovább.

- Nem értek egyet azzal, hogy nem kell 
még foglalkozni a mobilitási csomaggal, 
mert messze van 2022, és egyébként is itt 
a járvány. Egy üzleti modell végrehajtása 
legalább egy év. Lehet, hogy a váltáshoz 
új ügyfelek, új sofőrök, eszközök kelle-
nek. Ha másik piacot akarunk szerezni, 
másik szolgáltatást akarunk nyújtani, még 
az idén kezdjük el megtalálni az új irányt. 
Ha jövőre végrehajtjuk, 2022-ben már úgy 
fogadhatjuk a mobilitási csomag élesedé-
sét, hogy már megvan az új üzleti model-
lünk. A másik lehetőség, hogy bővítjük a 
szolgáltatásainkat a logisztikán belül olyan 
más tevékenységgel – például raktározás-
sal, szállítmányozással –, amivel ki tudjuk 
egészíteni a fuvarozási tevékenységünket. 
Így elérhetjük, hogy a hullámhegyek ne ve-
szélyeztessék a vállalkozásunk létét. Ez is 
lehet jó irány, de ehhez változtatni kell az 
üzleti modellünkön. Én erre biztatok min-
denkit a szakmában, és ehhez ad a tanács-
adó cégem is hatékony támogatást.

- Megvan ehhez a kellő rugalmas-
ság, merészség a vállalkozókban?

- Okosak, bátrak a magyar fuvarosok, 
de a tétovázást nem értem. Ma a fuvarozó 
vállalkozások túlnyomó része még mindig 
hinni szeretne a múltban. Ha lemegy a jár-
vány, ott akarják folytatni, ahol abbahagy-
ták. Szeretnék azt hinni, hogy még messze 
van 2022. Nem néznek szembe a valóság-
gal. Hiányolom azt a szemléletet, amiben 
előre tekintenek 2-3 évet, és annak megfe-
lelően hozzák meg a döntéseiket. Tovább 
kell látni a holnapnál: nemcsak a válságke-
zeléssel kell foglalkozni, hanem a hosszú-
távú stratégiával is.

Bátran kérjenek támogatást iparági 
szakértőktől, tanácsadóktól is, és hasz-
nálják fel a tudásukat, tapasztalatukat. 
Egy új üzleti modell megalkotása vagy 
egy elkészült új stratégia áttekintése nem 
kerül sokba, de sokat segíthet abban, 
hogy egy téves váltás ne okozza a vállal-
kozás vesztét.

Szilágyi Katalin

Egy fontos kérdésben eltér az 
561-es rendelet magyar fordítá-
sa a jogszabály eredeti, angol 
szövegétől és a többi nyelvi 
változattól. A pontatlanság a 
vezetési idők 2 órás túllépési 
lehetőségét érinti. 
Az 561-es rendelet nyári módosításának 
egyik újdonsága, hogy rendkívüli esetben 
lehetővé teszi a napi és heti vezetési idők 
1 vagy 2 órás túllépését. Nézzük a szabály 
részleteit!

A korábbi szabályozás is lehetővé tette, 
hogy a járművezető szükség esetén eltér-
jen a napi és heti pihenőidők szabályaitól. 
A korábbi szöveg azonban ezt csak álta-
lánosságban és bizonytalanul tartalmazta. 
Úgy fogalmaztak, hogy a járművezető a 
szükséges mértékben átléphet a szabályo-
kon a személyek, a jármű vagy a rakomány 
biztonsága miatt. Ez most egy konkrét le-
hetőséggel egészült ki. Az új szabály sze-
rint kivételes körülmények között el lehet 
térni a megszabott vezetési időktől – azaz 
a rendelet engedi a napi vagy heti túlveze-
tést. 

A túlvezetés 1 óra lehet azzal a céllal, 
hogy a sofőr elérje lakóhelyét vagy a mun-
káltató telephelyét és ott kivegye a heti pi-
henőjét. 

2 órás túlvezetést is megenged a rende-
let ugyanezzel a céllal, ha a sofőr közvet-
lenül a meghosszabbított vezetési idő előtt 
egy legalább 30 perces pihenőt tartott. 

Ezen a ponton tér el a magyar szöveg az 
eredeti angoltól. A magyar változat mind-
két esetben, az 1 és a 2 órás túllépésnél 
is a „heti pihenő“ kifejezést használja. Az 
angolban azonban az 1 órás túllépés lehe-
tőségénél a “weekly rest period”, a 2 órás-
nál a “regular weekly rest period” szerepel. 
Azaz a 2 órás túllépés az eredeti szándék 
szerint csak akkor lehetséges, ha a sofőr a 
45 órás pihenőjére igyekszik haza. 

Egyelőre nem tudjuk, hogy javítják-e 
majd a jogszabály magyar szövegét. Jelen-
leg mind a nyári rendelet megjelenésében, 
mind pedig az 561-es egységes szerkezet-
be foglalt magyar változatában a hibás for-
dítás olvasható. 

Hol vannak az új szabályok?

A „parkolóegyetemen“ hallottunk már olyan 
véleményt is, hogy az 561-es módosításai 
még nem léptek hatályba, mert nem jelent 
meg az erről szóló magyar jogszabály. 
Valóban nem jelent meg, és nem is fog – 

ez azonban nem befolyásolja a hatályba 
lépését. Az 561-es rendelet nem magyar 
jogszabály, hanem európai uniós rendelet. 
Az EU rendeletek pedig közvetlenül hatá-
lyosak minden tagállamban, nem kell az 
egyes országoknak a saját jogrendjükbe 
illeszteni őket. 

Az uniós jogszabályokat nem találjuk 
meg a Magyar Közlönyben vagy más, hazai 
jogi kiadványban. Az EU-nak is van azon-
ban olyan szolgáltatása, ahol az uniós jog-
szabályokat megtaláljuk, és minden egyes 
tagállam nyelvén elolvashatjuk. A közpon-
ti lap, ahol az uniós jogot megtaláljuk, az 
eur-lex.europa.eu címen található. E web-
oldal jobb oldalán felül láthatjuk a „Hivata-
los Lap“ című hivatkozást. A Hivatalos Lap 
az uniós közlöny, ebben jelennek meg az 
uniós jogszabályok. A bal oldalon pedig az 
Uniós jog feliratú dobozban, az „Egységes 
szerkezetbe foglalt szövegek“ linkre kattint-
va juthatunk el egy keresőhöz, ahol minden 
egyes uniós jogszabály szövegét megtalál-

hatjuk. Az 561-es rendelet 2020. augusztus 
20-tól hatályos szövegét magyarul ezen a 
linken olvashatjuk el: bit.ly/561-es .

Betonmixerek és építőipari gépek 
mentessége: Magyarországon még 

nem alkalmazható
Többen keresik a betonmixerek vagy az 
építőipari gépeket szállító járművek men-
tességére vonatkozó jogszabályi részt. 
Sajnos, ezek a mentességek Magyaror-
szágon még nem alkalmazhatók. 

Korábban, a mobilitási csomag bemu-
tatásakor azt írtuk, hogy a kibővített men-
tességek is augusztustól érvényesek. Az 
igaz, hogy 561-es rendeletnek ez a része is 
hatályba lépett augusztus 20-án. Csakhogy 
az új mentességeket a 13-as cikk tartal-
mazza, ami közvetlenül nem a fuvarozók-
nak, hanem a tagállamok kormányainak 
szól. A 13-as cikk lehetővé teszi, hogy az 
ott felsorolt tevékenységeket a tagállamok 
kizárólag belföldön mentesítsék a menetíró 

használata alól. A magyar kormány azon-
ban még nem élt ezzel a lehetőséggel, s 
amíg ez a szabály meg nem jelenik a hazai 
rendeletben, addig ez a mentesség nálunk 
nem érvényesíthető. 

A 13-as cikknek megfelelő mentessé-
geket a 6/1990 számú KöHÉM rendelet 
tartalmazza. Ennek a szövegét még nem 
aktualizálták. Hiányzik belőle a két új lehe-
tőség, az

-  építési vállalkozás számára 100 km-
es sugarú körön belül építőipari gépek 
szállítása, ha a jármű vezetése nem a 
sofőr fő tevékenysége és az

-  előre kevert beton szállítása. 
Tehát hiába mentesíti már augusztustól 

az 561-es rendelet ezeket a járműveket, a 
magyar kormány ennek az alkalmazását 
még nem teszi lehetővé. 

Mikortól alkalmazzuk a pihenőkre 
vonatkozó új szabályokat?

A pihenőidőkre vonatkozó szabályok köz-
vetlenül érvényesek, így nem kell a hazai 
jogszabályok módosítására várni az alkal-
mazásukhoz. 

A következő szabályok léptek már élet-
be:

-  tilos a 45-ös pihenő az autóban
-  nemzetköziben egymás után 2 csök-

kentett heti pihenő is tartható, vissza-
pótlási kötelezettséggel

-  hazautazás 3 vagy 4 hetente.
Aki az új szabályokkal élve már egymás 

után 2 csökkentett heti pihenőt tartott kül-
földön, annak a harmadik heti pihenő meg-
kezdése előtt már haza kell térnie Magyar-
országra. Pihenőként egy teljes, 45 órás 
hétvégét kell tartania, amit ki kell egészíteni 
azokkal az órákkal, amik a két csökkentett 
heti pihenő miatt elmaradtak. Akinek nem 
volt egymás után két csökkentett pihenője, 
annak a 4. hétvégére kell hazaérkeznie. 

Aki két csökkentett heti pihenőt tart kül-
földön tartsa észben a következő szabályt 
is. A két csökkentésnek az a feltétele, hogy 
a csökkentések előtti két hét, és az utána 
következő két hét mindegyikén tartsunk 
egy rendszeres, 45 órás heti pihenőt:

1. hét Rendszeres pihenő
2. hét Rendszeres pihenő
3. hét Csökkentett pihenő
4. hét Csökkentett pihenő
5. hét Rendszeres pihenő
6. hét Rendszeres pihenő

Nagy Csaba

561-es változások: 
Hibás a magyar fordítás

Még kell tachográf a betonszállításhoz 
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KATA KIVA Átalány-
adó

6

Három hónap múlva hatályba lépnek a kisadó-
zás rendszerét átalakító törvénymódosítások. Az 
érintett vállalkozók azonban mindeddig semmi 
segítséget nem kaptak a vállalkozásuk átalakí-
tásával kapcsolatban. A kormány egyelőre nem 
mutat hajlandóságot a párbeszédre, még a nyári 
törvénymódosítás bizonytalan pontjait sem 
igyekeznek tisztázni. Közben százezer vállalko-
zónak kellene év végéig eldöntenie, hogy milyen 
megoldást válasszon jövőre. 

Egy főállású kisadózó vállalkozó ma havi 50 ezer forint adót fizet, 
s ezzel letudja kötelezettségei nagy részét. Ezen kívül a többséget 
csak az iparűzési adó terheli. Egy katás vállalkozó ennyi adó mel-
lett akár évi 12 millió forintot is kereshet, azaz havi egymilliót. Ha 
jövőre a megváltozott törvényi feltételek miatt kilép a kisadózásból, 
akkor a havi egymilliós bevételére csaknem 400 ezer forint adót és 
járulékot kell fizetnie. A havi 5 százalék helyett ez 40 százalékos 
adóteher, azaz nyolcszoros növekedés lesz. 

Aki fele ennyi bevételt ér el, az ma kisadózóként a bevétele 10 
százalékát költi adóra. Áttérve az általános szabályok alá, a havi 
500 ezer forint bevételét majdnem 200 ezer forint adó és járulék ter-
heli, azaz szintén 40 százalék közelében járunk. Nem csoda, hogy 
a kisadózók valami fogódzót várnak ahhoz, hogy milyen adózási 
formát válasszanak, mi jelenthetne számukra elviselhető megol-
dást. 

Egyesek szerint a katások megérdemlik a szigorítást, hiszen 
mindeddig aránytalanul alacsony terhet kellett vállalniuk. Csakhogy 
ez nem jelenti azt, hogy ők midannyian visszaéltek a katázás lehe-
tőségével. Maga a kormány is egészen 2019 végéig a kisadózás 
választását népszerűsítette a legkisebb vállalkozók körében. Jog-
gal érezhetik magukat becsapva mindazok, akik az állami népsze-
rűsítésnek köszönhetően tértek át a katára, most pedig megbélyeg-
zik őket visszaéléssel, és nyolcszorosára emelik az adóterhüket. 

Összefoglalva az előzményeket:  
mi történt a kisadózással?

Nyáron a kormány úgy döntött, hogy a tömeges visszaélések meg-
akadályozására megszigorítja a katázás feltételeit. A szigorítás a 
következő kisadózókat érinti:

-  akik egy megbízótól egy éven belül 3 millió forintnál több bevé-
telt szereznek

-  akik több kisadózó vállalkozásban is érdekeltek (ez a „többes 
katázás“)

-  akik kapcsolt vállalkozás számára állítanak ki számlát. 
A változás alapján az egy kifizetőtől származó 3 millió forint feletti 

bevételt 40 százalékos adó fogja terhelni, amit a megbízónak kell 
kifizetnie. Ha a kisadózó külföldre ad ki 3 millió feletti összegben 
számlát, akkor ő maga fizeti a 40 százalékos adót. A többes katá-
zást megtiltották, a kapcsolt vállalkozások közötti kifizetéseket pe-
dig teljes egészében 40 százalékos adóval terhelik meg. 

A szigorú változást azzal indokolták, hogy a 400 ezer kisadózó 
közül közel 150 ezren valójában nem is igazi vállalkozók, hanem 
bújtatott munkaviszony leplezésére használják a kisadózást. Ez a 
150 ezres szám azonban egyetlen helyen fordul csak elő: Parragh 
László kamarai elnök megszólalásaiban. Ő kardoskodott a kisadó-
zás szigorítása mellett, az ő érvelését és javaslatait vette át minden 
kritika nélkül a kormány. A 150 ezres nagyságrendű visszaélésre 
azóta sem született bizonyíték, a NAV sem igazolta az állítást. Nyár 
végére már a budapesti kamara vezetői is arról beszéltek, hogy ki-

zárólag Parragh személyes véleménye alapján döntött a kormány a 
szigorításról, és indokolt lenne a szabályok újragondolása, az érin-
tett vállalkozók megkérdezése. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az országos kamarával 
ellentétben nem személyes vélemények, hanem 6 ezer kisadózó vál-
lalkozó kérdőíves válaszai alapján dolgozta ki javaslatait. Tömegével 
érkeztek a válaszok, amelyek szerint a változások hátrányosan érintik 
a vállalkozásokat. Nem kényszervállalkozókról van szó, nem bújtatott 
munkavállalókról, hanem a szabályokat betartó, valódi vállalkozókról, 
akiknek a működését ellehetetleníti a sokszoros adóemelés. 

A BKIK kérdőívére válaszoló vállalkozók nem utasítják el a szigo-
rításokat. Csak annyit szeretnének, hogy ez ne fűnyíróként érkez-
zen, ne tekintsék őket eleve csalónak, és a szigorítások ne lehe-
tetlenítsék el a vállalkozásukat. Ugyanakkor elfogadható lenne az 
ellenőrzések gyakoribbá tétele, az adó sávossá alakítása, mondjuk 
5 vagy 6 millió forint éves bevétel felett 60-70 ezer forintra emelése 
vagy akár százalékossá tétele (pl. 6 millió forint bevétel felett 15 
százalékos adó lehetne). 

A kormány egyelőre válaszra sem méltatja a kamarai felvetése-
ket. A kisadózással kapcsolatos utolsó kommunikáció részükről a 
nyári törvényváltozás volt. Egyelőre a törvénymódosítás bizonyta-
lanságaira sincs válasz. Pedig az érintett vállalkozóknak dönteniük 
kell, hogy januártól maradnak-e a katások vagy más adózási for-
mára térjenek át. Egy biztos: a mai információk alapján bármit is 
választanak, az többszörös adóterhet fog jelenteni. Nem kicsivel 
több adóról beszélünk, hanem legalább négyszeres-nyolcszoros 
növekedésről. Ez felboríthatja a vállalkozás egész üzleti modelljét. 
Egyesek talán a megszűnést választják majd, mások pedig fel-
hagynak a törvényes működéssel és a feketegazdaságot erősítik. 
Egyszerűen majd nem készítenek számlát, és zsebre teszik a be-
vételt. Ezzel elveszik a kisadózásnak az az előnye, hogy nem kel-
lett trükközni, egyszerűbb szabályosan működve befizetni az adót, 
mint kiskapukat keresgélni. 

Mit csináljanak a katások?
Most összefoglaljuk mindazokat az adózási módokat, melyeket a 
kisadózók választhatnak. Megnézzük az előnyöket és a hátrányo-
kat, kiszámoljuk a fizetendő adókat. Előre szólunk: nincs jó megol-
dás, mindegyik alapján az eddigi kata többszörösét kell az állam-
nak befizetnünk. 

A példákban ugyanazokkal az összegekkel számolunk. Vállalko-
zásunk érjen el havi 500 ezer, azaz évi 6 millió forint bevételt. Költ-
ségként a bevétel 10 százalékát vesszük alapul. Ahol szükséges, 
ott vállalkozói kivétként havi 225 ezer forintot számolunk (várható-
an ehhez hasonló összeg lesz a 2021-es garantált bérminimum). 
Vállalkozónk egy nagy partnerének dolgozik, tőle származik a teljes 
bevétele. Tehát jócskán a 40 százalékos szabály hatálya alá kerül. 

Számolunk az iparűzési adóval is. Katásként ezt átalányban fi-
zethetjük, ami évi 50 ezer forintot jelent. Bármilyen más adónem alá 
kerülünk, erre már nem lesz lehetőség, így a 6 millió bevétel után 
évi 120 ezer Ft iparűzési adót fizetünk (2%). 

A vállalkozó tehát mindeddig évente 600 ezer forint katát és ösz-
szesen 50 ezer forint iparűzési adót fizetett. Ha marad kisadózó, 
akkor 2021-ben ezt a megbízást további 1,2 millió forint adó terhe-
li. Ezt elvileg a megbízójának kell kifizetnie, aki valószínűleg nem 
fogja vállalni ezt a terhet. Ezt a kisadózónak kell megtéríteni, azaz 
ennyivel csökken az éves bevétele. Eddig tehát havonta 54 ezret 
fizetett, most havonta 154 ezret fog. Nézzük, milyen más lehetősé-
gei vannak!

Két lehetőség közül választhat:
-  megpróbálja megváltoztatni a kisadózó vállalkozásának a lehe-

tőségeit, a végzett munka kereteit, vagy
-  a kisadózás helyett más adózási módot választ. 

Maradunk kisadózók, de megváltoztatjuk a feltételeket

Változtatni megbízói és kisadózói oldalon is lehet. A megbízó vállal-
kozás valószínűleg akkor fog megoldást keresni, ha több kisadózó 
partnere van és számára is problémát jelent az átalakítás. 

A legegyszerűbb megoldás egy cégháló felállítása. Minél na-
gyobb az eredeti cég, annál könnyebb ezt megvalósítani. Így talán 
van rá fedezet is, meg a kisadózók tevékenységét is szét lehet vá-
lasztani több cégnek végzett szolgáltatásra. 

A megoldás lényege, hogy a megbízó egyes tevékenységekre új 
cégeket hoz létre. A kisadózók nem egy helyre számláznak, hanem 
szolgáltatásukat elosztják az eredeti és az új cégek között úgy, hogy 
egyik esetben se legyen 3 millió feletti az éves számlaforgalom. A 6 
millió forintos éves bevételhez 2 megbízó cég kell, így kikerülik a 40 
százalékos adót. A megoldás ára a plusz cégek létrehozásának és 
működtetésének a költsége (törzstőke, könyvelés stb.).

E megoldásnak egy bizonytalansága van. Ma még nem tudjuk, 
hogy ha kisadózó vállalkozás egymással kapcsolt cégeknek ad 
számlát, akkor azt a 3 millió forint szempontjából egybe kell-e szá-
molni vagy nem. A mai szabályok szerint nem kell, de előfordulhat, 
hogy év végéig ezt a kormány még megváltoztatja vagy értelmezi.

Kisadózó vállalkozás többszörözése
A másik lehetőség, hogy nem a megbízó hoz létre több céget, ha-
nem mi próbáljuk meg többszörözni a kisadózó vállalkozást. 

Korábban ez egyszerű volt: a kisadózó egyéni vállalkozó betéti 
társaságokat hoz létre, melyekben kültagként szintén kisadózóként 
jelentkezik be. Így szinte korlátlanul többszörözhető volt a kisadó-
zás. Ezt a megoldást azonban megtiltották (ez volt a többes katá-
zás). 

Most annyiban kell más megoldást választani, hogy a kisadózó 
egyéni vállalkozó a bt-ben csak alkalmazott lehet, kisadózó nem. 
Annak viszont nincs akadálya, hogy a kisadózó bt-ben egy kisadó-
zó egyéni vállalkozó munkaviszony keretében másodállásban, 

részmunkaidőben dolgozzon. Az éves bevételét így máris megoszt-
hatja az egyéni vállalkozása és a bt. között. Egyéni vállalkozóként 
kifizeti az eddigi katát (havi 50 ezer), a bt-ben pedig az alkalmazotti 
fizetése utáni adót és járulékot. A részmunkaidős alkalmazottak-
ra is érvényes a minimális járulékalap, azaz a járulékot legalább a 
minimálbér egyharmada után meg kell fizetni. Ez ma havi 48 ezer 
forintos bért jelent, 2021-ben a minimálbér emelése miatt kb. 57 
ezer forintra számíthatunk (190 ezres minimálbér alapján). Ez azt 
jelenti, hogy részmunkaidős alkalmazottként legalább 27.930 forint 
járulékot és jövedelemadót kell fizetni. 

Ha eddig a bt. nem létezett és most kell létrehozni, akkor számol-
juk ide a beltag költségeit is. Tegyük fel, hogy ő másodállású vál-
lalkozó lesz, aki havi 25 ezer forintos kisadóval letudja a közterheit. 
Mivel egy helyett két vállalkozást működtetünk, így duplán fizetjük 
az iparűzési adót is (50 ezer). 

Az egyéni vállalkozás összes évi költsége így 650 ezer, a bt. költ-
sége 685.160 forint lesz. Összes havi költségünk 55-ről 111.263 
forintra emelkedik. 

Áttérés más adózási formára
Ha feladjuk a kisadózást, akkor több adózási forma közül választ-
hatunk. Nem mindegyik lesz mindenkinek megfelelő és egyik sem 
lesz előnyösebb a mostaninál. A következők közül választhatunk:

-  normál vállalkozás (egyéni vállalkozóként szja alá tartozó, cég-
ként társasági adó alá tartozó vállalkozás)

-  átalányadós egyéni vállalkozás 
-  egyszerűsített közteherviselés (ekho) 
-  kisvállalati adó (kiva).

Normál vállalkozás

Normál vállalkozóként lesznek a legmagasabbak a havi költsége-
ink. Vállalkozónk bevétele tehát legyen 6 millió forint, melyet az 
adókon felül 10% költség terhel. Vállalkozói kivétje havi 225 ezer 
forint. 

Kata változások: Mit kezdjünk jövőre? 
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A fizetendő 
közteher 

alapja

Vállalkozást 
terhelő 

kifizetés

Bérből, 
vállalkozói 

kivétből 
levonandó 

adó és 
járulék

Nettó  
jövedelem

Vállalkozói kivét utáni 15,5% 
szocho, 15% szja, 1,5% 
szakképzési h.  és 18,5% 

tb-járulék

2.700.000 
kivét

459.000
(szocho + 

szakképzési 
h.)

904.500
(szja + tb-
járulék)

1.795.500

Iparűzési adó 2% 6.000.000 120.000

Vállalkozói adó 9%

2.121.000
(bevétel - 

költség - váll. 
kivét - szocho 

- ipa)

190.890

Vállalkozói osztalék, osztalék 
utáni szocho 15,5% és szja 

15%
1.930.110 299.167

(szocho)
289.517

(szja) 1.341.426

Összes közteher 1.069.057 1.194.017
Összes nettó jövedelem 3.136.926

Nettó jövedelme az összes bevétel 52,28 százaléka. A fizetendő 
összes közteher havi átlaga 188.589 forint. 

Átalányadó

Az átalányadó lényege, hogy nem számolunk el tételesen a költ-
ségeinkkel, hanem a NAV elfogadja, hogy a bevétel egy meghatá-
rozott részét költségként leírjuk. Az általános költségszint 40 szá-
zalék, de meghatározott területeken működő vállalkozások ennél 
kedvezőbb kulcsot alkalmazhatnak. A költséghányad 80% lehet 
például a következő területeken:

-  közúti áruszállítás (TESZOR 49.41.1)
-  egyéb máshová nem sorolt szárazföldi személyszállítás (TE-

SZOR 49.39.39),
-  gépjárműjavítás (TESZOR 45.20),
-  ipari gép, berendezés, eszköz javítása (TESZOR 33.1),
-  személygépjármű kölcsönzése vezetővel (TESZOR 49.32.12),
-  építőipari kivitelezés (TESZOR 41, 42);
-  építőipari szolgáltatás (TESZOR 43) stb.
Továbbá a kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló kor-

mányrendelet szerint 87 százalékos költséghányadot alkalmaz-
hatnak a vendéglátó üzletek, s 93 százalékos költséghányadot a 
kiskereskedelmi üzletek. (A teljes listát az 1995. évi CXVII tv. 53.§ 
tartalmazza.)

Az átalányadózó a költséghányad levonása után fennmaradó 
összeget teljes egészében jövedelemként, kivétként kezeli. Utána 

szociális hozzájárulási adót, tb-járulékot és jövedelemadót fizet. 
Az átalányadózó nettó jövedelmét nem tudjuk úgy számolni, mint 

a többi adózási mód esetén. Hiszen a 80, 87 vagy 93 százalékos 
költséghányad nem ajándék, az ilyen tevékenységű vállalkozások 
valóban ekkora költséggel dolgoznak a bevételükhöz képest. Ha-
mis adatokat szülne, ha a közterheket 93 százalékos átalánnyal 
számoljuk, miközben a jövedelmet 10 százalékos költségek levo-
násával számoljuk ki. 

40%  
költséghányad

80%  
költséghányad

87%  
költséghányad

93%  
költséghányad

Vállalkozói kivét 
összege a költséghá-
nyad levonása után

3.600.000 1.200.000 780.000 420.000

Szocho 15,5% 558.000 186.000 120.900 65.100
Tb-járulék 18,5% 666.000 222.000 144.300 77.700

Szja 15% 540.000 180.000 117.000 63.000
Iparűzési adó 120.000 120.000 120.000 120.000

Összes közteher 1.884.000 708.000 502.200 325.800

A fizetendő összes közteher havi átlaga a 40 százalékos költség-
hányad esetén 157.000 Ft. 

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho)

Az ekho szabályaival sokat nem foglalkozunk, mert csak szűk kör 
számára jelent választási lehetőséget. Ezt az adózási módot 2005 
óta használhatják elsősorban az újságírók, írók, a könyvkiadásban 
vagy a zeneiparban dolgozók (FEOR szám alapján határozzák 
meg, hogy kire vonatkozhat). A lényege, hogy a vállalkozó megfi-
zeti a vállalkozói kivét, legalább a minimálbér vagy a bérminimum 
szerinti közterheket, az e fölött lévő része pedig már kedvezménye-
sen adózik. Ez utóbbi a vállalkozó ekhos bevétele. Ez után a vállal-
kozásnak 15,5%, a magánszemélynek 15% ekhot, azaz összesen 
30,5%-ot kell fizetni.

A fizetendő 
közteher alapja

Vállalkozást 
terhelő 

kifizetés

Bérből, vállalkozói 
kivétből levonandó 

adó és járulék

Nettó 
jövedelem

Vállalkozói kivét 
utáni szocho, tb 

és szja
2.700.000 kivét 418.500 904.500 1.795.500

Ekho 2.700.000 418.500 405.000 1.530.000
Összes közteher 837.000 1.309.500

Összes nettó 
jövedelem 3.253.500

Az ekhós vállalkozó jövedelme így a teljes bevétele 54,22 száza-
léka. A fizetendő összes közteher havi átlaga 271.125 forint. 

Kisvállalati adó (KIVA)

A kiva kakukktojás ebben a listában, mert egyéni vállalkozók ezt 
nem választhatják. Csak egyéni cég és társaságok térhetnek át a 
kiva alá (kft., bt., kkt.).  

A kiva azoknak a cégeknek jó, melyeknél magas a bérköltség, 
vagy sok pénzt akarnak tartalékolni a későbbi növekedésre, fejlesz-
tésre. A kisvállalati adó alapja minden személyi jellegű kifizetés (bé-
rek, osztalék). A kiva pedig kiváltja a szociális hozzájárulási adót, 
a társasági adót és a szakképzési hozzájárulást. Mértéke ma 12%, 
2021-ben 11%-ra csökken. (Tehát a 15,5 százalékos szocho és a 
másfél százalékos szakképzési hozzájárulás helyett kell fizetni a 
jövőre 11%-os kivát.)

Ha a vállalkozónak nincs alkalmazottja, akkor a kiva alapjaként 
saját vállalkozói kivétjét és az osztalékát kell számolni. Az osztalék 
után viszont meg kell fizetni a szociális hozzájárulási adót is.  

Vállalkozónk tehát társas vállalkozó, például bt. beltagja, nincs 
alkalmazottja és a vállalkozói kivét mellett további 1,8 milliót vesz ki 
osztalékként. A következőkkel kell számolnia:

A fizetendő 
közteher alapja

Vállalkozást 
terhelő 

kifizetés

Bérből, vállalkozói 
kivétből levonandó adó 

és járulék

Nettó 
jövedelem

Vállalkozói 
kivét utáni 
15% szja 
és 18,5% 
tb-járulék

2.700.000 kivét 904.500 1.795.500

Osztalék 
utáni szja 1.800.000 osztalék 270.000 1.530.000

Osztalék 
utáni 

szocho
1.800.000 osztalék 279.000

Kisvállal- 
kozói adó, 

11%

2.700.000 kivét és 
1.800.000 osztalék 495.000

Iparűzési 
adó 6 millió Ft bevétel 120.000

Összes 
közteher 894.000 1.174.000

Összes 
nettó 

jövedelem
3.325.500

Nettó jövedelme az összes bevétel 55,42 százaléka. A fizetendő 
közteher havi átlaga 172.333 forint. 

Maradunk a kisadóban

Jeleztük korábban, hogy jó megoldás nincs, a mai állapothoz ké-
pest a kisadózónak 2021-ben mindenképpen legalább négyszeres 
adótöbblettel kell számolnia. Bármennyire is furcsa, ezen számok 
mellett még a 40 százalékos büntetőadóval is versenyképes ma-
radhat a kisadózás. Nézzük az erre vonatkozó kalkulációt, majd 
összegezzük az eredményeket. 

Itt tehát vállalkozói kivéttel nem kell számolnunk. Továbbá azt 
feltételezzük, hogy a kisadózó teljes bevételét egy partnertől szerzi, 
azaz 3 millió forintja esik a 40%-os adó hatálya alá. 

 
Kisadózó éves bevétele 6.000.000

Éves bevételből a 40%-os adó hatálya alá esik 3.000.000
Kata 600.000

40%-os adó 1.200.000
Iparűzési adó 50.000

Összes közteher 1.850.000
Költség 10% 600.000

Nettó jövedelem 3.550.000

A vállalkozó nettó jövedelme az összes bevétel 59,16 százaléka, 
havi közteher pedig 154.166 forint. 

Összegezve a különböző adózási módokat

Emlékeztetőül: a példában szereplő vállalkozó 6 millió forint be-
vételt ér el, melynek 10%-át kell költségként elköltenie. Vállal-
kozói kivétként, ahol erre szükség van, havi 225 ezer forintot 
számol el. 

Bármilyen meglepőnek tűnik, de ilyen közterhek mellett még a 40 
százalékos különadóval számolva is a kisadózás tűnik továbbra is 
a leginkább kedvezőnek. Akkor is ezt kell mondanunk, ha ez a vál-
lalkozó számára az ideihez képest háromszoros adóemelést jelent. 

Kata 
2020

Kata 
2021 Normál adózás Átalányadó Ekho Kiva

Havonta 
átlagosan 
fizetendő 
közteher

55.000 154.166 188.589 157.000 271.125 172.333

Nagy Csaba

BELFÖLD

Új határátkelő nyílt  
a román-magyar határon

Elkészült az M4-es autópálya Romániáig 
tartó szakasza, aminek eredményeképp 
Nagykerekinél új határátkelő nyílt. Az új 
határátkelőhely 0-24 órában nyitva áll a 

teherforgalom előtt. Fontos tudnivaló a 
veszélyes árut és élőállatot szállító vállal-
kozásoknak, hogy rakományaikkal itt nem, 
csak a közeli ártándi határátkelőn tudnak 
átjutni. Ami a túlméretes áruszállítást illeti, 
itt legfeljebb 3,5 m széles illetve 4,5 m ma-
gas jármű közlekedhet, súlyban és hosszú-
ságban nincs korlátozás. 

A csaknem 30 kilométeres új szakaszra 
2021. január 1-től kell matricát váltani. A 
HU-GO rendszerbe tartozóknak pedig az 
útdíjrendelet módosításától kell majd fizet-
niük a 214-es és 242-es kilométerszelvé-
nyek között.

Forrás: MKFE

Októbertől már bünteti  
a számlaadat-szolgáltatás 

elmaradását a NAV
Július 1-től már minden belföldi vállal-
kozásnak kiállított számlát fel kell töl-
teni a NAV Online Számla rendsze-
rébe. Ezt megtehetjük a rendszerrel 
összekötött számlázóprogramunkkal vagy 
az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon a 

számlák “kézi” feltöltésével. A NAV a ve-
szélyhelyzet miatt szeptember 30-ig adott 
türelmi időt, vagyis nem büntette azokat, 
akik elmulasztották az adatszolgáltatást. 
Októbertől azonban már bírságolják a mu-
lasztókat. Forrás: NAV

2022-től kötelező 
az intelligens 

sebességszabályozó 
rendszer

2022-től minden az Unióban eladott új 
autónak és busznak rendelkeznie kell 
intelligens sebesség szabályozóval (ISA-
rendszerrel). Az előírás a személyautók-
ra, az áruszállító- és teherautókra és az 
autóbuszokra is érvényes. Az intelligens 
sebességszabályozó figyelmeztetni fog-
ja a járművezetőt, ha túl gyorsan halad. 
Ha a sofőr erre nem reagálna, akkor a 
rendszer csökkenti a jármű sebességét. 
Jelenleg az Európai Közlekedési Tanács 
hivatásos sofőrök bevonásával azt vizs-
gálja, hogy az alábbi intelligens sebes-

ségszabályozók közül melyik lenne a 
legjobb:

-  hang alapú figyelmeztetés: az engedé-
lyezett sebesség túllépésekor hangjel-
zést ad a rendszer.

-  haptikus pedál: a rendszer az engedé-
lyezett sebesség túllépésekor megne-
hezíteni a pedál benyomását és a to-
vábbi gyorsítást.

-  vibráló pedál: a vibrálás addig tart, amíg 
a jármű sebessége eléri az engedélye-
zett határt. A rezgés a mobiltelefonoké-
hoz hasonló erősségű.

-  sebességkontroll: a sebességhatár túl-
lépésekor a rendszer korlátozza a mo-
tor forgatónyomatékát.

-  sebességkontroll vibráló pedállal.
2022-től az új autókban ezen felül kö-

telező lesz:
-  a vezető fáradtságára vagy figyelmének 

lankadására figyelmeztető rendszer
- tolatókamera,
- adatrögzítő („fekete doboz”),
- sávelhagyásra figyelmeztető rendszer,
-  ütközésre tesztelt biztonsági övek,

-  holtteret kiküszöbölő, és a kanyarodás-
kor a többi úthasználót figyelmeztető 
rendszer.  Forrás: trans.info, alapjárat.hu

KÜLFÖLD

Szeptember 1-jétől bővült  
a lengyel EKAER

A lengyelországi SENT rendszerben újabb 
áruk kerültek a bejelentésköteles listába. 
A 2020. szeptember 1-jétől érvényes lista 
ezen a linken is elérhető: bit.ly/sent_lista
 Forrás: MKFE

Keréknyomás-mérő 
rendszert tesztelnek  

a hollandok
Egy holland kutatás kimutatta, hogy a te-
herautók baleseteinek 40 százaléka a gu-
miabroncsok hibáira, pontosabban a rossz 
nyomásra vezethető vissza. A holland uta-
kon ezért már folyik a munka egy olyan 
intelligens nyomásmérő rendszer felállí-
tására, ami menet közben méri az abron-

csok nyomását. Tavaly már telepítettek egy 
ilyen műszert, ami az út felett, egy kijelzőn 
mutatta a mérőrendszeren áthaladó jármű 
abroncsnyomását. Most pedig a Mobile 
Truckmeister nevű alkalmazáson keresz-
tül a sofőrök a telefonjukra is kaphatnak 
értesítést a guminyomásról. Ehhez elég re-
gisztrálni az alkalmazásban és megadni a 
jármű rendszámát. A holland média beszá-
molója szerint a tesztek megkezdése óta 
naponta mintegy 15 teherautónál állapítja 
meg a rendszer a nem megfelelő nyomást 
az abroncsokban.
 Forrás: trans.info

Franciaországban 
emelkedtek a pihenőidővel 

kapcsolatos büntetések
Franciaországban szeptembertől emelke-
dik a bírság, ha késve kezdjük meg a heti 
pihenőidőt. 750 euró lehet a büntetés ak-
kor, ha a késés kevesebb, mint 12 óra. A 
12 óránál nagyobb késést már 1.500 eurós 
szabálysértési bírsággal jutalmazza a fran-
cia hatóság. Forrás: trans.info
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Mit tegyünk, ha éppen az 
autópályán romlik el az autó? 
A leállósávot nem használhat-
juk, és a pályán nem szabad 
lassan araszolgatni sem. Más 
megoldás meg nem nagyon 
van – akkor melyikkel veszí-
tünk kevesebbet?
Két évtizeddel ezelőtt még stoppolni sem volt 
túl veszélyes az autópályán, a hétvégi csú-
cson kívül mindig elviselhető volt a forgalom. 
A terhelés azóta többszörösére nőtt. Ma egy 
műszaki hibás jármű esetén is meg kell gon-
dolni, hogy megállhatunk-e az út szélén, nem 
sodorjuk-e vele túl nagy veszélybe magunkat 
vagy a többi közlekedőt. Műszaki hiba bármi-
kor előfordulhat, s néha bizony a zárt pályán 
kell gyors megoldást találni. 

Ha az autó már nem 
mozgásképes

Defekt vagy súlyos műszaki hiba esetén az 
autót a leállósávon állíthatjuk le. A KRESZ 
is megengedi erre a célra a leállósáv hasz-
nálatát, ha a jármű nem képes a továbbha-
ladásra. Ez alatt ne csak azt értsük, hogy 
egyáltalán nem tud továbbmenni: ha a kor-
mányszerkezet, a fék sérült, ha az összes 
féklámpa üzemképtelen, akkor az autóval 
nem szabad egy métert sem megtenni, ak-
kor sem, ha egyébként mozgásképes lenne. 
Ebben az esetben tehát le kell állítani a leál-
lósávon és megvárni a segítséget. 

A KRESZ régi előírása, hogy lakott terü-
leten kívül az úton veszteglő járművet vagy 
fel nem kapcsolt pótkocsit elakadást jelző 
háromszöggel kell megjelölni. A KRESZ nem 
írja elő, hogy milyen távolságra kell ezt leten-
ni. A szabálykönyv csak azt várja el, hogy 
az elromlott autót a többi közlekedő kellő 
távolságból észlelhesse. Ez a kellő távolság 

legalább 150 méter, bár a mai sebességek 
mellett indokoltabb a 300 méteres távolság. 

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az 
autóból kilépve legyen rajtunk sárga színű 
védőmellény. A KRESZ ezt csak lakott te-
rületen kívül és éjjel, valamint rossz látási vi-
szonyok között teszi kötelezővé, ám nagyon 
sokat lendít a biztonságon nappali fényben 
is. Legyen rajtunk a háromszög kihelyezése 
során is, hiszen ekkor vagyunk a legnagyobb 
veszélyben. Amíg kivesszük az eszközt, 
majd hátrasétálunk vele 150-300 métert és 
felállítjuk, addig teljesen védtelenek vagyunk; 
egy gyalogost sokkal nehezebb észrevenni 
az autópályán, mint a veszteglő járművet.

Ha az autó még képes  
a haladásra

A teljesen üzemképtelen autóra vonatkozó 
szabályokat könnyebb betartani, mert olyan-
kor a fentiek szerint használhatjuk a leálló-
sávot is. Néha nagyobb gondot jelent, ha az 
autó elromlott ugyan, de még mozgásképes. 
Csak éppen lezuhant a motor teljesítménye 
és mondjuk 30 km/h-ás sebességnél többre 
nem leszünk képesek. Mit tegyünk?

A legtöbben ösztönösen megpróbálják a 
közlekedés ritmusát biztosítani azzal, hogy 
letérnek a leállósávra és ott araszolnak to-
vább. Ne tegyük! Ez az elmúlt években szá-
mos konfliktus forrása volt. Nemrég ezért 
kapott bírságot egy olvasónk. Meghibáso-
dott az autó, s a sofőr úgy döntött, hogy leg-
alább a többieket nem akarja feltartani. Le-
húzódott a leállósávba, s ott haladt 36 km/h 
sebességgel. Éppen elhaladt egy sebes-
ségmérő alatt, így meg is volt a bizonyíték 
a KRESZ megsértésére. Az eredmény egy 
100 ezres csekk lett a leállósáv jogosulatlan 
használata miatt. 

Sajnos a rendőrök jogosan büntették a fu-
varozót, akkor is, ha a sofőr jóhiszeműen járt 
el. A leállósáv indokolatlan használata ennyit 

ér. Ez közigazgatási bírság, a rendőrségnek 
arra sincs lehetősége, hogy méltányosságból 
kisebb összeget szabjon ki. 

Hiába műszaki hibás az autó, ha képes a 
haladásra, akkor nem tartózkodhat a leálló-
sávon. A leállósáv csak a következő okokból 
használható, más lehetőség nincs:

-  az autó műszaki hibás és továbbhaladás-
ra képtelen

-  a jármű a forgalmat ellenőrzi
-  a jármű útfenntartást, úttisztítást végez
-  a jármű a műszaki hibás autó elszállítását 

vagy javítását végzi
-  a jármű megkülönböztető jelzést használ.
Valójában a KRESZ nem ismeri azt a ka-

tegóriát, hogy a jármű elromlott, de lassan 
még képes haladni. Vagy elromlott, és akkor 
haladásra képtelen, vagy megfelel a műszaki 
előírásoknak és akkor be kell tartania a sza-
bályokat. Harmadik lehetőséget nem tartal-
maz a rendelet. 

Műszaki hibás autó esetén is csak azt 
tudjuk tanácsolni, hogy tovább kell haladni 
az általános szabályok szerint, majd az első 
adandó alkalommal térjen le egy parkolóba 
vagy lehajtóra. A következő lehajtási lehető-
ségig haladjon tovább az autópályán akkor 
is, ha ezt csak szabálytalanul lassan tudja 
megtenni. Szabálytalanul, mert autópályán 
csak olyan járművel szabad közlekedni, ami 
a maga erejéből legalább 60 km/h sebes-
ségre képes. Ám még mindig jobb egy rövid 
időre megszegni ezt a szabályt, mint a leálló-
sávon haladni. A túl lassú haladást ugyanis 
nem terheli közigazgatási bírság. Ha a rend-
őrnek szemet szúr az araszoló autó, akkor 
ellenőrzi, s remélhetőleg az első lehajtási 
lehetőségig elfogadja érvként a műszaki hi-
bát. A leállósávon azonban nincs mérlegelési 
lehetőség. Aki ott halad, az minden esetben 
megkapja a 100 ezres bírságot, nincs olyan 
indok, ami ez alól felmenthetné a szabályta-
lankodót.  Nagy Csaba

Elromlott autó 
a leállósávban – 

vigyázat,  
100 ezer  

a büntetés!
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A rendőrség nem egységes abban a kérdés-
ben, hogy milyen feltételekkel fogadható el az 
üzleti célú külföldi utazás igazolása. A kérdés-
nek például az a tétje, hogy egy külföldi cég-
nél dolgozó sofőr haza tud-e utazni karantén 
nélkül hétvégi pihenőre vagy nem. 

Szeptember elsejétől élnek a most is érvényes beutazási korlá-
tozások, s néhány nappal később már a rendelet módosítását is 
kiadta a kormány. Enyhítették a szeptember elején bevezetett tel-
jes tilalmat, többek közt azzal, hogy megengedték az üzleti célú 
beutazást magyar és külföldi állampolgárok számára is. 

Magyar állampolgárok akkor léphetnek be karantén nélkül az 
országba, ha üzleti, gazdasági céllal utaztak ki. Ezt a határon iga-
zolni is kell, lehetőleg egyértelműen. Ha nem sikerül egyértelmű-
en igazolni az utazás gazdasági célját, akkor maradnak az álta-
lános szabályok, mehet karanténba a beutazó. (Könnyítés azóta 
is csak annyi, hogy a karantén ideje szeptember 21. óta nem 14, 
hanem 10 nap.) 

A rendelet ugyanakkor nem pontosítja sem az üzleti, gazdasági 
célú utazás fogalmát, sem azt, hogy milyen igazolásokat kellene 
bemutatnunk ennek igazolására. Egyértelmű, hogy ebbe a körbe 
tartozik, ha egy magyar cég alkalmazottja vagy egy itthoni vál-
lalkozó valamilyen céges ügyben külföldre utazik. Például az a 

külkereskedelmi üzletkötő, aki utazás nél-
kül nem tudja ellátni a munkáját, mert tár-
gyalásokra utazik külföldre. Vagy az a sofőr 
is ide sorolható, aki egy magyar vállalko-
zás alkalmazottja, s hétvégi pihenőre tér 
haza Magyarországra. Ő egyebek mellett 
az itthoni munkaszerződésével tudja iga-
zolni, hogy milyen munkakörben dolgozik, 
munkáltatója pedig azt igazolhatja, hogy a 
kiutazása munkaügyben történt. 

A józan ész azt diktálja, hogy ugyaneb-
be a kategóriába kerül az a dolgozó is, aki 
külföldi munkáltatónál dolgozik és szabad-
ságra, sofőrként pedig hétvégi pihenőre ér-
kezik Magyarországra. A kiutazás célja az 
ő számára is gazdasági jellegű volt, hiszen 
nem kirándulni, hanem dolgozni ment kül-
földre. Csakhogy ez nem mindenki számá-
ra egyértelmű.

A Tacho Center számára küldött a rend-
őrség egy olyan állásfoglalást, mely szerint 
ezt a beutazást nem fogadják el üzleti, gaz-
dasági célú utazásnak. A Kis-Petik Ferenc 
ügyvezetőnek címzett levelet Dr. Balázs 
László ezredes, a határrendészet főosz-
tályvezetője írta alá. A főosztályvezető 
tájékoztatása szerint az üzleti, gazdasági 
célú utazásra vonatkozó könnyítés magyar 
állampolgárok számára kizárólag a magyar 
munkáltató alkalmazásában álló gépjármű-
vezetőkre alkalmazható, akik magyar mun-

káltatói igazolás birtokában léphetnek be 
az országba. 

Véleményünk szerint a rendőrség ezen ál-
lásfoglalása téves, az általa követelt feltétele-
ket a jogszabály nem tartalmazza. A jogsza-
bályon túlterjeszkedő állásfoglalás ráadásul 
a rendőrség más közléseivel is ellentétes. A 
levélben a főosztályvezető például munkál-
tatói igazoláshoz köti a karantén nélküli be-
utazás lehetőségét, míg a police.hu oldalról 
letölthető, a rendőrség által is ajánlott igazo-
lás-minta nem is utal arra, hogy azt munkál-
tatónak kellene kitöltenie. 

A vonatkozó jogszabály, a 408/2020 
kormányrendelet 10/A paragrafusa. Ez a 
szöveg említést sem tesz munkaviszony-
ról, nem korlátozza a belépés lehetőséget 
magyar vállalkozások alkalmazottaira. A 
jogszabály kötelező igazolási módot sem ír 
elő. A police.hu webhelyen fellelhető minta 
a rendőrség szerint sem kötelező érvényű. 
Mindössze annyit írnak róla, hogy egy ilyen 
igazolás hiánytalan kitöltése gördüléke-
nyebbé teszi az üzleti, gazdasági beutazá-
si cél igazolását. Nem véletlenül a nyom-
tatvány-mintát angol és német nyelven is 
megszövegezték, gondolva a külföldi part-
nerekre vagy munkáltatókra. Utalnak arra 
is, hogy a jogszabály rendelkezéseinek hi-
ányában a más dokumentumokkal történő 
igazolást sem lehet kizárni. 

A rendőrség szerint egyébként üzleti 
vagy gazdasági célúnak minősülhet min-
den olyan utazás, amely valamely gaz-
dasági vállalkozás vagy egyéb jogalany 
vállalkozási tevékenysége, haszon- vagy 
jövedelemszerzése érdekében történik, 
illetve azzal összefüggésben áll – ez a 
police.hu oldalon olvasható. Ebben a tájé-
koztatóban sem utalnak arra, hogy elvárás 
lenne a magyar munkáltatóval történő kap-
csolat.

A rendőrség tehát egyrészt korrekt infor-
mációkat közöl saját weblapján, ugyanak-
kor téves, saját előírásaival és tanácsaival 
is ellentétes állásfoglalást ad ki egy konkrét 
kérdésre a beutazással kapcsolatban. A be-
utazóktól is olyan visszajelzések érkeznek, 
hogy a gyakorlat határátkelőhelyenként 
eltérő lehet. Legtöbb helyen szinte nem is 
foglalkoznak az igazolásokkal, máshol pe-
dig kifejezetten munkáltatói papírt követel-
nek. Sajnos az ilyen ellentmondások nem 
segítik az ügyintézést, és az érintettek jog-
követő magatartásának a kialakítását sem. 

Források: a Tacho Centernek kül-
dött rendőrségi levél itt olvasható: 
bit.ly/orfk-tachocenter.

A rendőrség által ajánlott igazolás-
minta ebből a tájékoztatóból tölthető le: 
bit.ly/igazolas-police. Nagy Csaba

Külföldi utazás munkaügyben: 
a rendőrség önmagával sem ért egyet
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FORGALOMKORLÁTOZÁSOK 2020. NOVEMBER
Tartalom: Ausztria, Csehország, Bulgária, Franciaország, 
Görögország, Horvátország, Lengyelország, Liechtenstein, Lu-
xemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, 
Románia, Spanyolország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia.
Megjegyzés: A korlátozásokról szóló információkat sok munká-
val és nagy gondossággal válogattuk. Ennek ellenére néha előfor-
dulhat, hogy a valóság ettől eltérő. Az adatok tehát csak a további 
informálódást segítik, értük anyagi felelősséget nem vállalunk. 
Az összeállítás készült: AEBTRI, AISO, ANTRAM, WKO, BGL, 
Confetra, ARTRI, Cesmad Slovakia, Cesmad Bohemia, Tran-
sportcomerc, CLC, Giz Intertransport, Trafikoa szervezetek en-
gedélyével és vonatkozó nemzeti jogszabályok felhasználásával.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:
AUSZTRIA: az egyes tartományokban speciális helyi szabályo-
zások is vannak. Éjszakai forgalomkorlátozás van érvényben az 
egész ország területén 22-05 óra között, kivéve a zajszegény mi-
nősítésű járműveket. Ezt a gépjármű gyártója igazolja. Jelzésük: 
20 cm átmérőjű fehér keretes zöld tábla, fehér L betűvel. A 3,5 
megengedett össztömeget a vontatmánnyal együtt meghaladó 
tehergépjárművekre vonatkozik a szombatonkénti 15-24 óráig, 
vasárnap 0-22 óráig tartó tilalom.
BULGÁRIA állandó forgalomkorlátozás  (00-24h): az  I–5-ös úton 
a 155,25 km és a 184 km között (Sipka hágó) minden 12 t meg-
engedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjármű (N3) és a 
10 t megengedett legnagyobb össztömegnél nagyobb pótkocsis, 
félpótkocsis (O4) szerelvény számára; az I-5-ös út Tchernootche-
ne – Kardjali szakaszán minden 15 t megengedett legnagyobb 
össztömeg feletti járműnek, az II-82 út  Kostenez – Samokov 
szakaszán minden 10 t legnagyobb össztömeg feletti tehergépjár-
műnek. Továbbá  a 4 t megengedett legnagyobb össztömeg feletti 
járművek nem hajthatnak be 07-21 óra között Szófia belvárosába. 
November 1.és március 31. között minden 12 t megengedett leg-
nagyobb össztömeg feletti tehergépjárműre (N3), beleértve a nyer-
ges és pótkocsis járműveket is az II-81 úton a  Petrohan hágónál.
GÖRÖGORSZÁG: általános korlátozás a fő- és mellékutakon  3,5 
t feletti szállító járművekre (egész évben) 
HORVÁTORSZÁG: a veszélyes árukat szállító járművekre bizo-
nyos utakon tilalom vonatkozik. A nyári hónapokban a szombati 
és a vasárnap 8-22 óráig tartó korlátozások a tengermelléki utakra 
vonatkoznak. 
LENGYELORSZÁG: 16t feletti járművekre közlekedési tilalom 
van Varsóban (kivéve a helyi ellátást és a célforgalmat bizonyos 
megkötésekkel). A fenti járművek a Varsó tranzit helyett az aláb-
bi utakon közlekedhetnek: 50, 62 és 60. sz. út. A célforgalomban 
közlekedő 16t feletti járművek nem mehetnek be Varsó területére 
7-10, valamint 16-20 óráig.
PORTUGÁLIA: állandó forgalmi korlátozások a 3,5 tonna feletti 
veszélyes árut szállító tehergépjárművekre: az 25 April hídon 
(Tagus híd) minden nap 05.00. – 02.00. óra között. P-V forgalmi 
korlátozás érintett útak: EN6 Lisszabon – Cascais; EN10 Infantado 
- Vila Franca de Xira; EN14 Maia – Braga; EN15 Porto - Campo 
(A4); EN105 Porto - Alfena (IC24 csomópont); IC1 Coimbrões 
– Miramar; EN209 Porto – Gondomar; EN209 (ER) Gondomar 
– Valongo; IC2 (EN1) Alenquer - Carvalhos ;EN13 Porto - Viana 
do Castelo; EN1 Carvalhos - Vila Nova de Gaia (Santo Ovidio); 
EN101 Braga - Vila Verde; EN125 (ER) Lagos - São João da 
Venda; IC4 (EN125) São João da Venda – Faro; EN125 Faro – 
Olhão; EN125 (ER) Olhão - Pinheira csomópont; EN222 Porto - 
Crestuma/Lever fizetőkapu. A 3,5 tonna megengedett össztömeg 
feletti, veszélyes árutszállító tartálykocsik vasárnap, illetve ünnep-
napokon 00.00–24.00 óra között nem közlekedhetnek, az ország 
egész területén. A 3,5 t feletti veszélyes árut szállító járművekre 
vonatkozó hétfői korlátozás, július és augusztus hónapokban nem 
kell alakalmazni a Portóba és Liszabonba vezető utak bevezető 
szakaszain.
ROMÁNIA: hétfőtől csütörtökig 6.00 és 22.00 között bizonyos uta-
kon Bukarest, Ploiesti és Brassó környékén 7,5t felett korlátozás 
van. A veszélyes anyagot szállító járművek számára forgalomkor-
látozás van hétfőtől péntekig 22-05 óráig. A hétvégi és ünnepna-
pok korlátozása a táblázatban olvasható.
SVÁJC: 3,5t felett minden nap este 22-05 óra között van forga-
lomkorlátozás. 
LIECHTENSTEIN: 3,5t felett minden nap este 22-05 óra közötti 
a korlátozás.
SPANYOLORSZÁG: különböző időpontokban van korlátozás. Az 
időpontokról és az érintett szakaszokról az ügyfélszolgálat nyújt 
felvilágosítást
SZLOVÉNIA: Ljubljana-Smrin, Ljubljana-Kozina-Klanec-Smrin, 
Skofije-Secovlje, Koper-Dragonja, Postojna-Jelsane szakaszokon 
van  a kiegészitő korlátozás 2020. június 27-szeptember 6.
Általános korlátozás a 7,5 t feletti szállító járművekre egész évben  
a G1-6 út Postojna-Jelšane szakaszán,  a G1-7 út Kozina-Starod 
szakaszán, a Dobovec és Bistrica ob Sotli határátkelőkön.

NOVEMBER 1. VASÁRNAP
Ausztria 3,5 tonna felett (általános 
megjegyzés) és 7,5 tonna felett az 
egész ország területén 0-22h
Cseh Köztársaság 7,5 tonna felett 
autópályákon, főútvonalakon és 
elsőrendű utakon 13-22h
Franciaország 7,5t felett, kivéve  
a speciális járműveket és a mező-
gazdasági járműveket 0-22h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felől autó-
pályán **** 0-24h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felé autó-
pályán **** 0-24h
Horvátország 7, 5 t össztömeg felet-
ti járművekre Varazdin és Dubrava 
Krizovljanska között 6-22h
Lengyelország 12t felett 8-22h
Liechtenstein 3,5t felett 0-24h
Luxemburg 7,5t felett  
Belgiumból vagy Németo.-ból 
Franciao. felé 0-21.45h
Luxemburg 7,5t felett  
Belgiumból vagy Franciao.-ból 
Németo. felé 0-21.45h;
Magyarország 7,5 tonna felett 0-22h
Németország 7,5t felett az összes 
autópályán és utakon 0-22h
Olaszország 7,5t felett 9-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes 
árut szállító járművek (P-V forgalmi 
korlátozás ált. megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5t össztömeg felett: 
Otopeni—Ploiesti,  
Ploiesti—Brassó 0-24h
Spanyolország Veszélyes árut 
szállító járművek 8-24h
Svájc 3,5t felett, az ország egész 
területén 0-24h
Szlovákia 3,5 t felett pótkocsis és 
félpótkocsis szerelvények, 7,5t felett, 
autópályán, elsőrendű utakon és 
főútvonalon 0-22h
Szlovénia 7,5t felett 8-21h

NOVEMBER 2. HÉTFŐ
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felé autó-
pályán **** 6-10h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművekre bizonyos útszaka-
szokon 7-10h

NOVEMBER 3. KEDD
Ausztria Németország felől óránként 
300 jármű haladhat tovább  
Kufstein-nél 0-24 h

NOVEMBER 5. CSÜTÖRTÖK
Ausztria Németország felől 
óránként 300 jármű haladhat tovább 
Kufstein-nél 0-24 h

NOVEMBER 6. PÉNTEK
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felől autó-
pályán **** 16-21h
Portugália 3,5 t felett veszélyes 
árut szállító járművek (P-V forgalmi 
korlátozás ált. megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5t össztömeg felett: 

Otopeni—Ploiesti,  
Ploiesti—Brassó 0-24h

NOVEMBER 7. SZOMBAT
Ausztria 3,5 tonna felett (ált. megj.) 
és 7,5 tonna felett az egész ország 
területén 15-24h
Franciaország 7,5t felett, kivéve a 
speciális járműveket és a mezőgaz-
dasági járműveket 22-24h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felől autó-
pályán **** 10-18h;22-24h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felé autó-
pályán **** 22-24h
Luxemburg 7,5t felett  
Belgiumból vagy Franciao.-ból 
Németo. felé 23.30-24h
Luxemburg 7,5t felett  
Belgiumból vagy Németo.-ból 
Franciao. felé 21.30-24h
Magyarország 7,5 tonna felett 22-24h
Románia 7,5t össztömeg felett: 
Otopeni—Ploiesti,  
Ploiesti—Brassó 0-24h

NOVEMBER 8. VASÁRNAP
Ausztria 3,5 tonna felett (ált. megj.) 
és 7,5 tonna felett az egész ország 
területén 0-22h
Cseh Köztársaság 7,5 tonna felett 
autópályákon, főútvonalakon és 
elsőrendű utakon 13-22h
Franciaország 7,5t felett, kivéve  
a speciális járműveket és a mező-
gazdasági járműveket 0-22h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felől autó-
pályán **** 0-24h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felé autó-
pályán **** 0-24h
Horvátország 7, 5 t össztömeg felet-
ti járművekre Varazdin és Dubrava 
Krizovljanska között 6-22h
Liechtenstein 3,5t felett 0-24h
Luxemburg 7,5t felett  
Belgiumból vagy Németo.-ból 
Franciao. felé 0-21.45h
Luxemburg 7,5t felett  
Belgiumból vagy Franciao.-ból 
Németo. felé 0-21.45h;
Magyarország 7,5 tonna felett 0-22h
Németország 7,5t felett az összes 
autópályán és utakon 0-22h
Olaszország 7,5t felett 9-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes 
árut szállító járművek (P-V forgalmi 
korlátozás ált. megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5t össztömeg felett: 
Otopeni—Ploiesti,  
Ploiesti—Brassó 0-24h
Spanyolország Veszélyes árut 
szállító járművek 8-24h
Svájc 3,5t felett, az ország egész 
területén 0-24h
Szlovákia 3,5 t felett pótkocsis és 
félpótkocsis szerelvények, 7,5t felett, 
autópályán, elsőrendű utakon és 
főútvonalon 0-22h
Szlovénia 7,5t felett 8-21h;

NOVEMBER 9. HÉTFŐ
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felé autó-
pályán **** 6-10h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművekre bizonyos útszaka-
szokon 7-10h

NOVEMBER 10. KEDD
Franciaország 7,5t felett, kivéve a 
speciális járműveket és a mezőgaz-
dasági járműveket 22-24h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felől autó-
pályán **** 16-24h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felé autó-
pályán **** 22-24h
Lengyelország 12t felett 18-22h
Luxemburg 7,5t felett Belgiumból 
vagy vagy Németo.-ból  
Franciao. felé 21.30-24h

NOVEMBER 11. SZERDA
Franciaország 7,5t felett, kivéve a 
speciális járműveket és a mezőgaz-
dasági járműveket 0-22h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felől autó-
pályán **** 0-24h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felé autó-
pályán **** 0-24h
Lengyelország 12t felett 8-22h
Luxemburg 7,5t felett Belgiumból 
vagy Franciao.-ból Németo. felé
 0-21.45h

NOVEMBER 12. CSÜTÖRTÖK
Ausztria Németország felől 
óránként 300 jármű haladhat tovább 
Kufstein-nél 0-24 h
Franciaország Ile-de France 
területén 7,5t felett Párizs felé autó-
pályán **** 6-10h

NOVEMBER 13. PÉNTEK
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felől autó-
pályán **** 16-21h
Portugália 3,5 t felett veszélyes 
árut szállító járművek (P-V forgalmi 
korlátozás ált. megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5t össztömeg felett: 
Otopeni—Ploiesti,  
Ploiesti—Brassó 0-24h

NOVEMBER 14. SZOMBAT
Ausztria 3,5 tonna felett (ált. megj.) 
és 7,5 tonna felett az egész ország 
területén 15-24h
Franciaország 7,5t felett, kivéve  
a speciális járműveket és a mező-
gazdasági járműveket 22-24h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felől  
autópályán **** 10-18h;22-24h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felé autó-
pályán **** 22-24h
Luxemburg 7,5t felett  
Belgiumból vagy Franciao.-ból 
Németo. felé 23.30-24h

Luxemburg 7,5t felett Belgiumból 
vagy Németországból  
Franciaország felé 21.30-24h
Magyarország 7,5 tonna felett 22-24h
Románia 7,5t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h

NOVEMBER 15. VASÁRNAP
Ausztria 3,5 tonna felett (ált. megj.) 
és 7,5 tonna felett az egész ország 
területén 0-22h
Cseh Köztársaság 7,5 tonna felett 
autópályákon, főútvonalakon és első-
rendű utakon 13-22h
Franciaország 7,5t felett, kivéve a 
speciális járműveket és a mezőgazda-
sági járműveket 0-22h
Franciaország Ile-de France területén 
7,5t felett Párizs felől autópályán **** 0-24h
Franciaország Ile-de France területén 
7,5t felett Párizs felé autópályán **** 0-24h
Horvátország 7, 5 t össztömeg feletti 
járművekre Varazdin és Dubrava Kri-
zovljanska között 6-22h
Liechtenstein 3,5t felett 0-24h
Luxemburg 7,5t felett  
Belgiumból vagy Németországból 
Franciaország felé 0-21.45h
Luxemburg 7,5t felett  
Belgiumból vagy Franciaországból 
Németország felé 0-21.45h;
Magyarország 7,5 tonna felett 0-22h
Németország 7,5t felett az összes 
autópályán és utakon 0-22h
Olaszország 7,5t felett 9-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművek (P-V forgalmi korláto-
zás ált. megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Spanyolország Veszélyes árut szállító 
járművek 8-24h
Svájc 3,5t felett, az ország egész 
területén 0-24h
Szlovákia 3,5 t felett pótkocsis és 
félpótkocsis szerelvények, 7,5t felett, 
autópályán, elsőrendű utakon és 
főútvonalon 0-22h
Szlovénia 7,5t felett 8-21h;

NOVEMBER 16. HÉTFŐ
Franciaország Ile-de France területén 
7,5t felett Párizs felé autópályán **** 6-10h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművekre bizonyos útszaka-
szokon 7-10h

NOVEMBER 17. KEDD
Cseh Köztársaság 7,5 tonna felett 
autópályákon, főútvonalakon és első-
rendű utakon 13-22h
Horvátország 7.5t felett 15-23h
Szlovákia 3,5 t felett pótkocsis és 
félpótkocsis szerelvények, 7,5t felett, 
autópályán, elsőrendű utakon és 
főútvonalon 0-22h

NOVEMBER 18. SZERDA
Horvátország 7.5t felett 14-23h

NOVEMBER 19. CSÜTÖRTÖK
Ausztria Németország felől  
óránként 300 jármű haladhat tovább 
Kufstein-nél 0-24h

NOVEMBER 20. PÉNTEK
Franciaország Ile-de France területén 
7,5t felett Párizs felől autópályán **** 16-21h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművek (P-V forgalmi korláto-
zás ált. megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h

NOVEMBER 21. SZOMBAT
Ausztria 3,5 tonna felett (ált. megj.) és 7,5 
tonna felett az egész ország területén 15-24h
Franciaország 7,5t felett, kivéve  
a speciális járműveket és a mezőgaz-
dasági járműveket 22-24h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felől  
autópályán **** 10-18h;22-24h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felé  
autópályán **** 22-24h
Luxemburg 7,5t felett Belgiumból 
vagy Franciaországból  
Németország felé 23.30-24h
Luxemburg 7,5t felett Belgiumból 
vagy Németországból  
Franciaország felé 21.30-24h
Magyarország 7,5 tonna felett 22-24h
Románia 7,5t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h

NOVEMBER 22. VASÁRNAP
Ausztria 3,5 tonna felett (ált. megj.) és 7,5 
tonna felett az egész ország területén 0-22h
Cseh Köztársaság 7,5 tonna felett 
autópályákon, főútvonalakon és első-
rendű utakon 13-22h
Franciaország 7,5t felett, kivéve a 
speciális járműveket és a mezőgazda-
sági járműveket 0-22h
Franciaország Ile-de France  
területén 7,5t felett Párizs felől  
autópályán **** 0-24h
Franciaország Ile-de France területén 
7,5t felett Párizs felé autópályán **** 0-24h
Horvátország 7, 5 t össztömeg feletti 
járművekre Varazdin és Dubrava Kri-
zovljanska között 6-22h
Liechtenstein 3,5t felett 0-24h
Luxemburg 7,5t felett Belgiumból 
vagy Németországból  
Franciaország felé 0-21.45h
Luxemburg 7,5t felett Belgiumból 
vagy Franciaországból  
Németország felé 0-21.45h;
Magyarország 7,5 tonna felett 0-22h
Németország 7,5t felett az összes 
autópályán és utakon 0-22h
Olaszország 7,5t felett 9-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművek (P-V forg. korl. ált. 
megj.) 18-21h
Románia 7,5t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Spanyolország Veszélyes árut szállító 
járművek 8-24h
Svájc 3,5t felett, az ország egész 
területén 0-24h
Szlovákia 3,5 t felett pótkocsis és 
félpótkocsis szerelvények, 7,5t felett, 
autópályán, elsőrendű utakon és 
főútvonalon 0-22h

Szlovénia 7,5t felett 8-21h

NOVEMBER 23. HÉTFŐ
Franciaország Ile-de France területén 
7,5t felett Párizs felé autópályán **** 6-10h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművekre bizonyos útszaka-
szokon 7-10h

NOVEMBER 26. CSÜTÖRTÖK
Ausztria Németország felől óránként 300 
jármű haladhat tovább Kufstein-nél 0-24 h

NOVEMBER 27. PÉNTEK
Franciaország Ile-de France területén 
7,5t felett Párizs felől autópályán **** 16-21h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművek (P-V forgalmi korláto-
zás ált. megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h

NOVEMBER 28. SZOMBAT
Ausztria 3,5 tonna felett (ált. megj.) és 7,5 
tonna felett az egész ország területén 15-24h
Franciaország 7,5t felett, kivéve a 
speciális járműveket és a mezőgazda-
sági járműveket 22-24h
Franciaország Ile-de France területén 7,5t 
felett Párizs felől autópályán **** 10-18h;22-24h
Franciaország Ile-de France területén 
7,5t felett Párizs felé autópályán **** 22-24h
Luxemburg 7,5t felett Belgiumból vagy 
Franciao.-ból Németo. felé 23.30-24h
Luxemburg 7,5t felett Belgiumból vagy 
Németo.-ból Franciao. felé 21.30-24h
Magyarország 7,5 tonna felett 22-24h
Románia 7,5t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h

NOVEMBER 29. VASÁRNAP
Ausztria 3,5 tonna felett (ált. megj.) és 7,5 
tonna felett az egész ország területén 0-22h
Cseh Köztársaság 7,5 tonna felett 
autópályákon, főútvonalakon és első-
rendű utakon 13-22h
Franciaország 7,5t felett, kivéve a 
speciális járműveket és a mezőgazda-
sági járműveket 0-22h
Franciaország Ile-de France területén 
7,5t felett Párizs felől autópályán **** 0-24h
Franciaország Ile-de France területén 
7,5t felett Párizs felé autópályán **** 0-24h
Horvátország 7, 5 t össztömeg feletti 
járművekre Varazdin és Dubrava Kri-
zovljanska között 6-22h
Liechtenstein 3,5t felett 0-24h
Luxemburg 7,5t felett Belgiumból vagy 
Németo.-ból Franciao. felé 0-21.45h
Luxemburg 7,5t felett Belgiumból vagy 
Franciao.-ból Németo. felé 0-21.45h;
Magyarország 7,5 tonna felett 0-22h
Németország 7,5t felett az összes 
autópályán és utakon 0-22h
Olaszország 7,5t felett 9-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművek (P-V forg. korl. ált. 
megj.) 18-21h
Románia 7,5t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7.5t felett DN7 Pitesti, Ram-
nicu Valcea,Vestern térségében 16-22h
Spanyolország Veszélyes árut szállító 
járművek 8-24h

Svájc 3,5t felett, az ország egész 
területén 0-24h
Szlovákia 3,5 t felett pótkocsis és félpót-
kocsis szerelvények, 7,5t felett, autópá-
lyán, elsőrendű utakon és főútvonalon 0-22h
Szlovénia 7,5t felett 8-21h

NOVEMBER 30. HÉTFŐ
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut szál-
lító járművekre bizonyos útszakaszokon 7-10h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművek (P-V forgalmi korláto-
zás ált. megjegyzés) 18-21h
Románia  7.5t felett DN7 Pitesti, Ram-
nicu Valcea,Vestern térségében 16-22h

Október 31. szombat 22 órától 
 november 1. vasárnap 22 óráig
november 7. szombat 22 órától 
 november 8.. vasárnap 22 óráig
november 14. szombat 22 órától 
 november 15. vasárnap 22 óráig
november 21. szombat 22 órától 
 november 22. vasárnap 22 óráig
november 28. szombat 22 órától 
 november 29.vasárnap 22 óráig
A korlátozás nem vonatkozik november 
4-e és március 1-je között:
•  a legalább 7-es (EURO 3-as) környe-

zetvédelmi osztály besorolású
•  nemzetközis autókra.

(190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet)

FORGALOMKORLÁTOZÁS 
 MAGYARORSZÁGON

SEGÍTSEN, HOGY ADATAINK
MÉG PONTOSABBAK LEGYENEK!

Kérjük, hogy amennyiben olyan forgalmi 
korlátozással találkozik, ami nem szerepel 
az újságban, jelezze nekünk, hogy tovább 
pontosíthassuk adatainkat!
Azokat az olvasóinkat, akik elsőként je-
leznek egy nálunk nem szereplő forgalmi 
korlátozást féléves előfizetéssel vagy 10 
ezer forinttal jutalmazzuk meg.

Mit kell tenni?
Jelezze ügyfélszolgálatunknak a Fuvarle-
vélben nem szereplő forgalmi korlátozá-
sokat, ha azok
–  országosak,
–  időszakosak (pl: téli vagy nyári)
–  és 7,5 t megengedett össztömegnél na-

gyobb járműre vagy járműszerelvényre 
vonatkoznak

–  Résztvevő országok: Ausztria, Bulgária, 
Csehország, Franciaország, Görögor-
szág, Horvátország, Lengyelország, 
Liechtenstein, Luxemburg, Magyar-
ország, Németország, Olaszország, 
Portugália, Románia, Spanyolország, 
Svájc, Szlovákia, Szlovénia

Ne jelezze az alábbi korlátozásokat:
–  városok, települések súlykorlátos öve-

zetéhez kapcsolódó korlátozások,
–  vallási ünnepekhez kapcsolódó helyi 

korlátozások (csak egy-egy település 
érintett),

–  időszakos útépítési munkákhoz kapcso-
lódó korlátozások.

Ezeket egyelőre nem tudjuk újságunkban 
megjelentetni.

Hová küldjem?
Kérjük, az új korlátozás bejelentésekor a 
következőket adja meg:–  ország,
–  út (pl.: autópálya, főútvonal száma)
–  érintett járművek (pl.: 7,5 t felett)
–  időpont (pl: vasárnap 16-20 óra között)
–  és ha van forrás (pl.: weboldal címe, fotó 

a korlátozást jelző tábláról)
Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:

Tel.: 20 42 300 42(munkanapokon 8-16 
óra között hívható)

E-mail: info@ujmedia.eu 
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Jövőre átláthatóbbak, egységesebbek lesz-
nek a kötelező tarifák, és a biztosítók kevésbé 
büntetik majd a fuvarozókat. Mindez a nemzeti 
bank felszólításának köszönhető – az MNB azt 
várja el a biztosítóktól, hogy a díjaikat valódi 
kárstatisztikai adatok alapján állítsák össze. 
A Magyar Nemzeti Bank tavaly év végén 
kiadott rendelete szabályozza a biztosítók 
hozzáférését a különböző statisztikai ada-
tokhoz. Innentől kezdve egy társaság sem 
hivatkozhat arra, hogy nem ismeri ezeket 
az adatokat, s ezért nem tudja figyelembe 
venni őket az éves díjak megállapításához. 
Ha minden jól megy, akkor jövőre alaposan 
megváltozhat a kötelező biztosítások kíná-
lata. Így egyetlen társaság sem jelenhet 
meg indokolatlanul magas díjakkal majd 
csak azért, hogy a kamionokat vagy a turis-
tabuszokat elriassza magától.  

Átláthatatlan díjak
A kötelező gépjármű-biztosítási díjak ma 
teljesen átláthatatlanok. Aki internetes kal-
kuláció nélkül szeretne eligazodni, annak 
sok esetben 10-15 különböző szempontot, 
szorzót, kedvezményt, pótdíjat kellene fi-
gyelembe vennie. A biztosítók meghirdetett 
alapdíja ma már semmit sem jelent, hiszen 
a különböző szorzók eltorzítják az eredeti 
ajánlatot. 

Egy vontató kötelező biztosítására példá-
ul ma a legkedvezőbb ajánlat egy éves 300 
ezer forint körüli összeg. Ez persze még 
csak az alapdíj, ami mindegyik társaságnál 
a többszörösére emelkedik attól függően, 
hogy hol van a vállalkozás székhelye, fog-
lalkozik-e nemzetközi fuvarozással, volt-e 
károkozása az elmúlt években és még tu-
catnyi más jellemzőtől. Egy kamionra így 
alig úszható meg a fizetendő díj egymillió 
forint alatt – és ez a legkedvezőbb ajánlat. 

Vannak olyan biztosító társaságok, 
amelyek jól láthatóan nem akarnak üzletet 
kötni a fuvarozókkal. Ezt persze így nem 
mondhatják. Ha egy biztosító belép a kgfb-
piacra, akkor minden kategóriára kötelező 
díjakat hirdetnie. Nem mondhatja azt egyik 
cég sem, hogy személyautóra és kisbuszra 
kötök, mert az jó üzlet, de a kamion nem 
érdekel, mert arra sok kártérítést kell kifizet-
ni. Nem lehet kimazsolázni a jó üzleteket, a 
másikra meg otthagyni azokat, amikre sok 
kártérítést kell kifizetni. 

A biztosítók ezt úgy oldották meg, hogy 
lehetetlenül magasra húzzák fel annak 
a járműkategóriának a díját, amit el akar-

nak riasztani. A Posta biztosító például 16 
milliót kér alapdíjként egy évre, az Union 
8 milliót. A csúcsot mégsem ők jelentik. 
Az extrém díjhirdetés versenyét évek óta 
stabilan a Signal nyeri, ami ugyan „csak“ 
4,8 millió forintos alapdíjat hirdet, ám ha a 
járművet közúti áruszállításra használjuk, 
akkor az alapdíj 31-szeresét kell fizetni. Ez 
tehát 148.800.000 forintos éves biztosítási 
díj egy nyergesvontatóra. 

Ennek a díjhirdetési káosznak az MNB 
beavatkozására egy éven belül vége lesz. 
A biztosítók felügyeletét ellátó nemzeti bank 
ugyanis azt várja el a cégektől, hogy díjai-
kat a rendelkezésükre álló kárstatisztikák 
alapján határozzák meg a jövőben. Ennek 
a szemléletnek januártól meg kell jelennie 
a díjhirdetésben. Júliustól pedig ellenőrzik, 
hogy a díjak alakításában mennyire veszik 
figyelembe ezeket az adatokat.

Ötletelés helyett  
a matematikát kell használni
A tavalyi jegybanki rendelet rendezi, hogy 
a biztosítók hozzáférjenek a központi sta-
tisztikai adatbázishoz. Ez egy olyan össze-
sítés, ami minden biztosítás minden fontos 
adatát tartalmazza. Különösen a károkra 
és a kifizetésre vonatkozó részek a fonto-
sak a díjak kialakításhoz. A statisztikából 
pontosan leszűrhető, hogy melyek a koc-
kázatos szerződések. Autótípusra, lakó-
helyre, a sofőr életkorára, szerződési előz-
ményekre, azaz minden részletes adatra 
kiterjedő elemzéseket kaphatnak. Ezek az 
elemzések megmutatják a biztosítóknak, 
hogy melyik szerződések kockázatosak. A 
kárfelhasználás mértéke például azt mu-
tatja meg, hogy a befizetett díjak mekkora 
részét költi a biztosító kárkifizetésre. A kár-
gyakoriság arról tájékoztat, hogy a meg-
kötött szerződéseknek mekkora hányada 
végződik káreseménnyel. 

A biztosítóknak ezen adatbázis alapján 
kellene a díjakat meghatározniuk. Ha egy 
csoport a kifizetett kártérítések alapján ma-
gasabb kockázatúnak tűnik, akkor annak 
magasabb lesz a biztosítási díja. A vonta-
tók baleseteinek az átlagos kára például 
évek óta növekszik. 2014-ben még 930 

ezer forint volt az egy balesetre jutó átlagos 
kár, 2019-ben viszont már az 1,5 millió fo-
rintot is meghaladta. Teljesen jogos, ha ez 
a növekedés meglátszik majd a biztosítási 
díjakon is, hiszen egyre többet kell a bizto-
sítónak kártérítésként kifizetnie.

Ha ez a rendszer már ma is működne, 
akkor évről-évre emelkednének ugyan a 
biztosítási díjak, de nem lennének jelentős 
különbségek az egyes ajánlatok között. Hi-
szen mindegyik társaság ugyanazokhoz az 
adatokhoz fér hozzá, s ugyanazt a következ-
tetést kellene levonniuk belőlük. Az ajánlatok 
közötti túl nagy eltérések azt mutatják, hogy a 
díjakat nem csak az adatok alapján kalkulál-
ták. A díjak kialakítása sokkal inkább üzletpo-
litika, amivel úgy befolyásolják a velük szer-
ződők összetételét, ahogyan csak akarják. 
Ez az, amit az MNB szerint be kell fejezni.

Olcsóbb nem lesz,  
de átláthatóbb igen

Az MNB tehát arra akarja rákényszeríteni 
a biztosítókat, hogy a statisztikai adatok 
segítségével közelítsék egymáshoz a díja-
ikat. El kell tűnniük azoknak a kiugró aján-
latoknak, amelyeknek a célja csak egyes 
járműtípusok vagy vállalkozói csoportok 
elriasztása volt. 

Hitelesebb kgfb-tarifákra van szükség
Rászólt az MNB a biztosítókra

Az elmúlt években nem csak a lehetet-
lenül magas alapdíjak mutatták, hogy a 
díjhirdetésnek már köze nincs a valóságos 
kockázatokhoz. A biztosítók kivétel nélkül 
olyan pótdíjakat és szorzókat alkalmaznak, 
melyek teljesen átláthatatlanná teszik a díj-
képzést. 

A biztosító például meghatároz egy alap-
díjat egy nyergesvontatóra. Majd jelzik, 
hogy ha a járművet valaki közúti árufuva-
rozásra akarja használni, akkor nem eny-
nyit kell fizetni, hanem ezt az összeget egy 
szorzóval is meg kell még növelnie. Ezek 
a szorzók átláthatatlanná, összehasonlít-
hatatlanná teszik a díjakat. A közúti áru-
szállítást például szinte minden társaság 
3-4-szeres szorzóval bünteti, de találunk 
nyolcszoros felárat is. És ott a csúcs, a Sig-
nal 31-szeres szorzója. 

A másik, nehezen lenyelhető díjmódosí-
tó elem a károkozói szorzó. Az ilyet alkal-
mazó biztosító ezzel átírja a bonus-malus 
rendszer jogszabályba foglalt szabályait. A 
károkozói szorzó ugyanis azt jelenti, hogy 
ha a jármű kárt okoz, akkor a következő 
évben a bónuszától függetlenül a korábbi 
díja kétszeresét vagy háromszorosát kell 
fizetnie. Ez már messze van az üzletpoliti-
ka szabadságától, hiszen teljesen megvál-

toztatja a jogszabály által előírt gyakorlatot. 
Az MNB elvárásai szerint az ilyen jellegű 
pótdíjakat sem lehet alkalmazni a jövőben.

Mikor érezhetjük  
a változást?

A nemzeti bank arra szólította fel a biztosí-
tókat, hogy 2021. január elsejéig tekintsék 
át díjhirdetésüket, hogy megfeleljenek a 
fenti alapelveknek. Ezt követően ad nekik 
egy fél éves türelmi időszakot, majd 2021. 
júliusától ellenőrizni is kezdik a biztosítási 
díjak megalapozottságát. 

Valószínű, hogy az említett torzító hatá-
sok, visszaélések nem fognak egyik napról 
a másikra eltűnni a biztosítók díjhirdetésé-
ből. Arra azonban számíthatunk, hogy lé-
pésről-lépésre csökkennek majd a különb-
ségek és legalább a fuvarozókat büntető 
különdíjak az év első felében eltűnnek.

A biztosítók valószínűleg 
emelni fogják a díjakat

Az MNB-felszólÍtás első visszhangjai sze-
rint a biztosítók nem fognak szó nélkül 
visszavonulni. A károkozói pótdíjat ma 
mindegyikük alkalmazza – mint megfogal-
mazták, nem tehetik meg, hogy nem élnek 
ezzel a lehetőséggel, mert akkor az összes 

károkozó annál az egy társaságnál kötne 
ki, amelyik nem kér ilyen felárat. Ma úgy 
tűnik, a biztosítók arra az álláspontra he-
lyezkednek, hogy ha a károkozóktól nem 
szedhetik be ezeket a magasabb díjakat, 
akkor végső soron majd a kármentes ügy-
feleknek kell többet fizetniük. A biztosítók 
ugyanis mindenképpen be fogják szedni 
a szerintük szükséges díjakat – ha nem 
a károkozóktól, akkor a kármentes ügyfe-
lektől. Úgy tűnik, az fel sem merül, hogy 
kisebb haszonnal dolgozva csökkentsék a 
magas díjakat.   

Az ombudsman szerint meg 
kell változtatni a jogszabályt
Az MNB fellépésétől függetlenül, ám csak 
egy nappal később adta ki hasonló témájú 
jelentését az alapvető jogok biztosa. Az om-
budsmanhoz még tavaly ősszel fordult bead-
vánnyal a Magyar Autóklub, hogy vizsgálja 
felül a károkozói pótdíjak alkotmányosságát. 
(A károkozói szorzó alkalmazását ugyanis 
egy miniszteri rendelet teszi lehetővé, ami 
megengedi, hogy a biztosítók különböző 
korrekciós tényezőket vegyenek figyelembe 
a díjak meghatározásánál. De ezzel a mi-
niszteri rendelet túlterjeszkedik a gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló törvény adta le-
hetőségeken, lehetővé teszi a bonus-malus 
rendszer kijátszását.) Az Autóklub szerint az, 
ahogyan a biztosítók alkalmazzák a károko-
zói szorzót, a bonus-malus rendszerről szóló 
rendelet megsértését jelenti. 

Az ombudsman közel egy év után most az 
Autóklub beadványával egyetértő határoza-
tot adott ki. Dr. Kozma Ákos felkéri a pénz-
ügyminisztert, hogy fontolja meg a rendelet 
módosítását úgy, hogy a biztosítók ne tudják 
a rendelet értelmét kiforgatva megváltoztatni 
a számítás módját. Az ombudsman szerint 
nem maga a károkozói pótdíj alkalmazása 
a problémás, hanem az, ahogyan használ-
ják ezt a biztosítók. Gondot jelent a biztosí-
tói kárstatisztikától teljesen elszakadó, túlzó 
mértékű pótdíj, ami semmibe veszi a bonus-
malus rendszer működését. 

Az ombudsman is kiemelte, hogy külö-
nösen azokban az esetekben visszás a 
károkozói pótdíj felszámítása, amikor az 
okozott kárt a károkozó megtéríti. A bizto-
sítók ilyen esetben is felszámítják követke-
ző évtől a károkozói pótdíjat, akkor is, ha 
semmilyen kifizetésük nem volt a balesettel 
kapcsolatban. 

Az ombudsman tehát azt kérte a pénz-
ügyminisztertől, hogy módosítsa a bonus-
malus rendszer jogi szabályozását olyan 
módon, hogy a biztosítók ne tudják a ma-
guk javára eltorzítani a rendelet előírásait. 

Nagy Csaba
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FÁRADTOLAJ 
ELSZÁLLÍTJUK!

EGYÉB OLAJJAL 
SZENNYEZETT 
HULLADÉKÁT  
AZ OLAJ 
SÚLYÁNAK 20%-IG 
TÉRÍTÉSMENTESEN 
ÁTVESSZÜK!

HIRDETÉS

Büszkék vagyunk rá, hogy a DPDgroup tagjaként a DPD Hungária is 
részt vesz annak a nagyszabású tervnek a megvalósításában, 
melynek célja, hogy a tevékenységünkkel járó károsanyagkibocsátás 
drasztikus csökkentésével tisztább és élhetőbb hellyé tegyük közös 
lakhelyünket, a Földet! 

Tisztában vagyunk azzal, hogy mint a logisztikai szektor szereplője, 
részesei vagyunk a klímaváltozás problémájának, a DPDgroup 
azonban a megoldásban is szerepet vállal. 

2012 óta folyamatosan csökkentjük károsanyag-kibocsátásunkat, és 
támogatjuk a zöld energia termelését célzó beruházásokat. Így értük 
el, hogy ma már minden DPD csomag kiszállítása 100%-ig 
karbonsemleges. 

Az országhatárok ma már csak a térképen meghúzott vonalak. 
Számtalan módon kapcsolódunk egymáshoz határokon innen és túl 
– mind szomszédok vagyunk. 

Meggyőződésünk, hogy bárhol is élsz, bárhol is dolgozol, és bárhova is szállítjuk csomagod, környezetünk egészségének 
megőrzése mindannyiunk feladata, mert a Föld közös lakóhelyünk. 

Ezért csökkentjük 2025-re 30%-kal a kiszállított csomagra vetített szén-dioxid-kibocsátásunk. 

Kövesd felelősségvállalási programunkat! További részletek megismeréséért csatlakozz hozzánk Facebookon, 
Instagramon, LinkedInen és YouTube csatornánkon, vagy keresd fel  
a www.dpd.hu oldalt!  

A FINN KULJETUS EKLÖF OY ALVÁLLALKOZÓKAT KERES BÉRVONTATÁSRA 
NYUGAT EURÓPAI MUNKÁRA, AKÁR AZONNALI KEZDÉSSEL IS

AMIT KÍNÁLUNK:
• Folyamatos, hosszú távú (több éves) munka 
• Havi 10-12.000 km futásteljesítmény;  

kilométerdíj + út-, híd- és alagútdíjak,  
üres kilométerek és várakozás díjazása

•	 Heti	elszámolás	és	pontos	fizetés

AMIT KÉRÜNK:
•	 EUR6	vontatók	pótkocsi	nélkül,	ADR-es	sofőrrel.
• Pozitív hozzáállás és megbízhatóság,  

precíz munkavégzés.
• Az alvállalkozói autók közvetlenül irányításunk  

alá	kerülnek,	a	sofőröknek	ingyenes	képzést	
biztosítunk	eszközeinkről,	rendszereinkről	és	
elvárásainkról. 
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Tovább szigorította a furgonosokra vonatkozó szabályokat Fran-
ciaország: szeptembertől a 3,5 tonna alatti áruszállítók nem tart-
hatják napi vagy heti pihenőjüket az autóban. A szabálytalanság 
1500 eurót ér, és a bírságot a munkaadónak kell kifizetnie. 

A francia törvényhozás már évekkel ezelőtt 
megelégelte azt a mostoha bánásmódot, 
amellyel egyes fuvarozócégek a furgonos 
sofőröket sújtják. Talán ebben a körben 
élnek vissza legtöbben a sofőrök jogaival. 
A furgonosokra nem vonatkoznak az uniós 
vezetési és pihenőidős szabályok, s ezt 
a munkaadók merészen ki is használják. 
Senki nem ellenőrzi, hogy hány órát ve-
zetnek egy nap, s tartanak-e közben va-
lamennyi pihenőt. A nap végén pedig szó 
sincs szállodáról vagy más szállásról, ma-
rad hát az autóban alvás. Csakhogy míg a 
kamionok fel vannak szerelve hálófülkével, 
addig a furgonokban nincs semmi, legfel-
jebb a vezetőülésen átdobott matrac. 

Franciaország az elmúlt években több 
lépésben szigorította a 3,5 tonna alatti 
áruszállítók munkáját. Német mintára elő-
írták, hogy a furgonosoknak is regisztrálni-
uk kell a vezetési és pihenőidőket. Ha az 
autóban nincs tachográf, akkor a német 
„lázlaphoz“ hasonlóan, papíron kell vezetni 
az adatokat. Erre egy külön nyomtatványt 

használnak, az úgynevezett egyéni ellen-
őrző könyvet. Gyakorlatilag minden adatot 
vezetni kell kézzel, amit a menetíró rögzíte-
ne. A füzetet a belépés idejétől az ország 
elhagyásáig folyamatosan vezetniük kell a 
sofőröknek. 

A 3,5 tonna alatti fuvarozók működését 
most még egy szigorítás nehezíti. Idén 
szeptembertől megtiltották, hogy a jármű-
vezetők a kabin-
ban töltsék heti 
vagy napi pihe-
nőjüket. Kivétel, 
ha a kabin há-
lóhellyel fel van 
szerelve – ami 
azért nem túl 
gyakori ebben a 
kategóriában. 

A szabály meg-
szegése esetén a francia 
hatóságok a munkaadót 
büntetik 1500 euróra, ha 
bebizonyosodik, hogy nem 

biztosított a sofőr számára megfelelő szál-
lást a pihenő idejére. A NiT Hungary infor-
mációi szerint akkor is büntetik a munka-
adót, ha a sofőr nem tudja visszamenőleg 
igazolni a legutóbbi pihenő szabályos eltöl-
tését. Tehát nem csak tettenérés esetén 
bírságolnak, hanem visszamenőleg is. A 
NiT Hungary szerint ugyanakkor még nem 
világos, hogy a visszamenőleges ellenőr-
zés hogyan történik, és milyen dokumentá-
ciót kérnek a sofőrtől. 

A közelmúltban többször is beszámol-
tunk arról, hogy az úgynevezett mobilitási 
csomag új szabályai között megjelent a 
3,5 tonna alatti áruszállítók működésének 

a szigorítása. A fran-
cia intézkedések 
nagyon hasonlóak 
a mobilitási csomag 
rendelkezéseihez, 
de nem azok. A fur-
gonosokat érintő 
uniós szigorítások 
majd csak 2022-től 
lesznek érvényesek, 

akkor is csak a 2,8-3,5 
tonna közötti, nemzetközi fuva-
rozást végző kisteherautókra. A 
francia hatóságok lépése ettől 
független.  Nagy Csaba

FRANCIAORSZÁG: furgonban nem szabad aludni
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Szeptembertől új kötelezettség terhel minden munkaadót, 
amely képzést szervez dolgozóinak. A legkisebb tanfo-
lyam szervezése esetén is be kell jelentkezni a felnőtt-
képzők nyilvántartásába, és a képzések csak bejelentés 
alapján indíthatók. Ez regisztrációs díjat, seregnyi admi-
nisztrációt és állami felügyeletet jelent egy céges tovább-
képzés, sőt akár egy munkavédelmi oktatás esetén is. 

Szeptemberben megváltozott a felnőtt-
képzésről szóló törvény. A felnőttképzők-
nek kötelezően be kell regisztrálniuk egy 
nyilvántartásba, s külön-külön be kell je-
lenteni minden képzés adatait. A résztve-
vőkkel felnőttképzési szerződést kell kötni. 
Meg kell adniuk adószámukat, TAJ szá-
mukat, amiket más személyes adataikkal 
együtt a képzőnek 8 évig tárolnia kell. S 
hogy miért fontos ez nekünk? Azért, mert 
a törvény megfogalmazása miatt minden 
vállalkozás felnőttképző szervezetté válik, 
amelyik képzést, tanfolyamot tart dolgo-
zóinak vagy másoknak. Márpedig ha leg-
alább egy alkalmazottunk van, akkor már 
munkavédelmi felkészítést kell tartanunk. 
Ez pedig felnőttképzővé teszi vállalkozá-
sunkat – fizethetjük a regisztráció díját és 
bosszankodhatunk a részletes és felesle-
ges adminisztráció, meg a nyomában járó 
ellenőrzések miatt. 

A módosított felnőttképzési törvény szö-
vegezése rendkívül nehézkesre, érthetet-
lenre sikeredett. A hatóságok is magya-
rázkodnak miatta, és hosszas tájékoztató 
anyagot állítottak össze arról, hogy mi tar-
tozik a törvény hatálya alá és mi nem. Még 
így sem tiszta a kép. Arról például csak egy 
parlamenti kérdésre adott minisztériumi vá-
lasz ad tájékoztatást, hogy ide kell sorolni 
a munkavédelmi és tűzvédelmi munkahe-
lyi képzéseket is. S ha ezek ide tartoznak, 
akkor minden más belső képzés is ide so-
rolandó, ami a munkahelyen előfordulhat, 
a hivatásos sofőrök éves továbbképzésétől  
kezdve a legegyszerűbb szakmai tanfo-
lyamig. Ha veszünk egy új szerszámot és 
nemcsak odaállítjuk mellé az embereket, 
hanem be is tanítjuk a használatát, az is 
felnőttképzésnek minősül. 

Mi tartozik 
a törvény hatálya alá?

A felnőttképzési törvény határozza meg, 
hogy milyen tanfolyamokat, képzéseket kell 
a felnőttképzési szabályokhoz tartozónak 
tekintenünk. Ez a 2013. évi LXXVII törvény, 
amit mostantól sokat kell forgatnunk. 

Az új előírások szerint a törvényt akkor 
kell alkalmaznunk, ha képzésünk, oktatá-

sunk
-  szervezett (pl.: előre bejelentjük mun-

katársainknak, hogy október 7-én 8-10 
óra között munkavédelmi képzést tar-
tunk, amin meg kell jelenni) és

-  célirányosan az ismeretek, a szakmai 
képességek, készségek fejlesztésé-
re irányul (Pl.: célja, hogy a dolgozók 
megtanulják egy új munkagép szabá-
lyos használatát).

Ennél pontosabb útmutatást nem ka-
punk, így mindenki igyekszik megfejteni, 
hogy mit kell szervezett, célirányos és 
készségfejlesztő képzésnek tekinteni – ez 
a három fő feltétele a felnőttképzéshez való 
besorolásnak. 

Segít a minisztérium
A döntés megkönnyítéséhez az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium ké-
szített egy összefoglaló magyarázatot, 
példákkal kiegészítve. Arra hívják fel a 
figyelmet, hogy a fenti három elvárásnak 
egyszerre kell teljesülnie ahhoz, hogy fel-
nőttképzésről beszélhessünk. Akkor kell 
tehát felnőttképzésnek tekintenünk azt 
az eseményt, amin a dolgozók rész vesz-
nek, ha az egyszerre 

-  szervezett, 
-  célirányos (van egy képzési cél, amit el 

kell érni)
-  és ismeretet  fejleszt.
Ha valamelyik nem fedezhető fel, akkor 

az másfajta rendezvénynek számít. 
Nem célirányos: NEM lesz felnőttkép-

zés például a tanácsadás, az iskolás gyer-
mek korrepetálása, a konzultáció, mert 
ezeknek nincs előre meghatározott kép-
zési célja, időkerete, a fejlődés irányát sok 
esetben maga a résztvevő határozza meg. 
Nem tartozik ide egy hobbiklub, szakkör 
vagy táncklub sem, mert bár ezek is isme-
retet fejlesztenek, de nem célirányosak.

Nem szervezett: Ugyancsak nem fel-
nőttképzés az sem, amikor valaki hozzá-
férést kap egy online videótár letölthető 
anyagaihoz, melyeket oktató közreműkö-
dése nélkül megnéz és feldolgoz. Nincs 
számonkérés, nincs teszt a végén. Ezek 
nem célirányos és nem szervezett alkal-
mak, tehát nem lesz felnőttképzés.

Nem irányul készségfejlesztésre: Nem 
felnőttképzés a minisztérium szerint pél-
dául egy konferencia, egy termékbemuta-
tó, mert nem irányulnak készségfejlesz-
tésére. 

Ezek a példák nem vállalkozásokhoz 
tartozóak, de leszűrhetjük belőlük, hogy a 
törvényalkotók szerint mit kell a felnőttkép-
zésekhez sorolnunk. Ha – nevezzük bármi-
nek is – egy tanfolyamon, képzésen előre 
meghatározott tananyagot sajátítanak el az 
emberek, előre meghatározott keretben, 
szervezett módon, s még egy ellenőrzés-
sel meg is kell bizonyosodnunk a tanultak 
elsajátításáról, akkor az a felnőttképzés ha-
tálya alá tartozik. Ilyen minden egyes mun-
kahelyi tanfolyam, például a munkavédelmi 
képzés is. 

Mit tegyünk?
A felnőttképzés szeptember elsejétől beje-
lentés vagy engedély alapján folytatható. 
Engedélyhez csak az állami támogatásból 
megvalósuló és szakképesítést adó tanfo-
lyamokat kötötték (mint pl. a régi OKJ tan-
folyamok). Az összes többi képzésekhez 
csak bejelentés kell.  

A bejelentés két lépésből áll: előbb re-
gisztráljuk a képző vállalkozást, majd 
egyenként az indítandó képzéseket. Első 
lépés tehát a felnőttképzéssel foglalkozó 
szervezet regisztrációja a Felnőttképzé-
si Adatszolgáltatási Rendszerben. Ezt a 
rendszert a Pest Megyei Kormányhivatal 
kezeli, oda érkezik a regisztrációnk. 

A bejelentést a far.nive.hu weboldalon 
kell elkezdeni, a felső sarokban lévő "Beje-
lentkezés" gombra kattintva. A rendszerbe 

FelnĎ��ttképzĎ�� szervezetté válnak a munkáltatók
Egy munkavédelmi oktatás is felnőttképzésnek számít

ügyfélkapus azonosítással lehet bejutni. A 
regisztráció során a cégadatokat kell meg-
adni. 

Regisztráció során tipikus hiba, ha va-
laki nem betűpontosan írja be az adato-
kat. Ha eltérés van a beírt és a hivatalos 
nyilvántartásokban szereplő adatok kö-
zött, akkor hiánypótlás várható. Szintén 
hiba, ha a képzőként bejelentkező vállal-
kozásnak nincs a tevékenységei között 
oktatással foglalkozó TEÁOR szám (leg-
alább a 8559 számú egyéb oktatás).  

A regisztráció végén jelenik meg a fel-
szólítás a pénz befizetésére. A bejelentés-
hez 15 ezer forintot kell elutalni igazgatá-
si szolgáltatási díjként, majd az utalásról 
szóló visszaigazolást fel kell tölteni a rend-
szerbe. 

Ha a pénzt befizettük és feltöltöttük 
róla az igazolást, akkor várni kell a nyil-
vántartásba vételre. Érdemes minden 
nap ránézni a felületre, mert ha hiánypót-
lást kérnek, arról nem fognak értesítést 
küldeni. A „Beadványok kezelése“ me-
nüpontban láthatjuk az elküldött regiszt-
rációt. Amikor elkészítjük, akkor előbb 
az látszik, hogy „Befizetésre vár“, majd a 
„Beküldve“ állapot látható, ha már a ban-
ki visszaigazolást is feltöltöttük. Ugyanitt 
jelzik majd azt is, ha hiánypótlást kérnek. 
Ha minden rendben van, akkor megjele-
nik a „Nyilvántartásba véve“. Ekkor le kell 
tölteni az erről szóló határozatot, mert a 
benne lévő nyilvántartási számot minden 
felnőttképzés során használni kell. 

Ettől kezdve a vállalkozásunk szerepel a 
felnőttképzők nyilvántartásában és jogosult 
lesz képzés indítására. 

Képzések bejelentése
Az előző lépés a vállalkozás regisztráció-
ja volt. Minden egyes képzést a jövőben 
külön-külön be kell jelenteni lehetőleg in-
dulás előtt, legkésőbb az indulást követő 
3 napon belül. Ez egy adatszolgáltatás, 
melyben a képzés lényeges ismertetőjét 
le kell írni:

-  a képzés megnevezése, jellege, helye, 
óraszáma, első képzési napja, befeje-
zésének tervezett időpontja, valamint 

-  a képzésben résztvevők személyes 
adatai, e-mail címük, adóazonosító je-
lük.

A résztvevők egy nyilatkozatban megtilt-
hatják, hogy azonosító adataikat továbbítsuk 
a nyilvántartásba. Ekkor is be kell ezeket 
gyűjteni, s 8 éven át tárolni az adatvédelmi 
előírások figyelembevételével. Csak a köz-
ponti rendszerbe nem kell továbbítani – ál-
lítólag. Kétkedésünk oka, hogy ekkor is be 
kell írni minden adatot, különben nem tudunk 

a résztvevőnek oktatási azonosítót adni. A 
rendszer tehát elvileg úgy működik, hogy fel 
kell tölteni minden személyes adatot, majd a 
program ezeket törli, ha a hallgató nem enge-
délyezte a továbbítást.

Képzési szerződés
A törvény előírja, hogy a képzések részt-
vevőivel felnőttképzési szerződést kell köt-
ni, azonban furcsa helyzetet teremt ezzel 
kapcsolatban. Írásos szerződést csak az 
engedély alapján indított képzéseknél tesz 
kötelezővé, a bejelentés alapján indítottak-
ra nem. Itt elég a szóbeli megállapodás is. 
Azt viszont elvárják, hogy ellenőrzés ese-
tén a képző igazolni tudja, hogy a képzési 
megállapodást megkötötték. Márpedig egy 
szóbeli megállapodásnál ez elég nehezen 
bizonyítható. 

A szerződésnek tartalmaznia kell a kö-
vetkezőket:

-  a képzés megnevezését és óraszámát
-  napra pontosan a képzés kezdési és 

befejezési időpontját
-  a haladás ütemezését (pontosan leírva, 

hogy mikor veszik az egyes tananyag-
egységeket)

-  a képzés elvégzésével megszerezhető 
dokumentum megjelölését

-  a tanultak ellenőrzésének, értékelésé-
nek módját

-  ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, ak-
kor a vizsgára bocsátás feltételeit

-  a megengedett hiányzás mértékét és 
ennek túllépése esetén a képzésben 
részt vevő személyt érintő következmé-
nyeket (pl. kizárás)

-  a képzési díjat, vizsgadíjat, s a megfize-
tésének módját, ütemezését

-  ha a képzés támogatásból valósul meg, 
akkor a támogatás összegének hazai 
és uniós források szerint történő feltün-
tetését

-  az esetleg nyújtott ösztöndíj mértékét 
és folyósításának feltételeit,

-  a szerződés megszegésének a követ-
kezményeit.

Tanúsítvány kiállítása
Nem kötelező, de a képzés hallgatójának ké-
résére tanúsítványt kell kiállítani. Régebben 
a tanúsítvány bármi lehetett: papírboltban 
vehettünk hozzá sablont, vagy saját készíté-
sűt is használhattunk. Most a tanúsítványt a 
nyilvántartásból lehet majd letölteni. 

Adatkezelés
A felnőttképzéssel kapcsolatos adatkeze-
lés is azoknak a lényeges újdonságoknak 
az egyike, amikkel eddig nem sokat kellett 
foglalkozni. Mostantól a törvény 8 éves idő-

tartamra teszi kötelezővé az adatok keze-
lését. Aki felnőttképzésben részt vesz, attól 
a következő adatokat kell elkérni:

-  neve
-  születési hely, idő, anyja neve
-  neme
-  állampolgársága, ha nem magyar, ak-

kor tartózkodásának jogcíme és a tar-
tózkodásra jogosító okirat száma

-  lakcím, levelezési cím, e-mail
-  TAJ szám, adóazonosító jel
-  a képzéssel összefüggő adatok.
Az adatkezeléssel kapcsolatban javasol-

juk GDPR szakértő bevonását. A képzéssel 
kapcsolatos adatkezelés jogalapját törvény 
határozza meg, de a különböző adatkeze-
lési tájékoztatókat frissíteni kell.

Munkahelyi belső képzések
Ha meg akarunk szabadulni a nyomasztó 
adminisztrációtól, logikus lépés lenne a  
képzésekre külső céget hívni. Jó is lenne, 
ha egy munkavédelmi vállalkozás megol-
daná a munkavédelmi képzéseinket, és ők 
intéznék az adminisztrációt is. 

A rossz hír, hogy az ITM állásfoglalása 
alapján akkor is belső képzésről beszélünk, 
ha azt egy másik, külsős vállalkozás bizto-
sítja. Ebben az esetben is mi számítunk 
képző intézménynek, minket terhel a kép-
zés teljes adminisztrációja. 

Véleményünk: úgy tűnik, hogy a törvény-
módosítás egy olyan kötelezettséget ró a vál-
lalkozásokra, amihez a legtöbbünknek sem-
mi köze nincsen. Nem akarunk felnőttképzők 
lenni, mégis kénytelenek leszünk a rendszer 
kötelező adminisztrációjával foglalkozni. Azt 
gondoljuk, egyszerűen túllőttek a célon. Való-
színűleg a kétes minőségben dolgozó felnőtt-
képző cégeket akarták szorosabb ellenőrzés 
alá vonni. Helyette az ország összes vállalko-
zását sikerült újabb költséggel és felesleges 
adminisztrációval terhelni. 

Néhány fontos segítség:
-  az ITM tájékoztatója: ebben található 

meg az a példatár, melyben bemutatják, 
hogy mi tartozik és mi nem tartozik a tör-
vény hatálya alá: bit.ly/itm-tajekoztato

-  parlamenti állásfoglalás arról, 
hogy a munkavédelmi képzések 
is a törvény hatálya alá tartoznak: 
bit.ly/allasfoglalas-kepzes

-  a felnőttképzésről szóló törvény: 2013. 
évi LXXVII. tv.

-  a törvény végrehajtási rendelete, töb-
bek közt a képzési szerződés tartalmá-
nak leírásával: 11/2020 kormányrende-
let

-  a Felnőttképzési Adatszolgáltatási 
Rendszer: far.nive.hu

Nagy Csaba

Nehezen értelmezhető
jogszabály

Hogy az értelmezési nehézségeket 
megértsük, muszáj szó szerint idézni 
a törvény legfontosabb meghatározá-
sát. Az új előírások szerint a „szerve-
zett célirányos kompetenciakialakításra 
és kompetencia-fejlesztésre irányuló, 
szervezetten megvalósuló (…) okta-
tásra és képzésre (1.§)“ kell a törvényt 
alkalmazni.

Mi a kompetencia?
A kompetencia szó alatt ismeretek, ké-
pességek, készségek együttesét értjük. 
Ezek segítségével munkatársunk ké-
pes lesz valamilyen területen valami-
lyen eredményt elérni. 
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A járvány második hulláma kiszámíthatatlanná teszi a min-
dennapjainkat. Lehet, hogy ma még bejön a dolgozónk, de 
holnaptól otthon kell maradnia, mert karanténba kerül vagy 
mert bezár az iskola. Hogyan oldjuk meg ezeket a helyze-
teket? És vajon kötelezhetjük-e tesztelésre a dolgozóinkat? 
Ezt kinek kell fizetnie? Mit tegyünk, ha fertőzött lesz az 
egyik alkalmazottunk?

Jár-e fizetés az otthon 
maradó szülőnek?

Szeptembertől elindultak az iskolák és az 
óvodák, de az intézkedések előírják, hogy 
a legkisebb tünet megjelenése esetén 
sem lehet a gyerekeket közösségbe vin-
ni. Vagyis arra számíthatunk, hogy sokan 
lesznek kénytelenek táppénzre menni eb-
ben az időszakban. (A gyermekápolási táp-
pénz a gyermek 12 éves koráig jár.)

Ha pedig a koronavírus felbukkan egy 
intézményben, be is zárhatják egy időre. A 
gyerekek felügyeletét ilyenkor nem nagyon 
tudják másképp megoldani a szülők, csak 
úgy, ha az egyikük otthon marad. Ha a dol-
gozó munkaköre lehetővé teszi, akkor el-
végezheti a feladatait távmunkában is. De 
ha erre nincs lehetőség, akkor kénytelenek 
leszünk szabadsággal megoldani a helyze-
tet. Vagyis kiadjuk a szabadságát az éves 
szabadsága terhére. 

Könnyen lehet, hogy a dolgozónak már 
nincs annyi szabadsága, mint amennyi 
kéne. Ilyenkor ha van béren kívüli jutta-
tási rendszerünk, akkor az éves cafeteria 
terhére is adhatunk rendkívüli fizetett sza-

badnapokat. Vagyis meghatározzuk, hogy 
mennyi az adott szabadnap “ára”, és a fel-
használt szabadnapokkal arányosan csök-
kentjük a dolgozó éves cafeteria keretét.  
Végső megoldásként felmenthetjük egy 
időre a munkavégzés alól. Ilyenkor viszont 
nem jár neki munkabér, és még biztosítva 
sem lesz, ezért egészségügyi szolgáltatási 
járadékot is kell fizetnie (7710 Ft havonta). 

Ha mást nem, az utóbbit, vagyis a fel-
mentést feltétlenül meg kell tudnunk oldani. 
A Munka Törvénykönyve szerint ugyanis a 
munkavállaló mentesülhet a munka alól, 
ha különös méltánylást érdemlő személyi, 
családi vagy elháríthatatlan ok miatt távol 
kell maradnia a munkahelyétől. Ilyenkor 
viszont nem jár neki fizetés. Arról tájékoz-
tatnia kell bennünket, hogy miért és várha-
tóan mennyi ideig marad távol. 

Mi legyen a karantén alatt? 
A karantén lehet önkéntes vagy elrendel-
heti a hatóság is. Ha a munkavállaló úgy 
dönt, hogy a biztonság kedvéért elzárkózik 
két hétre másoktól, mert találkozott egy is-
merősével, akiről kiderült, hogy fertőzött, 

akkor ez önként vállalt karantén. Ha a mun-
kahelyen üti fel a fejét a vírus, a munkáltató 
is elrendelheti, hogy egyes dolgozók ma-
radjanak inkább otthon karanténban, még 
akkor is, ha nem is voltak kapcsolatban a 
fertőzött személlyel. Ez is önkéntes karan-
ténnak számít. Az önkéntes karantén alatt 
a munkavállaló dolgozhat otthonról, vagy 
kiadhatjuk a maradék szabadságát, eset-
leg a karantén idejére felmentjük a mun-
kavégzés alól, de akkor erre az időszakra 
nem kap fizetést. 

A hatósági karantén alatt már járhat táp-
pénz, de ez attól is függ, hogy miért került 
karanténba valaki. Hatósági (házi) karan-
tént annak rendelnek el, aki:

-  megfertőződött a vírussal
-  a kontaktkutatás során magas kocká-

zatúnak minősítették (egy háztartásban 

él a fertőzöttel, közvetlen fizikai kap-
csolatba került vele, a fertőzött ráköhö-
gött, két méteren belüli távolságban és 
15 percnél hosszabb időt töltött együtt 
vele)

-  külföldről jött haza (kivéve, ha valaki ki-
küldetésről tér haza, amit igazolni tud).

Ha azért kerül valaki karanténba, mert 
fertőzött vagy fertőzött személlyel került 
kapcsolatba, akkor keresőképtelennek mi-
nősül, és erre az időre táppénzt kaphat, de 
betegszabadság nem jár neki.

Ha viszont külföldről jött haza, akkor a 
karantén időszaka nem minősül kereső-
képtelenségnek, vagyis nem jár neki táp-
pénz. Ráadásul, ha a munkáltató felmenti 
a munkavégzés alól, akkor munkabért sem 
kap, és a munkavégzés alól történő fel-
mentés ideje alatt szünetel a biztosítása is.

Kinek kell fizetnie a 
tesztelést?

Ahhoz, hogy kiderüljön, valaki megfertőző-
dött-e a vírussal, PCR tesztet kell végezni. 
Ez mutatja ki, hogy a vírus jelen van-e a 
légutakban. 

Ha a dolgozó kontaktkutatás során került 
megfigyelés alá, akkor nem szabadulhat 
ki a 10 napos karanténból 2 negatív teszt 
eredménnyel. Viszont ha külföldi útja miatt 
van karanténban, ezt lerövidítheti, ha tesz-
tet csináltat. Ennek a költségét azonban 
neki kell állnia. Ha a dolgozó mihamarabbi 
munkába állása a mi érdekünk, kötelezhet-
jük rá, hogy végeztessen el egy tesztet, ezt 
viszont már nekünk kell fizetnünk. 

Akkor is mi viseljük a költségeket, ha azért 
írjuk elő a tesztelést, mert ellenőrizni szeret-
nénk a dolgozók egészségi állapotát. Ezzel 
ugyanis biztosítani tudjuk az egészséges és 
biztonságos munkafeltételeket. Érdemes 
tudni, hogy a munkáltató által biztosított ko-
ronavírus teszt adómentes. Szeptembertől 
pedig változás, hogy a PCR-teszt hatósági 
áras lett, 19 500 forintnál nem kerülhet töb-
be. Ez az ár tartalmazza a mintavétel és a 
vizsgálat díját is. Természetesen, ha a tesz-
telést háziorvos, kórház vagy hatóság ren-
deli el, akkor nem kell fizetni érte.

Mit tegyünk, ha fertőzött az 
egyik dolgozónk? 

Ha az egyik munkavállalónk koronavírusos 
lett, a hatóság által megnevezett hivatalos 
kontaktszemélyeken kívül más dolgozó-
kat is kivonhatunk a munkavégzésből a 
nagyobb biztonság érdekében. Beszéljük 
meg velük, otthonról is el tudják-e látni a 
feladataikat, mi a legjobb megoldás szá-
mukra. Akár saját kontaktkutatást is végez-
hetünk. Fontos ugyanis felderíteni, hogy kik 
tartózkodtak egy légtérben 15 percnél to-
vább vele. Akár tesztet is érdemes végez-
tetni, aminek a költségeit mi álljuk.  

Amíg nem fertőtlenítjük szakszerűen a 
munkahelyi környezetet, a dolgozó megta-
gadhatja a munkát. Indokolatlanul viszont 
nem maradhat távol. Az például, hogy va-
lamelyik munkatársa köhög, még nem ok 
arra, hogy valaki ne jöjjön be dolgozni. Ha 
viszont a dolgozó idősebb, vagy krónikus 
betegsége van, mérlegeljük a távolmaradá-
si szándékát!

Szilágyi Katalin

A járvány miatt az elmúlt hónapokban 
igencsak ingadozott a fuvarmegbízások 
száma a nemzetközi és belföldi árufu-
varozással, valamint raktározással is 
foglalkozó Happ Kft.-nél. A 75 járművet 
üzemeltető vállalatnál a kialakult helyzetet 
átcsoportosításokkal sikerült megolda-
ni – árulta el Happ Olivér. Az ügyvezető 
igazgatót várakozásairól és a kisteherau-
tós fuvarozás jövőjéről is kérdeztük.

- Hogyan érintette Önöket a korona-
vírus-járvány tavasszal, és mire szá-
mítanak az őszi hullám során?

- Az első hullám idején voltak olyan hó-
napok, amikor több fuvarunk volt, mint az 
előző év azonos időszakában, és voltak 
hónapok, amikor kevesebb. Ha az első 8 

hónapot hasonlítjuk össze, akkor az össz-
forgalmunk nem változott,. A vevői körünk 
sokszínű, ennek köszönhetően könnyeb-
ben vészeltük át az időszaki leállásokat. 
Szállítunk élelmiszert, napi fogyasztási 
cikkeket, elektronikai termékeket. Amikor 
egyes vevőinknél visszaesést tapasztal-

tunk, akkor a más iparágban tevékenykedő 
vevőinknél emelkedett fuvarigénnyel szem-
besültünk. Furcsa kettősséggel találtuk 
szemben magunkat, de erőforrásaink fo-
lyamatos átcsoportosításával megoldottuk 
a helyzetet. Összességében nézve a teljes 
szállított mennyiség enyhe emelkedést mu-
tat. Arra számítunk, hogy ez az irány foly-
tatódni fog és a kilengések is csökkennek. 

- A járvány idején megszaporodtak 
az online rendelések. A lakossági 
igények kielégítése fontos területe 
lesz a szállítmányozásnak?

- Az internetes e-kereskedelem roha-
mosan fejlődik. Egyre jobban közelít a 
bolti értékesítés szintjéhez, és ezt a jár-
vány időszaka tovább segítette. Megkér-
dőjelezhetetlen, hogy ez folytatódni fog a 
jövőben is.

- Milyen előnyei és nehézségei van-
nak a kisteherautós szállítmányo-
zásnak?

- Kevesebb kötelező szabályt kell be-
tartani azoknak, akik 3,5 tonna alatti jár-
művekkel dolgoznak. Pont ezért többen 
is vágnak bele, és sokkal kiélezettebb a 
verseny is, mint a nagyobb teherautók 
piacán. Hogy ennek ellenére érdemes-e 
belevágni azt mindenkinek magának kell 
eldöntenie. 

A kiélezett verseny mellett a legnagyobb 
nehézség az, hogy a kisteherautós szállí-
tások döntő része határidős, időre érzé-
keny szállítás. Jellemzően expressz vagy 
futárpostai feladatot, illetve gyógyszer vagy 
élelmiszer szállítást teljesítenek ezek az 
autók. Ha a járműnek műszaki hibája adó-
dik, a szokásosnál sokkal gyorsabban kell 
reagálni. 

- Milyen jövője van ennek a terület-
nek? 

- A mobilitási csomag következménye-
ként várhatóan zsugorodni fog a belföldi 
és az expressz piac. Mivel 2026 júliusától 
a 3,5-2,5 tonna közötti nemzetközi szállí-
tást végző kisteherautókat is fel kell sze-
relni tachográffal, korlátozottan lesznek 
alkalmasak expressz szállításra. Felfutás 
inkább a csomag- és házhozszállítás terü-
letén várható.

- Érdemes egy vállalkozásnak ve-
gyes autóparkot kialakítania?

- Igen, ha megalapozott vevői igény van 
rá. A kisteherautós fuvarozásban állandó 
megbízások nélkül sokkal nehezebb ér-
vényesülni. Ha nem rendszeres a vevői 
igény, akkor érdemesebb más partnerekkel 
együtt dolgozni.

- Hogyan látja, mikor rendeződhet a 
logisztika, fuvarozás helyzete? Hol 
lesznek fejlődési, növekedési lehe-
tőségek?

- Azt gondolom, a fuvarpiac megtisztu-
lása várható. A hitelmoratórium feloldása 
után várhatóan azok a versenytársak, akik 
eddig kizárólag az alacsony díjaikkal pró-
báltak versenyelőnyhöz jutni, most bajban 
lesznek. A megerősödés után viszont a tal-
pon maradt fuvarozó vállalkozásoknak lesz 
tere a bővülésre. Közgazdasági alapvetés, 
hogy minden visszaesést fellendülés követ. 
Ezt kell most alaposan figyelni, és a legha-
marabb reagálni rá. Mi ezt az időszakot 
erőgyűjtésre és tartalékképzésre használ-
tuk annak érdekében, hogy ha újra eldördül 
a rajtpisztoly, akkor megerősödve az első 
sorból induljunk.

Szilágyi Katalin

Csökkenhet a belföldi kisteherautós és expressz piac

Munkajogi szabályok a második hullám idején
Előírhatja a tesztelést a munkáltató

Kártalanítani kellene az államnak
Az egészségügyi törvény 70. paragrafusa szerint a munkavállaló a hatósági karantén ide-
jére a táppénzen felül állami kártalanításra jogosult (akár fertőzött, akár kontaktszemély). 
Vagyis ha valaki a hatósági kényszerintézkedés miatt nem tud dolgozni, annak az állam-
nak ki kellene pótolnia a táppénzt a munkajövedeleméig, és megtéríteni a járványügyi 
elkülönítés egyéb költségeit is. 

A cégvezetők bevezetnék 
a rendszeres tesztelést 

A közép- és felsővezetők kétharmada 
fontosnak tartaná a rendszeres tesztek 
bevezetését bizonyos munkakörökben 
– derül ki a Pénzcentrum internetes 
felméréséből. A COVID-19 szűrését 
elsősorban az egészségügyben, ven-
déglátásban dolgozók, élelmiszerbolti 
eladók, szociális munkások körében 
tartanák a legfontosabbnak, de szük-
ségesnek tartják többek között a je-
gyellenőrök, buszsofőrök, taxisofőrök, 
turizmusban dolgozók, ételfutárok, cso-
magkiszállítók körében is. 
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Fuvaros társadalmunk érdeke, hogy kiszűrjük hazánkból az en-
gedély nélküli fuvarozókat. Ehhez nyújt segítséget az MKFE és az 
ITM engedélykötelezettség-kereső és ellenőrző alkalmazása. Hasz-
nálatával minden le- és felrakó könnyen eldöntheti, hogy a válasz-
tott fuvarozó megfelel-e az előírásoknak. Így nemcsak elkerülhetik 
a borsos bírságot, de a magyar fuvarozókért is sokat tehetnek.  

2015 óta folyamatosan csökken a magyar 
fuvarozó vállalkozások teljesítménye. Piac-
vesztésünk nemzetközi viszonylatban már 
majdnem egyharmados, és hazai szinten is 
meghaladja a 6%-ot. Eközben a hazai utakon 
egyre több külföldi fuvarozóval találkozunk, 
közülük sokan az Unión kívülről érkeznek. 

Sokan úgy látják, hogy ők elsősorban az-
zal tesznek szert versenyelőnyre, hogy nem 
tartják be az itthoni szabályokat. Így keve-
sebb a költségük, olcsóbban tudják vállalni 
a megbízásokat. Szomorú, de egyre jobban 
kiszorulunk saját országunk piacáról. Pedig 
értünk a le-és felrakók is sokat tehetnének. 
Hogy mivel? Például a fuvarozói engedélyek 
vizsgálatával, ami a jogszabály szerint is kö-
telességük lenne (261/2011. korm. rend.). 
Ám ők sok esetben csak „felületesen” vizs-

gálják meg a fuvarozók engedélyét, nem el-
lenőrzik annak időbeli érvényességét vagy a 
feladatra való megfelelőségét. De lehet, hogy 
nem is tudják, ezt miként kellene megtenniük.

Szakmai összefogással sikerül
Minden szabálytalankodót az ellen-
őrök nem tudnak elcsípni és megbírsá-
golni. Ez csak szakmai összefogással 
működhet, melynek létrehozásában mi 
is segíthetünk. Hogyan? Mutassuk be 
partnereinknek, hogy az engedélyek el-
lenőrzése nem egy hosszadalmas és 
bonyolult feladat. Az MKFE és az ITM 
engedélykötelezettség-kereső alkal-
mazásával például néhány perc alatt 
kiszűrhetők az illegális fuvarozók. 
(bit.ly/EngedélykötelezettségKereső).

Egyszerűen kezelhető alkalmazás
A programnak mindössze három adatot kell 
megadni:

-  honnan szállítanak,
-  hova szállítanak (e kettőből az egyiknek 

Magyarországnak kell lenni), és
-  milyen országból származik a fuvarozó 

vállalkozó. 
Majd a program megmutatja, hogy a fuva-

rozónak szüksége van-e engedélyre, és ha 
igen, akkor milyen engedélyt kell bemutatnia. 
Az is könnyen ellenőrizhető, hogy a bemu-
tatott irat érvényes-e. Az oldalon részletes, 
pontokba szedett, ábrákkal ellátott tájékoz-
tatás olvasható az engedélyek ellenőrzési 
módjáról.  

Az engedélyek ellenőrzését egy 56 oldalas 
információs füzet is segíti. Ezt ingyen bocsát-
ja a logisztikai ágazatban dolgozó munkavál-
lalók rendelkezésére az MKFE, és a webol-
dalukról is letölthető. 

Hívjuk fel  megrendelőink figyelmét 
az engedélykereső alkalmazásra! Ezt 
megtehetjük a weboldalunkon, hírlevélben 
vagy akár a számláinkhoz csatolt levélben. 
Így gyorsan ismertté válik, és nagy segítsé-
günkre lesz! Őri András

Segítséget kapnak a felrakók az engedélyek ellenőrzéséhez 
Információs füzet és alkalmazás segíti, hogy ellenőrizni tudják az engedélyeket

Sok esetben a járművezető 
nem lehet jelen a külföldi felra-
kodáskor. Sajnos, ezt néhány 
felrakó ki is használja. A kínos 
meglepetés aztán már a fuva-
rozókat várja, egy szép, kerek 
összegű túlsúly-bírság formá-
jában. 

Olvasónk a vírushelyzet következtében 
nem lehetett jelen a németországi felrako-
dáskor. Hazafelé Csehországban megbün-
tették túlsúly miatt. A németek persze nem 
vállalják a felelősséget, a felrakó mereven 
elzárkózott a kár kifizetése elől. De vajon 
igaza van?

Ki a felelős a túlsúlyért?

A felelősség kérdését nemzetközi szállítá-
soknál a CMR-egyezmény fekteti le. Ennek 
7. cikke egyértelműen fogalmaz: a feladó 
felel minden olyan költségért és kárért, ami 
a CMR fuvarlevél bizonyos pontjainak pon-
tatlan vagy hiányos kitöltése miatt a fuva-
rozóra hárul. 

A 8. cikkely azonban hozzáteszi, hogy 
a fuvarozó köteles az áru átvételekor azok 
darabszámát ellenőrizni, sőt a feladó külön 
kérésre akár a súlyát is. (Ez utóbbiért díjat 
is felszámíthatunk.) Ezzel gyakorlatilag a 
felelősségben is osztozunk a feladóval. 

Ha nincs lehetőségünk ellenőrizni az 
adatokat, mert például nem lehettünk je-
len a felrakodásnál, akkor ezt rögzítsük 
a CRM-fuvarlevélben! Erre szolgál a 18. 
pont, ahol fenntartásainkat rögzíthetjük. (A 
CMR helyes kitöltéséről itt tájékozódjunk: 
bit.ly/CMRKitöltéseFenntartások és bit.ly/
CMRFenntartások3nyelven.)

A bejegyzett fenntartásokat a feladóval 
is írassuk alá. Ha ezt megtagadná, akkor 
a következő bejegyzéseket tegyük a 18-as 
rovatba:

22.  A fenntartást a feladó nem engedte 
beírni a fuvarlevél összes példányára 

23.  A fenntartást feladó kérésem ellené-
re nem írta alá 

A kicsi igen, 
de a nagy túlsúly nehezen védhető

A saját jól felfogott érdekünkben soha ne 
hagyatkozzunk kizárólag csak a felrakóra! 

Néhány méterrel odébb gurulva ellenőriz-
nünk kell a rakomány elhelyezését, darab-
számát és rögzítését is. A túlsúllyal kap-
csolatban egy tapasztalt sofőr már a jármű 
mozgásából észreveszi, ha 4-5 tonnával 
többet raktak fel. Jelentős túlsúly esetén 
nem is nagyon hivatkozhatunk arra, hogy 
nem vettük észre a több tonnányi eltérést. 
Ezt senki nem fogja elhinni. Ekkor jobb, ha 
visszafordulunk a felrakóhelyre.

A kisebb túlsúlyt viszont mérleg hiá-
nyában nehéz észrevenni. Például azt, 
ha a megrendelő 23 t árut rögzít a CMR 
fuvarlevélen, de az valójában 23,5 tonnát 
nyom. 

Összegezve

Pontosan kitöltött CMR esetén különösen, 
a kisebb túlsúlyért kizárólag a felrakó a fe-
lelős (a 18. pont is legyen kitöltve!) Ha már 
kifizettük a büntetést, ajánlott levélben fel 
kell szólítani a felrakót a megtérítésére. A 
levélhez csatoljuk a CMR- fuvarlevél és a 
büntetés másolatát is! Ha ez hatástalan-
nak bizonyulna, akkor sajnos nem marad 
más választásunk, mint jogi útra terelni az 
ügyet. Itt a magyar illetve a német bíróság 
illetékessége merülhet fel.

Lényegesen nagyobb túlsúly esetén vi-
szont egy bírósági eljárásban még Magyar-
országon is kevés esélyünk lenne. Még 
akkor is, ha van megfelelően kitöltött CMR.
 Őri András

Túlsúly: ki a felelős?
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TECHNIKAI (járműbe történő beépíthetőség)  
és SZERVIZHÁLÓZATI INFORMÁCIÓKÉRT keressenek alábbi elérhetőségeinken:  

2310. Szigetszentmiklós, Szerelő u.7.; info@tachografszerviz.hu; +36 30 9195302

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETE A

Az akcióban résztvevő további beszerelő partnereink:
AT2000 BT Debrecen 20-9174394 ● AUTÓ TACH KFT Pomáz 30-9625040 ● BARANYATAX KFT Pécs 30-4465352  

● BUS&TRUCK TERMINÁL KFT Vértesszőlős 70-6260202 ● ÉDER ZOLTÁN E.V. Zalaegerszeg 30-1829517 ● GLOBÁLPRAXIS BT Baja 30-9982638  
● GOÓR ZSOLT E.V. Nagykanizsa 30-9375057 ● NES-BA BT Pécs 30-487 5292 ● PIMARON KFT Miskolc 30-6811916  

● TORIK CAR KFT Győr 20-3243717 ● ULVICZKY KFT Nagykáta, Dabas, Kiskőrös 20-9442692 ● WESTGATE TRUCK KFT Biatorbágy 30-6455764

DIGITÁLIS TACHOGRÁF CSERE AKCIÓ

170.000,- Ft + ÁFA
(az ár tartalmazza a készülék, a csere és az illesztés díját is, 
de nem vonatkozik a „smart” /műholdas/ készülékekre)

2020. december 31-ig

•  VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐK  
KÖNNYŰ ÁTTEKINTHETŐSÉGE

•  MAGYAR NYEVŰ EGYSZERŰ MENÜ

GYÁRTMÁNY

Az  GmbH 1998 óta aktív részt-
vevője a digitális tachográf piacnak. Digitális ta-
chográfjai megfelelnek az EU és az AETR sza-
bályainak. 2018 vége óta a gyártás a BOSCH 
portugáliai üzemében történik. A cég legújabb fej-
lesztésű „smart” tachográfjait építik be gyárilag a 
VOLKSWAGEN Crafter valamint az MAN TGE jár-
műveibe is. Folyamatosan fejlesztik az eszközöket 
és azokat a kiegészítő szolgáltatásokat is, amelyek-
kel növelhető a közlekedés biztonsága, javítható 
a fuvarozás irányíthatósága, hatékonysága. A fej-
lesztések érdekében részt vesznek nemzetközi ku-
tatási projektekben, európai munkacsoportokban. 
Az Intellic GmbH hosszútávon a jövő tachográf 
fejlesztéseinek meghatározó szereplőjévé kíván 
válni. Ezért is választotta partnerének a digitális ta-
chográf gyártásához a BOSCH-t.

DIGITÁLIS TACHOGRÁF

Személyes kapcsolattatás

Írja össze, hogy mire lenne szüksége és 
adunk önnek egyedi árakat!

info@rsoft.hu
Akár 1 órán belül használható!




