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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 2021. június 1. és június 30. között alkalmazható
ESZ–95 ólmozatlan motorbenzin 430 Ft/l
Gázolaj 438 Ft/l
Keverék 469 Ft/l
LPG autógáz 266 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.

Fuvarpiaci körkép másfél év Covid-19 után
Tavaly év végén elindult egy fellendülés a nemzetközi fuvarpia-
con, és ez még az első negyedévben is érezhető volt. De vajon 
kitart-e ez egész évben vagy visszaáll a korábbi helyzet? És mi a 
helyzet a fuvar díjakkal? A magyar és a nemzetközi piac elemzé-
sével ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. 

2020-ban a járvány hatására a fuvarpi-
ac siralmas helyzetbe került. Kevés volt a 
megrendelés, a teherautók álltak, sok kis-
vállalkozás csődközeli helyzetbe került. A 
piac csak 2020 őszén normalizálódott va-
lamelyest, aminek a hatása 2021 elején is 
érezhető volt. 

A koronavírus elleni oltásnak köszönhe-
tően a gazdasági elemzők optimistán áll-
nak a 2021-es évhez, és gazdasági fellen-
dülést jósolnak Európa-szerte. Nos eddig 
úgy tűnik igazuk van, az elhúzódó harma-
dik hullám ellenére.

Válság előtti állapotban  
a nemzetközi fuvarpiac

A fuvarpiac elemzéséhez a TIMOCOM fu-
varpiaci barométer adatait néztük meg.  (A 
barométerről már sokszor írtunk, de aki 
lemaradt róla, keretes írásunkban elolvas-
hatja, hogyan működik.) A barométer a 
gazdasági elemzőket igazolja. Azt mutat-
ja, hogy európai szinten egyre nagyobb a 

fuvar kereslet. Az európai áru-raktér arány 
75:25 körül van, azaz háromszor annyi árut 
kéne elszállítani, mint amennyi szabad rak-
teret kínálnak a fuvarozók. 

Igazából ez csak részben jó hír. A mos-
tani fuvarozóhiányt a járvány miatt lecsök-
kent kamionpark és a kissé emelkedő ipari 
termelés okozza. A szakértők a megnöve-
kedett keresletért az EVER Given hajó bal-
esetét is okolják. Meglátásuk szerint a bal-
eset hozzájárult a közúti áruszállítás iránti 
kereslet növekedéséhez, mert a kikötők 
felé tartó árutömeget nem lehet egyszerre 
gyorsan elszállítani. A lemaradás ledolgo-
zását az is nehezíti, hogy a raktárak befo-
gadóképessége korlátozott. A szabad rak-
terek hiánya miatt nőttek a szállítási díjak. 

Javul a belföldi kereslet, 
de még nem az igazi

2020 elején a belföldi fuvarozás 25:75-ös 
arányt mutatott, azaz harmadannyi meg-
bízás volt, mint üres autó. A Covid-19 ér-

keztével április-májusban 10:90 arányos 
mélyrepülés következett. 2020 nyarára 
a fuvarpiac kiegyenlítődött, 49:51 arányt 
mutatott, de ez nem tartott sokáig. Ahogy 
2020 év végén, jelenleg is 33:67 a HU-HU 
arányszám. Azaz még mindig kétszer any-
nyi üres autó van, mint szállítandó áru. A 
belföldi fuvarozás visszatért a járvány előt-
ti, azaz a 2019-es állapotába. Nincs jobb 
helyzetben, mint a járvány előtt, de leg-
alább rosszabban sem. 

Magyar export, import 
szállítások

Nemzetköziben sem állunk valami fénye-
sen. A Magyarországról induló vagy ide 
tartó fuvarok arányszáma is visszatért a 
járvány előtti állapotra. A 2020-as évnél 
szerencsére több a megbízás. A HU-EU 
arány 10:90, az EU-HU arány 33:67. Ez 
mindkét irányban rendkívül erős fuvarozói 
túlkínálatot mutat, ami évek óta nem válto-
zik. 

Nézzük meg, hogy a legfontosabb keres-
kedelmi partnereinknél hogyan alakulnak a 
rakomány-raktér arányok!

Szlovákia: 2021. május végén a HU-SK 
rakomány-raktér arány 15:85. Ez erős ma-
gyar fuvarozói túlkínálatot jelez, amit az is 
okoz, hogy az elmúlt hónapok kereslete a 
2019-es szint alatt maradt. Április közepé-
től látható egy minimális javulás, de az sem 
sok. A szlovák-magyar megbízások aránya 
33:64. Ez a szám azért érdekes, mert a ta-
valyi második félévben hónapokig kétszer 
annyi volt az importigény, mint a szabad 
fuvarozói kapacitás. 2021 év elejére a SK-
HU piac kiegyenlítődött, közel azonos volt 
a rakomány-raktér arány. Azóta szinte ál-
landósult az a helyzet, hogy kétszer annyi 
a szabad autó, mint amennyi árut szállítani 
kell.

Románia: Tavaly nyáron a magyar-
román vonalon szépen kiegyenlítődött a 
fuvarpiac: 42:52 volt. Év végére viszont 
nagyon lecsökkent a szállítandó áruk meny-
nyisége, s jelenleg csak 10:90 az arány. Ez 
jóval kevesebb szállítandó árut jelent, mint 
amennyi 2019-ben volt. Romániából négy-
szer annyian szeretnének fuvarozni Ma-
gyarországra, mint amennyire lehetőség 
van (RO-HU 20:80).

Lengyelország: A kivitelnél az arány-
szám 10:90, azaz kilencszer nagyobb a 
szabad fuvarkapacitás, mint amennyi árut 
kell szállítani. Ez nem túl fényes adat, de 
megegyezik az elmúlt 2 év számaival. 
A lengyel behozatalnál viszont 65:35 az 
arány, ami csaknem kétszer annyi rako-
mányt jelent, mint amennyi szabad fuvaro-
zói kapacitás van. Az import megbízások 
száma biztató, bőven a 2019-es szint fe-
letti.

Ausztria: ha arról beszélünk, hogy a 
fuvarpiac európai viszonylatban a 2019-es 

szintet hozza, akkor ez alól a magyar-oszt-
rák fuvarozás sem kivétel. Hozzuk a szo-
kásos arányt: magyar-osztrák vonatkozás-
ban négyszer annyi a szabad raktér, mint 
a szállítandó áru (HU-AT 20:80). Ebben 
sajnos nincs javulás évek óta. Viszont a be-
hozatalnál a fuvarpiac jelenleg kiegyenlített 
képet mutat (AT-HU 49:51). 

Franciaország: A 2020 végi 30:70-es 
arány után idén visszatért az elmúlt évek-
ben megszokott év eleji keresletcsökke-
nés. A kivitelnél az arány 10:90, vagyis 
több, mint kilencszeres fuvarozói túlkínálat 
van A FR-HU arány sem mutat szebb ké-
pet. Ez nem tűnik túl rózsásnak.

Németország: A világjárvány ellenére a 
tavalyi évet elég sok megrendeléssel zár-
ták a magyar fuvarozók (HU-DE 49:51). 
2021 év elejére viszont jelentősen lecsök-
kent a szállítandó áruk mennyisége. Ta-
vasszal elindult valami pozitív változás, de 
a HU-DE arányszám még mindig 22:78-at 
mutat, azaz sokszoros fuvarozói túlkínála-

tot. A 2019-es évnél mindenesetre jobbak 
ezek a számok.

Hullámvasúton az üzemanyagár
A fuvarpiac kedélyeit nemcsak a világjár-
vány és a változó gazdasági teljesítmény 
borzolja, hanem a hullámzó üzemanyag-
árak is. 2020-ban a gázolaj márciusi 406 
Ft/l-es ára júniusra 326 Ft/l-re csökkent. 
2021 januárjában 387 Ft/l-es árral indult 
a piac, jelenleg pedig a 438 Ft/l-es árnál 
tartunk. Az üzemanyagár folyamatos vál-
tozása nem feltétlen tesz jót a fuvarpiac-
nak. Az ügyfelek ugyanis nem szeretnek 
havonta emelkedő fuvardíjjal dolgozni. 
Pedig nem nagyon van más lehetőség, 
mint emelni. Üzemanyag nélkül nem megy 
az autó.

Növekvő fuvardíjak
A fuvardíjak a vírushelyzet ellenére emel-
kedtek. 2021 első negyedévében az át-
lagos európai fuvardíj 1,57 euró volt. Ez  

TIMOCOM fuvarpiaci barométer működése
A TIMOCOM fuvarpiaci barométer alapján összehasonlítható az elérhető szállítási megbízások 

mennyisége a szabad kapacitásokkal. Ebből kijön egy arányszám, ami megmutatja, hogy az adott 
pillanatban miből van több: szállítandó áruból vagy üres raktérből. A fuvarozók szempontjából az 
a jobb, ha a szállítandó áruk mennyisége a nagyobb. De nem sokkal, csak épphogy annyival, hogy 
válogathassanak a megbízások közül. Ha kevés a szállítandó áru és sok az üres raktér, az letöri a 
fuvardíjakat, a fuvarozók fillérekért vállalják el a szállításokat.

A TIMOCOM barométerével az adatokat Európa bármely országával kapcsolatban megnézhetjük. 
Például kikereshetjük, hogy milyen a rakományok és felajánlott üres rakterek aránya német-magyar 
vagy magyar-német viszonylatban, vagy bármelyik másik két ország között. Az adatok percről-perc-
re változnak, a program mindig az éppen elérhető ajánlatok alapján számolja ki a pillanatnyi ará-
nyokat. Minél nagyobb a forgalom egy adott országgal kapcsolatban, annál pontosabbak a számok.
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Önök  
kérdezték...

kb. 0,2%- os fuvardíj emelkedést jelent 
2020 utolsó negyedévéhez képest. Gaz-
dasági elemzők szerint a fuvardíjak idén 
is folyamatosan emelkedni fognak, és 
2021 végére elérhetik a kilométerenkénti 
1,087 -1,155 eurót. Ez útvonaltól függően 
2,5-9%-os növekedést jelenthet. 

A fuvardíjak emelkedése mögött nem 
csak az áll, hogy emelkedik az üzem-
anyagár és az európai gazdaság kezd fel-
ébredni a világjárvány okozta sokkból. Ez 
ennél összetettebb kérdés.

A fuvardíjakat például az is befolyásol-
ja, hogy van-e visszfuvar. A pandémia 
miatt a megélhetésért küzdő fuvarosok 
rákényszerültek arra, hogy akkor is el-
vállaljanak egy fuvart, ha visszafelé üres 
járat van. Ez az odaútnál fuvardíj emel-
kedéshez vezet, hiszen az üresjárat költ-
ségeit is fedezni kellett. A másik oldala a 
dolognak az, hogy a visszaútra vonatko-
zó díjak átlagosan 0,3 euró/km összeggel 
csökkentek.

A Brexit is hozzájárul a fuvardíjak 
emelkedéséhez. A megnövekvő admi-
nisztrációs terhek, a szigorú járványügyi 
szabályok és a vámellenőrzés visszave-
zetése miatt sok fuvarozó inkább lemon-
dott arról, hogy az Egyesült Királyságba 
szállítson. A kiesett bevételt a megmaradt 
fuvardíjakból kell fedezniük. Akik mégis 

vállalják az angliai fuvart, csak az első 
negyedévben 1,3%-kal emelték a fuvar-
díjat. Éves szinten ez kb. 5%-os emelke-
dést jelent majd.

Irányt mutat  
a német modell

Németország már a kezdetektől gyorsan 
és hatékonyan kezelte a járványt. Itt kisebb  
gazdasági károkat okozott a koronavírus, 
mint a környező országokban. A gyárak 
nem álltak le, így a fuvarmegbízások szá-
ma sem csökkent. Most az export erősebb 
a németeknél, mint az import. A beszállítás 
aránya ugyanis 1,8%-al csökkent a tavalyi 
évhez képest. 

A németek a cseh autóipar fő alkatrész 
beszállítói. A Duisburg-Prága útvonalon a 
tavalyi évhez képest a fuvardíjak 9,8%-kal 
emelkedtek (1,42 euró/km). Az emelkedés-
hez hozzájárult a sofőrök kötelező tesztelé-
se is, és az, hogy a határellenőrzések miatt 
megnövekedett a határátlépési idő. Ezek 
költsége úgy tűnik, fixen beépült a fuvardí-
jakba.

A Duisburg-Varsó vonal is drágult. 2020 
utolsó negyedévéhez képest a német-len-
gyel vonalon 8%-os fuvardíj emelkedés fi-
gyelhető meg (1,02 euró/km). A lengyel-né-
met visszaúton azonban 4,8%-kal csökkent 
a kilométerenkénti fuvardíj (0,98 euró/km). 

Ez az első alkalom, hogy így alakult a hely-
zet. Ezidáig a Varsó-Duisburg vonalon min-
dig magasabbak voltak a fuvardíjak, mint a 
visszaúton. Ennek oka az lehet, hogy a len-
gyel gazdaság gyorsabban éledezik, mint 
a német.

Teljesen másként alakulnak a fuvardí-
jak a német-francia oldalon. Itt mindkét 
irányban csökkentek a fuvardíjak. A német-
francia vonalon 2,9%-kal (2 euró/km), a 
francia-német vonalon 4%-kal (1,52 euró/
km). A csökkenést a szigorú járványügyi 
intézkedésekések és a francia gazdaság 
rossz állapota okozta. De hozzájárultak a 
litván fuvarszervezők is. A litván Griteka 
szállítmányozó cég ugyanis 35% kedvez-
ménnyel hirdeti szolgáltatásait a Francia-
országból induló fuvarokra. Az akciót azzal 
magyarázzák, hogy a csökkentett fuvardíj-
jal csak próbálják elkerülni az üresjárato-
kat. Viszont ez az akció mindenkinél letöri 
az árakat.

Összegezve: a fuvardíjak emelkedé-
sére a fuvarozói szakmának már jó ideje 
szüksége volt. De a világjárvány okozta 
“fennakadások” miatt bekövetkezett fuvar-
díj emelkedés nem jelenti azt, hogy a plusz 
pénz egyenesen a fuvarozók zsebébe ván-
dorol. Egyszerűen drágább lett a világ, a 
fennmaradáshoz pedig elkerülhetetlen a 
fuvardíj emelés. Király Viktória

Európai fuvardíjak 2021 első negyedévében, útvonalanként. Feketével az odaúton, míg pirossal a visszaúton elérhető díjakat látjuk.
Forrás: Ti & Upply elemzés az európai fuvardíjakról, 2021

Úgy tűnik, néhány önkormányzat besokallt az átmenő forgalom 
miatt: durván megemelték a behajtási engedélyek díját. Ezt főleg 
Budapest vonzáskörzetében tapasztalhatjuk, de egy-két vidéki 
településnél sem árt tájékozódni indulás előtt.

Megteheti az önkormányzat? 

A válasz: igen. Az önkormányzatok a saját 
tulajdonukban álló közutakkal azt csinálnak, 
amit akarnak: fákat, virágokat ültethetnek 
mellé, súlykorlátozó táblákkal és villogó 
karácsonyfadíszekkel rakhatják körbe, sőt, 
akár kátyúzhatnak is. 

A behajtási engedélyek drágításával va-
lószínűleg a fő céljuk a forgalom visszafo-
gása, az utak állapotának megóvása és az 
útfelújítások költségeinek előteremtése. A 
szabályokról az önkormányzatok honlapján 
vagy az Önkormányzati rendelettárban ta-
lálhatunk részeleteket (or.njt.hu). A bátrab-
bak pedig egy adott rendelet mellékleteire 
görgetve ijesztő táblázatokat és hajmeresz-
tő számokat láthatnak… Nézzünk szét pár 
településen!

Az egyik Pest-megyei község nemrégiben 
emelt, nem is kicsit. Az eseti behajtás 

-  10-24 tonnáig 8.000 forint, 
-  24 tonna felett pedig 12.000 forint. 
(Plusz ugye a háromezer forintos 

ügyintézési díj.) Heti és havi “bér-
let” nincs, a következő fokozat 
az éves engedély. Ennek díja 
többszöri ránézésre, pislo-
gásra és hüledezésre sem 
változott:

-  10-24 tonnánál 240.000 
forint, 

-  felette 360.000 forint.
De nyugalom, van kedvez-

mény! Akinek helyben van a te-
lephelye, és oda fizeti az iparűzési 
adót, 20%-kal olcsóbban ússza meg az 
utat. 

A Balaton-parton sem örülnek a teherau-
tóknak. Az egyik településen 

-  7,5-22 tonnáig 8.000 forint, 
-  22-30 t-ig 25.000 forint, 
-  30-35 t-ig 30.000 forint, 
-  35-40 t-ig pedig 50.000 forintba kerül 

egy nap(!).
Itt viszont bőkezűbbek a helyiekkel, szin-

tén telephelyhez és adóhoz kötötten 50% 
kedvezménnyel számolhatunk.

Egy nagyvárosban is hasonló összege-
ket láthatunk: 3,5 tonnától 40 tonnáig ará-
nyosan öt sávot határoztak meg, 4.500-tól 
15.000 forintig terjed a napi összeg. Itt lehet 

-  7 napra is befizetni a hozzájárulást 
(7.650 forint - 30.000 forint), 

-  30 napra (10.125 forint - 78.750 forint) 
-  és 1 évre (67.500 forint - 675.000 forint).

A helyiek szintén szerencsések, hiszen 
50% kedvezményt kaphatnak.

Az engedélyeket szinte mindenhol rend-
számra adják ki. Tehát 2 kocsinál lehet 
szépen 2-vel szorozni. Ha az egyiket nem 
tudjuk küldeni, mert például nem ért vissza, 
műszaki baja adódott stb., akkor a másik 
csak akkor mehet, ha kinyögtük arra is a 
sarcot. Rendszámot módosítani nem lehet.

A kérelmezés is macerás, 
nem beszélve arról, ha 

megszegjük a szabályokat
A gondot nem is mindig a borsos díjak okoz-
zák. Egy költözködés valószínűleg egy na-
pos, és belefér még plusz párezer forint. 
Az építkezések, felújítások is legtöbbször 
elbírnak még ennyi plusz költséget. De saj-
nos sokszor nincsenek extra napjaink, amíg 
malmozgatva az engedélyre várunk.

Az engedély kiadását a Polgármesteri Hi-
vatalokban kell kérelmezni. S hiába nézünk 
kedvesen, általában nem számíthatunk vil-

lámgyors ügyintézésre: a legtöbbször 
8 napos, 5 munkanapos határ-

időkkel találkozunk, de van 8 
munkanapos is. Gondoljunk 
bele, ez majdnem két hét! 
Ami annyit jelent, hogy egy 
gyors fuvarnál esélyünk 
sincs beszerezni. 

Az ellenőrzés a legtöbb 
helyen a rendőrség és a 

közterület-felügyelet dolga. 
Sajnos elég vastagon foghat 

a ceruzájuk: magánszemélyeknél 
200.000 forintig, cégeknél 2.000.000 

forintig terjedő bírsággal jutalmazhatnak, 
ha benézzük a szabályokat.

Ha célforgalomba megyünk, akkor min-
denképpen ki kell fizetnünk a hozzájáru-
lást. Ha csak azért mennénk át a telepü-
lésen, hogy levágjuk az utat, akkor nem éri 
meg a behajtási engedélyekkel szórakozni. 
(Sőt, általában ki sem adják tranzitra.) Egy 
10 km-es szakasz autópályán 

-  J2-ben (kéttengelyessel) 471-638 fo-
rint, 

-  J3-ban 661-895 forint,
-  J4-ben 1.023-1.445 forint, környezetvé-

delmi kategóriától függően. 
Az engedély meg 8 ezer, és két hétig 

várni kell rá. Valószínűleg éppen az a tele-
pülések célja, hogy ez ne érje meg, s meg-
szabaduljanak a tranzitforgalomtól. 

Kis Zsuzsanna

Olvasónk behajtási engedélyt 
igényelt az önkormányzattól egy 
konkrét fuvarra. Ám az engedély 
nem érkezett meg időben, így 
le kellett mondania a megbízást. 
Több mint egy héttel a terve-
zett fuvar után aztán megjött 
az engedély és a díjáról szóló 
számla is.  
Felvetődik a kérdés: mit tehe-
tünk, ha nem érkezik meg idő-
ben a behajtási engedély? Még 
a díjat is be kellene fizetni?

A behajtási engedélyezés az önkor-
mányzatokhoz tartozik. Az önkormány-
zatok saját hatáskörben, önkormányzati 
rendelettel szabályozzák a behajtási 
engedélyek kiadását. Így aztán ország-
szerte különböző díjakat kell fizetni, és 
különböző eljárásokkal találkozunk. 

Abban azonban szinte mindegyik ren-
delet megegyezik, hogy a visszatérítés 
kérdéséről vagy egyáltalán nem, vagy 
csak szűkszavúan ír. Amit olvasónk te-
het az az, hogy az adott önkormányzat-
nál kérelmezi a díj elengedését. 

Az elbukott fuvar miatti kárt már csak 
pereskedéssel tudná érvényesíteni. Ha 
egy közigazgatási szerv, esetünkben az 
önkormányzat kárt okoz, azért felelős. 
Az például, hogy az önkormányzat a 
rendeletben meghatározott ügyintézési 
határidőben nem állította ki a behajtási 
engedélyt, egy per során azt is jelenthet-
né, hogy a bíróság megállapítja az ön-
kormányzat mulasztását és az okozott 
kár megtérítésére kötelezhetné. Persze 
nem valószínű, hogy egy elkésett behaj-
tási engedély miatt rászánnánk magun-
kat egy ilyen jogi csörtére. 

Amit tanácsolni tudunk: az igénylés 
előtt nem árt ellenőrizni, hogy az adott 
önkormányzat milyen ügyintézési határ-
idővel dolgozik. Ez szintén változó. Le-
het 8 nap, de akár 30 nap is. A postázás 
időtartama ráadásul nem számít bele az 
ügyintézési időbe. 

Ha tehát sürgősen szükségünk lenne 
a behajtási engedélyre, érdemes kérvé-
nyezni az engedély személyes átvételét.

Bikki Laura

Durván emeltek  
egyes önkormányzatok  

a behajtási engedélyek díján
Elkésett behajtási 

engedély:  
mit tehetünk?
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Az iparűzési adóból évek óta 
levonhatjuk az útdíjra költött pénz 
7,5 százalékát. De vajon mit kell 
figyelembe venni: azt a pénzt, amit 
befizetünk, vagy azt, amit tényle-
gesen úthasználatra fordítunk? 
A kérdéssel azért érdemes foglalkoznunk, 
mert két évvel ezelőtt megváltozott az út-
díjszedő társaság gyakorlata. A korábbi 
években a szolgáltató úgy kezelte a feltöl-
téseket, hogy az egy befizetett, de el nem 
használt összeg. A számlán lévő pénz ad-
dig a miénk maradt, amíg fel nem használ-
tuk. Ha valaki abbahagyta a fuvarozást, és 
véget ért a szolgáltatóval való kapcsolata, 
akkor hosszú idő után, de visszakapta a fel 
nem használt összeget. Az általános szer-
ződési feltételek akkor érvényes szövege 
szerint a két fél közötti szerződés megszű-
nik az utolsó feltöltést követő 5 év után, 

vagy az egyenleg terhére történő utolsó 
úthasználat után 2 évvel. Ezután a fel nem 
használt egyenleget visszautalták. 

A NÚSZ Zrt. által használt ÁSZF azon-
ban 2019-ben megváltozott, a mai szöveg 
2019.02.03-tól érvényes. Ebben már nincs 
szó a fel nem használt egyenleg vissza-
utalásáról. A hu-go.hu oldalon is ennek 
megfelelő a folyamatok leírása (az általá-
nos információk menüpontban, az egyen-
legkezelés kérdésre adott válaszok között 
olvasható). Eszerint az úthasználó és a 
szolgáltató közötti szerződés megszűnik 
az utolsó egyenlegfeltöltéstől számított 2 
év elteltével. A korábbi gyakorlattól eltérő-
en a maradék összeget nem utalják vissza, 

azt elkönyvelik úgy, mintha elköltöttük vol-
na úthasználatra. „Az egyedi úthasználati 
folyószámla egyenlege a folyószámláról út-
díjként a díjszedő részére átutalásra kerül“ 
– olvashatjuk a leírásban. 

Amit tehát az útdíj számlára befizetünk, 
az már nem a mi pénzünk. Azt vissza nem 
kapjuk akkor sem, ha nem használjuk fel. 
Máshol is találunk ehhez hasonló eljárást, 
ilyen a feltöltőkártyás telefonok egyenleg-
kezelése is. Ennek megfelelően a szolgál-
tató ma már nem a ténylegesen elhasznált 
útdíjról állítja ki a számlát, hanem rögtön a 
feltöltött összegről számlát kaphatunk. Ezt 
tartalmazza az oldalukon olvasható leírás 
is: elektronikus vásárlás esetén „KIZÁ-

TSM bírság. A hideg kiráz tőle sokunkat. Sokszor ne-
künk kell kifizetni, és úgy érezzük, igazságtalanul. A 
megrendelő mérlegelt, a kapu meg szintén, csak 300 
kilóval többet. A papírról lemaradt egy aláírás és tár-
sai: ezek sokba kerülhetnek. Nézzünk néhány tippet, 
merre induljunk egy pocsék mérlegelés után.

Tudjuk, hiszen már szinte jogá-
szok vagyunk: a belföldi helyzet-
re a KÁSZ (120/2016. Kormány-
rendelet) és a Kkt. (1988. évi I. 
törvény) vonatkozik. 

Ezek szerint mi felelünk a jár-
műért és a közlekedéssel kap-
csolatos szabályok betartásáért 
– így a megengedett súlyért és 
tengelyterhelésért is. 

Könnyen előfordulhat azon-
ban, hogy nincs ráhatásunk 
arra, hogy mekkora súlyt raknak 
a teherautónkra. Sok esetben 
nem is tudjuk ellenőrizni a ra-
komány tömegét, kénytelenek 
vagyunk elfogadni azt, amit a 
feladó állít róla. Eközben mi vi-
seljük a túlsúllyal kapcsolatos 
szinte valamennyi felelősséget. 

Jól tudjuk azt is, hogy a rako-
dás során a sofőrnek utasítási 

joga van. Ő mondja meg a rako-
dóknak, hogy mit és hova tegye-
nek. A rakomány rögzítése azért 
fontos, mert például hegymenet-
ben vagy vészfékezéskor az áru 
elmozdulhat, és az eredetileg 
jól megrakott teherautó tengely-
súlyossá válhat. Nem győzzük 
hangsúlyozni: ha a sofőr nem 
lehet jelen a rakodásnál, akkor 
azt vezesse fel a fuvarlevélre és 
írassa alá a megrendelő erre jo-
gosult munkatársával.

Ezek a szabályok mindenfé-
le árura érvényesek, legyen az 
raklapos, kalodás, gabona, tej 
stb. Tehát az ömlesztett és a 
nem ömlesztett fuvarozásra is. 
Viszont a kettő között van egy 
óriási különbség TSM bírság 
szempontjából. Először meg 
kell néznünk, hogy ki kapja a 

bírságot. Ez pedig nem biztos, 
hogy ugyanaz a személy lesz, 
mint aki a végén állja a cechet. 
Lássuk hát azt a bizonyos med-
vét!

Mi a különbség, 
ha ömlesztett vagy 
nem ömlesztett árut 

szállítunk?
Ömlesztett árukat szállító fuva-
rozóként vagyunk leginkább az 
erdő felől, de csak első ránézés-
re. Első, hirtelen, bizakodó rá-
nézésre. Ilyenkor elvileg a felrakó 
felelőssége, hogy mennyit rak fel 
a kocsinkra. De ha végiggondol-
juk, mégsem egyszerű a helyze-
tünk. A büntetés alól ugyanis csak 
akkor mentesülhetünk, ha a felra-
kó az össztömegről tömegbizony-
latot állít ki. Ezzel kellene bizonyí-
tanunk, hogy már a rakodáskor is 
túlsúlyos volt a jármű. Csak ilyen-
kor hárítható át a papír kiállítójára 
a bírság. De tegyük a szívünkre a 
kezünket: ki lesz az a tökkelütött, 
aki aláírja, hogy: “Igen, 40 tonna 
a megengedett össztömeg, de én 
úgy rakodtam, hogy 43 lett. Nem 
olyan nagy baj ez, ne rinyálj, ha-
ladjunk, nyugodtan indulj el, nem 
lesz itt semmi gáz…” 

A másik probléma, hogy fel-
rakodáskor sokszor nincs mér-
legelés, csak egy nyilatkozatot 
kapunk. Sajnos ekkor is hoz-
zánk fut be a bírság, hiszen a 
szabályok szerint csak tömeg-
bizonylat kiállítása esetén megy 
a csekk a felrakóhoz. De innen 
még van lehetőségünk a fizetést 

áthárítani: hiszen eddig arról volt 
szó, hogy ki kapja a bírságot.

Nem ömlesztett áruknál – mi-
vel a szabályok az ömlesztett 
árukat emelik ki – nem vagyunk 
túl rózsás helyzetben. A bírságot 
mindenképpen mi fogjuk meg-
kapni, de innen is mehetünk 
tovább, mégpedig ugyanazon 
a “sötét” úton, mint amikor az 
ömlesztett áruknál kapásból mi 
kapjuk az ejnye-bejnyét.

Nemzetközi kitekintő
A nemzetközi fuvarozásnál a 
CMR szabályaihoz kell nyúl-
nunk. Szintén áll az aranysza-
bály: ha a sofőr nem lehet jelen 
a rakodásnál, vagy nem tudja 
ellenőrizni a rakomány súlyát, 
fenntartásokkal kell élni a CMR 
fuvarlevélen. Ezt lehetőleg ne 
magyarul tegyük meg, elég jó 
“mintákat” találni például angol, 
német, francia, spanyol, orosz  
stb. nyelveken is (mkfe.hu). Egy 
esetleges túlsúlybírságnál ez az 
egyetlen esély, hogy áthárítsuk 
a megbízóra a bírság kifizetését. 
Ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy fuvarozóként mindig van 
tájékoztatási kötelezettségünk! 
Azaz, ha az osztrákoknál elcsíp-
nek túlsúllyal, akkor elő kell kap-
ni a telefont és tájékoztatni kell a 
megbízót. 

Fenébe, megjött  
a postás a csekkel…

Mérgesek vagyunk: már megint 
mi szívunk, holott van egy tö-
megbizonylatunk 39.700 kilóról, 
a kapunál meg valami csoda 

folytán 40.400 lett belőle. Vagy 
hiába pakoltuk fel teljesen sza-
bályosan a raklapokat, figyelve 
a tengelyekre is (esetleg netalán 
még tengelysúly-mérlegünk is 
van, ami ezt igazolta), a mérés-
nél mégis megbuktunk. Mit te-
gyünk? Hogyan próbáljuk men-
teni a menthetőt és behajtani a 
megrendelőn a büntetésünket, 
ha pontosan tudjuk, hogy nem 
mi voltunk a hunyók?

Első dolog: ha tengelysúllyal 
kaptak rajta, nehezebb dolgunk 
lesz. Nem könnyű bizonyítani, 
hogy a felrakó a hibás, hiszen a 
platón belüli súly elosztásáért mi 
felelünk. Jogi szakértőnk szerint a 
tengelyes büntetésekkel azért is 
nehéz mit kezdeni, mert a kapu-
kon kívül nincsen hiteles mérés. 
De nem lehetetlen. 

Az össztömeges büntetésekkel 
könnyebb helyzetben vagyunk,  
azokkal már érdemesebb fog-
lalkozni. Itt ugyanis a szállítóle-
vél, egyéb okmányok a felrakó 
részéről már bizonyíthatják az 
igazunkat és sok pénzt spórolhat-
nak meg nekünk. – Emiatt fontos, 
hogy ezeket a körülményekhez 
mérten próbáljuk mindig kitöltet-
ni a feladóval – magyarázza jogi 
szakértőnk. – Ez nagyon fontos 
lehet például egy gabonaszállít-
mánynál vagy egy tejes tartályko-
csinál. A papírok igazolják, ezek-
kel bizonyítható, hogy mekkora 
volt a tényleges súly. Volt például 
egy ügyfelem, aki rendszeresen 
búzát szállított. A feladó kanalas 
géppel emelte a járműre a búzát 
és pontosan tudta, hogy hány 

kg egy kanálnyi gabona. A súly-
igazolást is ez alapján állította ki. 
Szerencsétlen fuvarozót mégis 
megbüntették az össztömeg mi-
att. Ebben a helyzetben sikeresen 
hivatkoztam arra, hogy a súlyiga-
zolást a felrakó adta ki, így fuva-
rozónk költhette másra a bírság 
összegét.

Meg lehet úszni?
Amikor megkapunk egy bírság-
határozatot (össztömegeset 
vagy tengelyeset), akkor három 
lehetőségünk van. Ezek első 
kanyarban ingyenesek, illeték-
mentesek.

-  Próbálunk megegyezni a 
megrendelővel: ez a legjobb 
megoldás, ha sikerül, boldo-
gok vagyunk.

-  Kimentjük magunkat mér-
legjeggyel, súlyigazolással 
stb. Ha a hatóság elfogadja, 
megúsztuk az ügyet. Plusz-
ban nyugtázzuk, hogy sze-
rencsés a csillagjegyünk.

-  Ha ez nem elég, bizonyítá-
si indítvánnyal próbálhatjuk 
menteni a menthetőt. Ez 
lesz a legnehezebb. Itt elő 
kell adni a tényeket, ame-
lyekkel a hatóság meggyőz-
hető, hogy nem mi voltunk a 
hibásak. GPS, tachográf, a 
megrendelő egyéb igazolá-
sai stb. Mindent be kell vet-
nünk, de tapasztalatok sze-
rint ezek legtöbbször nem 
elegendőek.

-  Ha nem jártunk sikerrel és 
elutasítják a kérelmünket  
– sajnos ez a leggyakoribb 

–, mehetünk a fellebbezé-
sünkkel a bíróságra (Erre 
30 napunk van.) Persze ez 
már nem lesz ingyen, sőt… 
Az illeték a bírság minden 10 
ezer forintja után 400 forint, 
de minimum 5 ezer, maxi-
mum 500 ezer forint. Egy 
átlagos, 300 ezer forintos bír-
sággal számolva ez 12 ezer 
forint. Erre jön az ügyvéd, 
jogtanácsos díja, ha ilyen 
jellegű segítséget kérünk. 
Pluszban reménykedhetünk, 
hogy például szakértőre nem 
lesz szükség, mert azért már 
szinte aranyröggel kell fizet-
ni.

Örök szabály: mindig, 
mindent bizonyítani kell

Leginkább olyan rakománynál 
járhatunk sikerrel, ahol tudjuk bi-

zonyítani, hogy a teherautó a fel- 
és lerakodás között sehol sem 
állt meg az 5 raklap csempével, 
aminek ismert a tömege. Ügyvé-
dünk például tachográf adatok-
kal, GPS koordinátákkal győzte 
meg a bíróságot, hogy a felrakó 
volt a hibás. Megfelelően felra-
kodtak, az össztömeg mérlege-
lés nélkül is rendben volt. Hiszen 
raklapos árunál  pontosan ki le-
het számolni a rakomány súlyát, 
és a tengelyterhelést. Mégis ho-
mokszem csúszott a gépezetbe, 
pár száz kilóval túllépte a jármű  
a megengedett össztömeget.

De bizonyítani lehetett, hogy a 
sofőr másutt nem állt meg, nem 
tankolt, emiatt nem lehetett plusz 
súly a kamionon. A fuvarozó 
szerencséjére itt a megrendelő  
fizette a révészt.

Kis Zsuzsanna

7,5%
Útdíj és iparú́zési adó

RÓLAG az egyenleg feltöltéséről állítunk 
ki számlát. A későbbiekben az egyenleg 
terhére vásárolt viszonylati jegyekről, va-
lamint az OBU-val megtett kilométerekről 
nem készül külön számla.“

És itt térünk vissza az iparűzési adó 
kérdéséhez. Az útdíjra költött pénzek visz-
szatérítéséről a helyi adókról szóló törvény 
rendelkezik. Eszerint levonható az adó-
alapból a költségként az adóévben elszá-
molt, a belföldön és külföldön autópályák, 
autóutak és főutak használatáért fizetendő 
díjaknak a 7,5%-a (1990. évi C. tv. 40/A. §). 
Joggal merül fel a kérdés: azt az összeget 
vonhatjuk le, amit az elszámolás alapján 
ténylegesen útdíjra költöttünk, vagy azt, 

amit befizettünk az útdíjat szedő NÚSZ Zrt. 
számlájára?

Álláspontunk szerint ez utóbbit kell alkal-
mazni. A helyi adókról szóló törvény egyér-
telműen a költségként elszámolt összeget 

engedi meg levonni az adóalapból. Márpe-
dig költséget elszámolni csak a bizonylat 
alapján lehet, bizonylatot pedig nem a fel-
használt, hanem a befizetett összegről állít 
ki a szolgáltató.  Nagy Csaba

TSM bírság jött - mit kezdhetünk vele?

MÉRLEGELÉS
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Akár ki is vonhatják az autót a 
forgalomból, ha megfeledkezünk 
a megvásárolt jármű hatósági át-
írásáról. Tartsuk be a kötelező 15 
napos határidőt, mert sok kárunk 
származhat a mulasztásból! 

Néha előfordul, hogy valaki elfelejti nevére 
íratni a frissen vásárolt autót, vagy nem is 
nagyon foglalkozik a papírokkal. Vesz egy 
használt autót, majd talál egy jobbat, és az 
előzőt el is adja, mielőtt még a nevére ven-
né. Vagy vesz valamit egy ismerősétől, de 
a papírokat nem intézik el. Régebben éve-
ken át használhatták így a járműveket az 
új tulajdonosok, s csak akkor kezdődött a 
probléma, ha egy hivatali ügyintézés miatt 
szükség lett volna az autó érvényes ok-
mányaira. Ma már más a helyzet. Aki nem 
íratja át az autót, előbb-utóbb azzal fog 
szembesülni, hogy a hatóság kivonta azt a 
forgalomból. 

Tartsuk be a 15 napos határidőt!
A megvásárolt jármű tulajdonjogának az 
átírására 15 napunk van a vásárlás napjá-
tól számítva. Ezt be kell tartani. Mindig lesz 
persze olyan vevő, aki úgy gondolja, hogy 
az a pár napos késés már nem számít, 
örüljenek, hogy át van írva az autó. De a 
hivatal nem vevő a pontatlanságra, s pórul 
járhat, aki kicsúszik a 15 napos keretből. 

Az átírásnak tehát meg kell történnie az 
adásvételi szerződés keltétől számított 15 
naptári nap alatt. Ha a vevő kicsúszik a 15 
napos határidőből és később jelentkezik, 
az okmányiroda akkor is elvégzi az átírást, 
de akár szabálysértési eljárást is indíthat 
a késedelem miatt. Az autó átírását végző 
hatóságnak ilyenkor értesítenie kell a sza-
bálysértési hatóságot, az pedig a NAV-nak 
is elküldi az információt. A mulasztási bírsá-
got a NAV fogja beszedni a késlekedőtől. 
A büntetés 10-30 ezer forint között lehet. 
A bírság kiszabásánál figyelembe veszik a 

körülményeket, például azt, hogy a tulajdo-
nosnak volt-e már más szabálysértési ügye 
az elmúlt években. 

A hatóság a régi tulajdonostól 
értesül a változásról

Az autó eladását a régi tulajdonosnak is be 
kell jelentenie az okmányirodában, még-
hozzá a szerződés keltétől számított 8 na-
pon belül. Ez a kötelezettség őt védi: ha a 
vevő nem intézné el időben az átírást, az 
eladó így akkor is igazolni tudja, hogy a jár-
mű már nincs a birtokában. Ez a bejelentés 
a feltétele annak is, hogy töröljék a gépjár-
műadóra vonatkozó kötelezettségét.

Az eladás bejelentése mellett az eladó 
felmondja a járműre kötött kötelező felelős-
ségbiztosítását is. Az önkormányzat mellett 
tehát már a második szervezet is értesül a 
tulajdonosváltásról. A biztosítás megszű-
nik, s ha az új tulajdonos azt nem köti meg 
a saját nevére, akkor a rendőrség kiszűrhe-
ti a forgalomból a kgfb nélküli autót. 

Egy idő után kivonják  
a forgalomból

A hatóságok tehát általában a régi tulaj-
donos bejelentése alapján értesülnek a 
tulajdonosváltásról. Ettől kezdve elindul a 
hivatal ügyintézése. Ha a régi tulajdonos 
bejelenti a változást, az új pedig nem je-
lentkezik, akkor a közlekedési hatóság a 
járművet határozattal ki fogja vonni a for-
galomból. Mellette az adóhatóságot is érte-
síteni fogják a mulasztási bírság kiszabása 
miatt. 

A kivonás ideje attól függ, hogy az eljá-
rás a határidő letelte után mennyi idővel 
indul meg:

-  ha az eljárás megindításának napjáig 
30 napnál kevesebb volt a késedelem, 
akkor 2 hónapra

-  1-3 hónapos késés esetén 4 hónapra
-  3-6 havi késés esetén fél évre
-  fél évnél hosszabb idejű mulasztás ese-

tén egy évre szól az ideiglenes kivonás. 

Az ideiglenes kivonás időtartamát jog-
szabály határozza meg, attól a közlekedési 
hatóság nem tud eltérni. A tulajdonos meg-
kapja erről a határozatot, majd ettől számít-
va 5 napon belül le is kell adni a forgalmi 
engedélyt és a rendszámot. 

Ilyen esetekben arra sincs lehetőség, 
hogy a tulajdonos saját maga kezdemé-
nyezze korábban a forgalomba való vissza-
helyezést. Sajnos meg kell várni a rendelet 
által előírt időtartam leteltét, csak utána le-
het majd újra használni a járművet. A forga-
lomba visszahelyezés előtt el kell végezni a 
jármű átírását is. 

Nem csak az átírás elmulasztása jár for-
galomból történő kivonással. Ugyanez a 
büntetése a lejárt műszakival közlekedő, 
vagy biztosítás nélkül használt járművek 
tulajdonosainak is. 

Forrás: 326/2011 kormányrendelet, 102-
103. §

 Nagy Csaba

Nem kell személyesen bemenni az okmányirodába, ha 
ideiglenesen ki akarunk vonatni egy autót a forgalomból. 
Interneten keresztül, az e-papírral percek alatt elindíthatjuk 
a kivonást. Cégek és egyéni vállalkozók számára kötelező 
is az elektronikus ügyintézés. 

Mi az e-papír?
Az e-papír jó dolog, csak meg kell szok-
ni. Ez valójában egy hitelesített üzenet-
küldő alkalmazás, amit ma már a legtöbb 
hivatalnál használhatunk az internetes 
ügyintézésre. Olyasmi, mintha e-mailez-
nénk a hatósággal, de azért nem egészen 
ugyanaz. Egy sima e-mail ugyanis egyál-
talán nem biztonságos. Nem lehet igazol-
ni, hogy tényleg attól érkezik, aki odaírta 
a nevét, s azt sem lehet nyomon követni, 
hogy a címzett megkapta-e az üzene-
tet. Az e-mail nem is fogadható el hiteles 
ügyintézési módként. Az e-papír haszná-

latához viszont be kell jelentkeznünk az 
ügyfélkapun, s ez igazolja, hogy valóban 
a feladó küldi az üzenetet. 

Az e-papír egy hivatalos kormányzati al-
kalmazás. A legtöbb hivatalnál ez az elekt-
ronikus ügyintézés módja. Szinte minden 
ügynél használható, ahol nincs külön előírt 
űrlap – mint például a NAV-űrlapok az adó-
bevallásoknál. 

Ügyek, ügytípusok
– az e-papír nehézsége

Az e-papír használata elsőre egy kicsit kö-
rülményes. A rendszert az epapir.gov.hu 
címen érhetjük el. Bejelentkezünk, majd 
megírhatjuk a hatóságnak, hivatalnak szánt 
üzenetet, ugyanúgy, mintha egyszerű elekt-
ronikus levelet írnánk. 

A nehézség abban rejlik, hogy a levél 
megírása előtt ki kell választanunk azt az 
ügycsoportot, ügyet, amihez a kérésünk 
tartozik. És ilyen ügyekből nagyon sok le-
het. Ha nem tudjuk pontosan, mit kell ke-
resni, akkor sok száz lehetőség közül kell 
kiválasztani a számunkra megfelelőt. Hiába 
járművekkel kapcsolatos ügyet akarunk el-
intézni, akkor is ott látjuk az építési ügyektől 

kezdve a fegyvertartási engedélyek ügyinté-
zéséig az összes hivatali lehetőséget. 

Három választási lehetőséget ad a prog-
ram. Először ügytípust kell választani, majd 
ezen belül a konkrét ügyeket kell megkeres-
ni. Végül azt a konkrét hivatalt, önkormány-
zatot, hatóságot kell kiválasztani, amihez a 
kérelmünket címezni akarjuk. Ez utóbbi pon-
tos kiválasztása a legfontosabb, mert egyál-
talán nem mindegy, hogy szeged Megyei 
jogú Város Önkormányzatát, vagy a szegedi 
Járási Hivatalt akarjuk felkeresni. 

Gépjármű forgalomból kivonása
Fontos, hogy ha a jármű a vállalkozás, cég 
nevén van, akkor nem saját ügyfélkapunkról, 
hanem a cégkapun keresztül kell az ügyin-
tézést elindítani. Ez annyi különbséggel jár 
csak, hogy az üzenet írása menüpontban 
személyi adataink alatt be kell pipálni azt a 
rovatot, hogy „Cégkapuból küldve szeretnék 
e-papírt indítani“. Ekkor a megnyíló űrlapme-
zőkbe be kell írni a cég nevét és az adószá-
ma első 8 számjegyét. 

A forgalomból történő ideiglenes kivonás-
hoz a témacsoportok közül a „kormányhiva-
tali ügyek“ megnevezést kell kiválasztani. A 
következő rovatban, az Ügytípus menüben 
pedig keressük meg azt, hogy „okmány-
ügyintézési feladatok“. Végül válasszuk ki a 
települést, melyhez tartozunk. Ha az eddig 
említett mezőket már kitöltöttük, akkor itt 
most nem is jelenik meg más, mint az egyes 
településekhez tartozó járási hivatalok listája. 

A hivatkozási számot nem kell kitölteni, 
erre csak akkor lenne szükség, ha már len-

nének az ügynek hivatali előzményei. A levél 
tárgyához írjuk be, hogy „gépjármű forgalom-
ból történő ideiglenes kivonása“. Majd írjuk 
meg a levelet. 

A levélnek azt kell tartalmaznia, amit sze-
retnénk elérni. Írjuk bele, hogy kérjük az aláb-
bi jármű forgalomból történő ideiglenes kivo-
nását. Ha konkrét időt akarunk megnevezni, 
akkor az legyen benne. Ha nem írunk konkrét 
időtartamot, akkor egy évre szól az ideigle-
nes kivonás. Tüntessük fel az autó adatait: 
rendszám, alvázszám, típus mindenképpen 
legyen benne. 

Az üzenethez lehet csatolni különböző 
dokumentumokat. Ha cégként intézzük a 
kivonást, akkor érdemes feltölteni a cégkivo-
natot, aláírási címpéldányt. Az eljárás 2300 
forintba kerül. Csatolni kell az ennek kifizeté-
séről szóló dokumentumot, banki visszaiga-
zolást is. A számlaszámok megyei bontás-
ban megtalálhatók az MKFE gyűjtésében: 
bit.ly/kivonas-szamlaszamok. Az utalás köz-
leményében legyen benne a rendszám, és 
az, hogy ideiglenes kivonás illetéke. 

Ne feledkezzünk el arról sem, hogy tavasz-
szal megváltoztak a szabályok. Korábban 
kérték a tulajdonos hozzájárulását, ma erre 
nincs szükség. A kivonást csak az üzemben-
tartó kezdeményezheti. 

A levél elküldése után a cégkapus tárhely-
re kell kapnunk egy visszaigazolást. Ha vala-
milyen irat hiányzik, arról hiánypótlást fognak 
küldeni. A sikeres ügyintézésről is érkeznie 
kell egy értesítésnek. A forgalomból történő 
kivonás napja az lesz, amikor minden irat 
hiánytalanul beérkezik.  Nagy Csaba

Kivonják a forgalomból az autót, ha nem íratjuk át időben Lelassult a rendszer, nem lehet 
tartani a határidőket

A kötelező 15 napos határidő helyett sokszor 
jó, ha 30 nap alatt sikerül átíratni az autót az 
új tulajdonos nevére – számolt be a Telex in-
ternetes lap május 20-án a tarthatatlan hely-
zetről. A lap szerint a probléma oka, hogy a 
koronavírus-járvány miatt az okmányirodák 
csak előzetes időpont-foglalással fogadják az 
ügyfeleket, s lényegesen kevesebb ügyet tud-
nak elintézni, mint korábban. Emiatt jelentős 
torlódás alakult ki, főleg a fővárosban szinte 
lehetetlen 15 napon belül időponthoz jutni. 

A járvány miatt ugyan meghosszabbították 
a lejáró okmányok érvényességét, de a tulaj-
donosváltás miatt szükséges okmánycserék-
re ez nem vonatkozik. Az adásvételt ugyanúgy 
be kell jelenteni határidőn belül, mint koráb-
ban. A régi tulajdonos ezt interneten meg tud-
ja tenni, az átírás viszont csak személyesen 
lehetséges. 

Megoldást az jelenthet, ha a vásárlás után 
semmit sem késlekedünk, azonnal foglalunk 
átírási időpontot, s hajlandóak vagyunk eset-
leg jóval távolabbi okmányirodákba is elmen-
ni egy szabad időpont kedvéért. 

Forgalomból kivonás e-papírral
Érvényes műszaki vizsga nélkül egyetlen percet sem tölthet a 
jármű a forgalomban. Ugyancsak nem közlekedhet úgy egy te-
herautó, ha nincs illesztve a menetírója. Mit tehetünk, ha éppen 
egyik feltétel sem adott, de szeretnénk az előírásokat teljesíteni?
Olvasónk teherautójának lejárt a műsza-
kija, így vizsgáztatnia kell a járművet. A 
tachográfot pedig illeszteni kellene, lejárt 
a két éves időtartam. A digitális menetírót 
csak a szakműhelyben javítják és illesztik. 
Az pedig 50 kilométerre van, amit a mű-
szaki nélküli autóval nem tehetnek meg. 
Mi a teendő?

A két feladat közül elsőként a menetírót 
kell használható állapotba hozni. A mű-
szaki vizsgán ugyanis annak állapotát is 
ellenőrzik, s ha nem használható, akkor 
az autó megbukik a vizsgán. A tachográf-
műhelybe kell tehát eljuttatni a műszaki 
nélküli teherautót. 

Ilyen esetekben egyszeri, 3 napra szó-
ló útvonalengedélyt kérhetünk a járműre. 
Ilyen engedély a forgalomból kivont, vagy 
forgalomba helyezett, de érvényes műsza-
ki vizsgával nem rendelkező járművekre 
kérhető. Az engedélyt kizárólag javítással, 
vizsgával összefüggő okokból adják meg, 
előre meghatározott útvonalakra. Csak 
javításra, eredetiségvizsgálatra, műszaki 
vizsgára lehet ilyen engedéllyel közleked-
ni a jármű telephelye és a javítás, vagy 
vizsga helyszíne között.

Az engedély 3 napra szól, kezdeti dátu-
mát mi határozzuk meg a kérelemben. A 

3 nap 3 egymást követő napot jelent, be-
leértve a hétvégét is. Az ügyintézés nem 
túl gyors, határideje 21 nap. Az esetleges 
csúszást is beleszámolva nem árt, ha akár 
30 nappal a szükséges indítás előtt elindít-
juk az engedélykérést. 

Az ügyintézést az illetékes kormányhi-
vatalnál, pontosabban az ügyben eljáró  
kormányhivatalhoz tartozó okmányirodá-
ban kell kezdeményezni. Az ügyintézés-
hez kellenek az alábbi iratok:

-  forgalmi engedély, vagy bevont forgal-
mi esetén a bevonásról szóló határo-
zat

-  az érvényes kgfb igazolása (érvényes 
biztosítás nélkül nem adják meg az út-
vonalengedélyt)

-  igazolás a műszaki vizsgára vagy ere-
detiségvizsgálatra történt időpontfog-
lalásról (ha még nincs időpont, akkor 
erről a kérvény beadásakor nyilatkozni 
kell)

-  az igénylő személyi iratai: személyi 
igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány

-  céges jármű esetén meghatalmazás a 
cég képviselőjétől

-  igazolás arról, hogy befizettük az en-
gedélyezés díját (3.500 forintba kerül). 

Nagy Csaba

Teherautó mozgatása  
műszaki nélkül
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Eberspächer vezérképviselet  H–9081 Győrújbarát, Fő u. 96. 
Tel.: +36-96/543-333 Mob.: +36-20/931-5336; +36-20/531-7317
Info@eberspaecher-hungary.com l www.eberspaecher-hungary.com

ÁLLÓHELYZETI ÉS KIEGÉSZÍTŐ KLÍMÁK, FÜLKEHŰTŐK

EBERSPÄCHER
Cooltronic állóhelyzeti 
klímaberendezések

Cooltronic Back, Top verzió
Cooltronic G2  1000 W / 1400 W

Cooltronic SLIM Hatch extra alacsony verzió 1000 W / 1400 W

OLMO

KEDVEZŐ ÁR! KIVÁLÓ MINŐSÉG!

info@austropannon.hu

Fülkehűtő 
berendezések

FÁRADTOLAJ 
ELSZÁLLÍTJUK!

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

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
- INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette segítségre számított a 

pszichiátrián, de ehelyett  
borzasztó tapasztalatai voltak  

(pl. bántalmazás, egészségkárosodás, 
gyógyszerfüggőség),  

hívja ingyenes  
jogsegélyszolgálatunkat!

Állampolgári Bizottság  
az Emberi Jogokért Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon:  06 (1) 342-6355,  

06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK  
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy  
„viselkedési rendellenesség” miatt  

pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,  
hogy a gyermek állapota semmit sem  
változott vagy rosszabbodott emiatt, 

keresse 
az Állampolgári Bizottság  

az Emberi Jogokért Alapítványt. 
Az alapítványtól ingyenes tájékoztató 

kiadvány is kérhető 
a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon:  06 (1) 342-6355, 

06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

TEHER.HU
TEHER.HU
TEHER.HU
TEHER.HU
TEHER.HU

TEHER.HU
TEHER.HU

TEHER.HU
TEHER.HU

Sokan ismerjük és használjuk a 
fuvarbörzéket. Most egyik ked-
ves olvasónk történetét szeret-
nénk megosztani, hogy ezzel 
másokon segíthessünk.

Kollégánk cége egy belföldi fuvarra csapott le az 
egyik fuvarközvetítő oldalon. 22 vasbeton elem 
szállítására vállalkozott, amiket daruval rak-
tak volna fel a kocsira. Zoli, a sofőr megkapta 
a megfelelő utasításokat, a célról a GPS koor-
dinátákat. Minden flottul ment, Zoli megérkezett 
szépen a kamionnal, beengedték, egy szó, mint 
száz, jó helyen landolt. Igen ám, de senki nem 
kezdte el megrakni az autót. Szegény sofőrünk 
e-mailben, telefonon, mindenhogy próbálta 
menteni a menthetőt: megkérte főnökét legyen 
már kedves utánajárni, hogy mi lehet a baj. Az 
itthoni felrakón ugyanis senki nem beszélt ma-
gyarul, csak angolul. A helyzetet súlyosbította, 
hogy a rakodási referencia-szám, a rakomány 
darabszám és a rövidítési adatok sem stimmel-
tek, még angolul sem. Telt-múlt az idő, Zoli már 
4,5 órája dekkolt ott, de semmi nem történt. És 
lám, lőn világosság, kapott egy új GPS koordiná-
tát, oda menjen, ott lesz a rakomány! A megbízó 
azt is megígérte, hogy kifizeti az átállásból adó-
dó többletköltséget. 

A Greenpeace is sírva szaladt volna el a követ-
kező helyszínről: egy mező, tele papírhulladékkal, 
törött OSB-lapokkal, minden földi jóval. A telek 
végében egy hangár, onnan jöttek elő az ame-
rikai “felrakók”. Közölték Zolival, hogy hát akkor 
lehet vinni a szemetet, nyugodtan szedje össze 
a rétről. Gondolhatjuk, hogy Zoli itt már nem lehe-
tett túl nyugodt, ki lenne az ilyen helyzetben? Ek-
kor jött a hír: a rakományt, amiért Zoli eredetileg 
ment volna, már valaki más elszállította. 

És a végén ki húzza a rövidebbet?

Sofőrünk elmondta a megbízónak, hogy nincs 
szemétszállításra engedélyük. És nem is eb-
ben a fuvarban állapodtak meg. Sőt nem lenne 
feladata a rakodás sem. Mivel a megbízó más 
feladatot nem tudott adni, a főnöke visszahívta 
Zolit a telephelyre. 

Az új probléma – ahogy lenni szokott – az el-
számolásnál kezdődött. A megbízó ugyanis nem 
akarja kifizetni a plusz átállással megnövelt fu-
vardíjat, mivel szerinte ott rakodás, szállítás és 
lerakás nem történt. Úgy gondolja, hogy a kocsi 
emiatt már aznap estére szabad volt (eredetileg 
másnap lett volna a lerakás), és ez a fuvarozó-
nak így milyen jó is volt…

Mit lehet tenni? 
Ha a fuvarmegbízásban szereplő helyre megfe-
lelő időben kiállunk, akkor a feladó felel a téve-
sen megadott adatok miatt. Az utólagos rendel-
kezései, módosításai miatt keletkező károkat és 
költségeket is neki kell kifizetni. 

Első körben tehát próbáljunk megegyezni a 
megrendelőnkkel! Mindenkinek egyszerűbb, ha  
önként kifizeti a költségeinket. Ha nem sikerül, 
akkor több út állhat előttünk. 

Ügyvéd, közjegyző, bíróság  
- csak győzzük kiválasztani

Küldethetünk neki ügyvédi fizetési felszólítást. 
Sok esetben ez eléggé elrettentő ahhoz, hogy 
be tudjuk hajtani a pénzünket.

Ha ez kevésnek bizonyul, a következő lépcsőfok 
a fizetési meghagyásos eljárás. Ezt vállalkozások 
csak elektronikusan adhatják be, ezért szükségünk 
lesz cégjogászra, ügyvédre is (nekik van ugyanis 
csak minősített elektronikus aláírásuk, ami kell az 
elektronikus eljáráshoz). A közjegyző ilyenkor fize-
tési meghagyást bocsát ki megbízónk címére. Ha 

az átvételtől számított 15 napon belül nem 
vitatja a követelésünket, vagy nem veszi át 
a levelet, akkor a fizetési meghagyás jogerő-
re emelkedik és végrehajtható. Nekünk ez a 
legjobb, mert olyan, mintha lenne egy jogerős 
bírósági ítélet a kezünkben. Ha kérjük, a köz-
jegyző elrendeli a végrehajtást. Ezzel akár 
néhány héten belül a pénzünkhöz juthatunk.

Viszont ha a megbízónk átveszi a levelet 
és ellentmondással él, akkor ügyünk perré 
alakul és a polgári bíróságon folytatódik. 
Már ha úgy döntünk, hogy nem nyeljük le a 
békát, és tovább visszük a dolgot.  

Ha nem akarunk polgári bíróságra men-
ni, akkor felszámolási eljárást is indítha-
tunk. Erre kis összegű adósságnál nincs 
lehetőségünk, mert legalább 200 ezer fo-
rintos tartozásra van szükség. Magának 
a felszámolásnak az a célja, hogy a meg-
bízónkat megszüntessék, mi pedig a pén-
zünkhöz juthassunk. Szerződés nélkül itt 
sem nagyon rúghatunk labdába, emellett 
szintén kötelező a jogi képviselet. Fontos, 
hogy a megbízónk a tartozás lejártát követő 
20 napon belül ne fizessen, és az eljárás 
megindítása előtt írásos fizetési felszólítást 
is kell küldenünk neki (tértivevénnyel). Ha 
nem történik semmi, akkor mehetünk a bí-
róságra, ahol eldöntik, hogy valóban meg 
kell-e szüntetni a céget és megkaphatjuk-e 
a pénzünket. Ez egy meglehetősen hosz-
szú, bonyolult eljárás és bizonytalan, mint 
a kutya vacsorája. Vagy lesz eredménye, 
vagy nem. A felszámoláskor ugyanis na-
gyon sok tartozás megelőzheti a miénket. 
De a legtöbb nem fizető megbízónknak 
azért elég ijesztő egy felszámolásról szóló 
levelet kibontani, és ez jobb belátásra bír-
hatja.

 Kis Zsuzsanna

Meghiúsult fuvarnál ki mit fizessen?

Nem kell a szlovák határig elutaz-
nunk, futárral is visszaküldhetjük 
az OBU-t a Sky Toll-nak – hívták 
fel figyelmünket olvasóink. 

Májusi számunkban írtunk arról, hogy ha 
hat hónapig nem használjuk a szlovák 
OBU-t, akkor megszűnik a szerződésünk, 
és 14 napon belül vissza kell szolgáltatni 
a készüléket a Sky Toll-nak. A szolgálta-
tó honlapja és az Általános Szerződési 
feltételek alapján azt írtuk, hogy ez csak 
személyesen lehetséges az ügyfélszolgá-
lati pontokon, határátkelőkön. Olvasóink 
azonban felhívták figyelmünket arra, hogy 
a berendezést nemcsak személyesen, de 
futárszolgálattal is visszaküldhetjük. Ér-

deklődésünkre ezt a Sky Toll ügyfélszol-
gálata is megerősítette. (A futárszolgá-
lattal történő visszaszolgáltatás módjáról 
egyébként a szolgáltató honlapján is ol-
vashatunk: a www.emyto.sk oldal kere-
sőjébe kell írni az OBU szót, és a 4.-ként 
kiadott eredményben találjuk.)

A berendezést a   
Dokument Logistic,  

s. r. o. Pri Šajbách 1. 831 06 Bratislava, 
Slovak Republic  

címre kell a futárszolgálattal küldeni  
(postai úton tilos).

Ha hibás a készülékünk, vagy esetleg 
útdíjjal tartozunk, akkor ezt levonják az 
előrefizetésünkből vagy a befizetett 50 
eurós kaucióból. A maradék pénzt elvileg 

visszautalják, de csak akkor, ha a beren-
dezéssel együtt elküldünk egy pénzvisz-
szaigénylési kérelmet is. Ha ez nincs a 
küldeményben, pénz sincs. A nyomtat-
ványt a www.emyto.sk oldal ügyfélszol-
gálat menüpontjában találjuk meg a „letölt-
hető dokumentumok” címszó alatt. 

Néhány kollégánk arról is beszámolt, 
hogy mostanában a szolgáltató egy an-
gol nyelvű levelet is küld a szerződés le-
jártakor. Ebben olvashatunk a fentiekről, 
illetve a küldemény tartalmazza a pénz-
visszaigénylési kérelem formanyomtatvá-
nyát is. 

A futáros szállítás darabonként 6-8 ezer 
forintba kerül. 

 Őri András

Futárral is visszaküldhetjük  
a szlovák oBu-t

Megjelent a 25 év alatti fiatalok szja-mentességéről szóló 
törvény. Az adómentesség nem teljes körű, például a bérbe-
adásból, szálláshely-szolgáltatásból származó jövedelmek 
után továbbra is kell adót fizetniük az érintett fiataloknak is. 

Év elején jelentette be a kormányfő, hogy 
2022-től adómentességet biztosítanak 
majd a 25 év alatti dolgozó fiataloknak. Az 
erről szóló törvénymódosítás május elején 
született meg.

A korábbi várakozásoknak megfelelően 
egy kedvezményről, adóalap-csökken-
tésről született döntés, nem pedig teljes 
adómentességről. A kedvezmény csak a 
bérjellegű jövedelmekre érvényesíthető. 
Belekerült a vállalkozói kivét is, így akár 
egyéni, akár társas vállalkozó fiatalok, cég-
vezetők is igénybe vehetik. Ugyanakkor 
nem érvényesíthető például az ingatlan 
eladásából, bérbeadásából származó jöve-
delmekre vagy az osztalékfizetésre.   

Idén még kell adót fizetniük a fiataloknak 
is, mert a kedvezmény csak 2022-től lép 
majd hatályba. A megjelent részletek alap-
ján nem teljes adómentességről beszélünk. 
A 25 évnél fiatalabb személyek egy meg-
határozott összegig kapnak adóalap-ked-
vezményt. A kedvezmény csak bruttó havi 
átlagbérig terjedhet (a KSH által kiadott, 
az előző év júliusi átlagbért kell figyelembe 
venni). A ténylegesen hatályba lépő, jövő 
évre vonatkozó számokat tehát még nem is-
merjük, hiszen azok az idei júliusi átlagbértől 
függnek majd. Ha már most érvényes lenne 
ez a kedvezmény, akkor a 2020-as júliusi 
átlagbér alapján 401.847 forintig terjedne az 
adómentesség. Ha az adott fiatal nem a tel-

jes évet tölti munkában, vagy még év vége 
előtt betölti a 25. évét, akkor ezt az adóalap-
kedvezményt a jogosultsági hónapok alap-
ján kell figyelembe venni. 

Az átlag fölött kereső fiatalok is kapnak 
adókedvezményt, amit az éves jövedel-
mükből az átlagbér mértékéig érvényesít-
hetnek. Például egy jól kereső fiatal fizetése 
bruttó 450 ezer forint. Az illető szeptember-
ben tölti be a 25. évét. A teljes éves szja-
alapja 5 millió 400 ezer forint, amiből azon-
ban le kell vonnunk a január-szeptember 
közötti időszakra vonatkozó kedvezményt, 
azaz 9-szer 401.847 forintot. Így összesen 
1.783.377 forint után kellene ebben az év-
ben jövedelemadót fizetnie. 

A számítás során az éves összevont jöve-
delmeket kell figyelembe venni. Ez akkor le-
het fontos, ha valakinek nem egyformán ér-
kezik a jövedelme az egyes hónapok során. 

Ha a fiatal bruttó bére nem éri el az át-
lagbért és nem is tölti be a 25 évet a naptári 
év során, akkor abban az évben nem fizet 
személyi jövedelemadót a munkabére után. 

A gyermekes fiatalok, ha jogosultak a 
családi adókedvezményre, azt a fennma-
radó összegből érvényesíthetik. A levonás 
sorrendjében a fiatalok kedvezménye meg-
előzi a családi adókedvezményt.  

Forrás: 2021. évi XXXIV. tv. 
Nagy Csaba

Adómentesség  
25 év alatti fiataloknak
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HIRDETÉS

Mi a véleménye a szigorú vizsgaköte-
lezettségekről, többek között a GKI, vál-
lalkozói igazolvány meghosszabbításá-
ról? Mit gondol az általános közlekedési 
korlátozásokról, amit hazánk ír elő?

Több szakmai szervezettel együtt az il-
letékes minisztériumhoz fordultunk, hogy 
töröljék el a GKI képzés és a szakmai irá-
nyítói tanfolyam utáni vizsgát. Fontos hang-
súlyozni, hogy nem akarunk kibújni a kö-
telezettségek alól. Szükség lenne viszont 
egy szakmai beszélgetésre arról, hogy mit 
is nyújt ez a szakmai tanfolyam és vizsga, 
van-e egyáltalán értelme. Nem beszélve 
arról, hogy ez bizonyos értelemben megkü-
lönböztető is a fuvarozó szakmával szem-
ben. Mondjon nekem valaki egy másik 
olyan szakmát, ahol a vezetőnek tízévente 
vizsgát kell tennie ahhoz, hogy irányítson 
egy céget!

Sok is, meg kevés is
A szakmai irányítói vizsga tételek olyan 
területekre is kiterjednek, ami nem egy 
cégvezető feladata. Például, hogy hogyan 
kell az adóbevallást elkészíteni. Ezt meg-
csinálják ma már a könyvelőirodák. Vagy 
egy tapasztalt cégvezető miért vizsgázzon 
le abból, hogyan kell a fuvardíjat kiszámol-
ni? Nem szerencsés, hogy a hatóságok 
a szakmánkban vizsgákhoz kötik a tevé-
kenységi engedély meghosszabbítását. A 

szakmai továbbképzés természetesen a 
vállalkozó érdeke is, ha nem fejleszti ma-
gát, az meglátszik majd a cége eredmé-
nyességén. 

Ugyanezt gondolom a gépkocsivezetői 
ötéves vizsgákról is. Az Európai Unión be-
lül csak Románia és Magyarország alkal-
mazza ezt a vizsgáztatást. Máshol tovább-
képzést tartanak, de nem kell vizsgát tenni. 
Ráadásul minden vállalatnak érdeke, hogy 
évenként oktassa a sofőrjeit. Mi minden 
évben megtesszük ezt, amikor év végén 
az összes gépkocsivezetőnk itthon van, és 
össze tudjuk hozni a társaságot. Ilyenkor a 
napi problémákat, gondokat beszéljük át, 
amik érintik a szakmát. Ezekre egyébként 
a vizsgáztató cégek nincsenek is felkészül-
ve, nem tudják, hogy egy gépkocsivezető-
nek milyen problémákkal kell megküzdenie 
egy fuvar során. Olyan dolgokról kell szá-
mot adni, amit nem is alkalmazunk a való 
életben. Ugyanakkor ott vannak például 
az angol fuvaroknál jelentkező problémák, 
amikről beszélni kellene! Minden cégnek 
kötelessége, hogy a gépkocsivezetőket fel-
világosítsa ezzel kapcsolatban, átbeszélje 
velük, mit kell megcsinálniuk, hogy jól men-
jen a munka. 

Ismerjék el végre szakmának  
a gépkocsivezetői munkát!

Addig, amíg egy kőművesnek, egy vil-
lanyszerelőnek, egy lakatosnak nem kell 
ötévente vizsgát tennie ahhoz, hogy a 
szakmáját gyakorolja, addig ez a gépkocsi-
vezetők esetében diszkriminatív. Ráadásul 
a mai napig nem ismerik el szakmának a 
gépkocsivezetői munkát. Évek óta küzdünk 
azért, hogy ezt elérjük. Annyi ismeretanyag 
van, amit meg kell tanulnia valakinek, hogy 
nemzetközi gépkocsivezető lehessen, 
hogy egy szakközépiskolában gépkocsive-
zetői szakot lehetne indítani. Ahhoz, hogy 
egy 18 éves fiatalember tényleg jó gépko-

csivezető lehessen, megfelelő alapképzés-
re lenne szüksége. Amikor jelentkeznek 
hozzánk sofőrök, akik a szakmai vizsgát 
letették, kiderül, hogy nem tudnak semmit. 
Nekünk kell betanítani őket, ha azt szeret-
nénk, hogy jó munkaerő legyen belőlük. 
Nem tudják például a rakomány rögzíté-
sének megfelelő alkalmazását, különböző 
helyzetek megoldását. Ha szakmaként 
tanítanák a gépkocsivezetést, akkor egy 
cégnél a szakmai gyakorlaton láthatnák 
azt, amiről tanulnak. Nekünk a sofőrjeink-
kel együtt kell megoldanunk a mindennapi 
helyzeteket. A pandémia miatt például al-
kalmazkodni kell a folyamatosan változó  
szabályokhoz, a Brexit is hozott új kihívá-
sokat, amiket nem az iskola fog megtaníta-
ni. Illúzió, hogy egységes szabályozás van 
az Európai Unión belül. Országonként más 
a rendőrrel való kommunikáció, a bírságo-
lások rendszere, a szakmai trükkök, ezeket 
meg kell tanulniuk a gépkocsivezetőknek.

Jöttek hozzám kötelező szakmai gyakor-
latra felsőoktatásban tanuló logisztikusok 
is, de CMR-t még nem láttak, nem tudták, 
egyáltalán hogyan kell kitölteni, miről szól. 
A fuvarszervezői szakmát sem tanítják se-
hol. Próbáljuk természetesen sarkalni az 
illetékeseket, hogy tegyenek valamit ebben 
az ügyben is. 

Fontos lenne tehát, hogy azokat a szak-
mai anyagokat, amit majd a gyakorlatban is 
alkalmazni lehet, az elméleti oktatás során 
megtanítsák a leendő gépkocsivezetőknek. 
Nem az ötéves vizsgák hozzák meg a gyü-
mölcsöt. Ettől nem lesz jobb, hatékonyabb 
a gépkocsivezető munkája. Az igazi szak-
mai munkán van a hangsúly, ami az aktuá-
lis problémákat dolgozza fel. A továbbkép-
zéseket is azoknak kellene tartaniuk, akik 
naprakészek az aktuális helyzetekben, 
benne vannak a szakmában. Bízom benne, 
hogy a minisztériummal megfelelő párbe-
széd alakul ki, és fogékonyak lesznek a 

döntéshozók arra, hogy meghallgassanak 
bennünket, elfogadják az érveinket. Remé-
lem, hogy lesz változás! 

A közlekedési korlátozások 
súlyosbítják a sofőrhiányt

Az MKFE-n belül úgy gondoljuk, hogy át 
kell alakítani a magyar korlátozásokat. 
Nem időszerű ma már egy idősávot meg-
határozni, amikor nem közlekedhetnek a 
kamionok. Ha összehasonlítjuk a közleke-
dési szabályainkat azokkal az országok-
kal, ahol egyáltalán nincs korlátozás, lát-
hatjuk, hogy ott se szenvednek hátrányt 
a személyautók. Persze vannak speciális 
helyzetek, amiket tudomásul kell ven-
nünk, ilyen például az M7-esen egy nyári 
hétvége. Ezzel egyetértek. De ha csak 
annyit érnénk el, hogy a magyar gép-
kocsivezetőnek a hazagurulás, vagy az 
első lerakóra való érkezés egész évben 
szabad lenne, azzal sok dolgozót meg 
tudnánk tartani. Sokszor a sofőr a hét-
végi korlátozás miatt nem tud hazamen-
ni. Ahelyett, hogy a családjával lenne, a 
gépkocsijában, egy poros parkolóban kell 
töltenie a hétvégéjét. Csak hétfő reggel 
tud hazaérni a telephelyre. Másnap nem 
tudjuk azt mondani neki, hogy pihenjen 
két napot, mert nincs másik sofőr. Ha éj-
szaka hazamehetne, senkit nem zavar-
na. Így sokkal hatékonyabban ki tudnánk 
használni a gépkocsivezetőinket, sokkal 
többet otthon lehetnének a családjaik-
kal. Ez pedig nagyon fontos dolog, mert 
a sofőrhiánynak éppen ez az egyik oka. 
Nem sofőrbarát, hogy a saját országában 
az otthonától 100 kilométerre kénytelen 
eltölteni az idejét a fülkéjében. Holott az 
egész EU arra törekszik, hogy a gépko-
csivezetők szociális helyzetén javítson. 
Más országokban is vannak korlátozások, 
de az osztrákoknál, németeknél például a 
parkolókban hétvégén csak külföldi kami-

ont látni. Ennyi könnyítést a hazai kollé-
gák érdekében szeretnénk elérni.

Úgy vélem, az éjszakai korlátozást is 
felesleges megtartani a tranzitnál. Nincs 
realitása az autópályán tiltani az éjszakai 
forgalmat a kamionok számára. Sokkal 
veszélyesebb az, ha vasárnap este tízkor 
tömegesen indulnak útnak. Ha ezen változ-
tatnánk, az a sofőrök jobb szociális körül-
ményeihez is hozzájárulna. A legutóbbi Fu-
varozói Tanács ülésen megfogalmazódott 
egy javaslat, amiben ezt kértük.

Az előzési tilalom sem jó így
Beszélgetünk már egy ideje arról, hogy 
az egész napos előzési tilalom átreformá-
lására is szükség lenne. Az autópályán, 
különösen a nyári szezonban sok olyan 
teherautó is szállít, amelyik nem tud nyolc-
vannal sem menni. Az, hogy nem szabad 
őket megelőzni, és száz kilométeren át 
az előző jármű féklámpáját kell nézni, sok 
energiát kivesz az emberből. Olyan szabá-
lyozást tudok elképzelni, ami napközben is 
megbontja az idősávokat, hogy mikor lehet 
előzni és mikor nem. Vagy meg lehetne 
határozni, hogy csak akkor lehet előzni, ha 
ezt például 50 másodperc alatt be tudjuk 
fejezni. A gépkocsivezetőnek fel kell tudni 
mérni, milyen sebességkülönbséggel ha-
lad, és be tudja-e fejezni az előzést ennyi 
idő alatt. Ha igen, akkor szabályosan járt 
el. Ettől még nem sérülnének a személy-
autósok közlekedési lehetőségei, viszont 
nagyban befolyásolná a tehergépkocsi 
továbbhaladási esélyeit. Vannak ötletek 
ezzel kapcsolatban, bízom benne, hogy 
egyszer leülnek velünk tárgyalni erről is, hi-
szen gördülékenyebbé tenné a teherautós 
közlekedést.

Szalkai Tamás egyéni közúti árufuvaro-
zótól kérdezem: Hogyan látja a fuvarozás 
jövőjét?  Szilágyi Katalin

Nem a vizsgarendszer teszi hatékonyabbá a fuvarozást 
Át kéne gondolni a kamionstop és az előzési tilalom szabályait is  

Sorozatunkban a fuvarozás, szállít-
mányozás, logisztika területén dolgozó 

szakemberek tesznek fel egymásnak 
a szakmát érintő 

kérdéseket.  
Júniusban aki  

válaszol és kérdez:  
Gazda Csaba, a Gaz-
da-Trans tulajdonosa 

és ügyvezetője.

LEHET EGY  
KÉRDÉSEM?

Kérdezz-felelek szakértők között

Kerítsünk alkalmat valamennyi dolgozó munkaszerződésének az átnézésé-
re, nehogy utólag vegyük észre, hogy módosítani kellett volna rajta – ez 
a tanulsága olvasónk esetének, aki ma nem lát más megoldást, mint 
hogy utólag próbáljon belenyúlni egy alkalmazottja szerződésébe. 
Olvasónk problémáját az éjszakai vezetés kérdése okozta. Mint is-
mert, a közlekedési törvény nem enged napi 10 óránál hosszabb 
napi munkaidőt, ha a munkavégzés akár csak részben is éjfél és 
hajnali 4 óra közé esik. A szabály alól az ad felmentést, ha ezt a le-
hetőséget a munkaszerződés, vagy a dolgozóra érvényes kollektív 
szerződés kifejezetten tartalmazza. 

Kollégánk sofőrje éjjel 3 után kezdett az autóval, azaz érvényes 
rá, hogy részben az éjszakai időszakra esik a munkavégzése. Igen 
ám, de nincs benne a munkaszerződésben az erre felhatalmazást 

adó kitétel, így bárhogy is próbálják, nem 
tudják szabályosan elszámolni a napi mun-
kaidőt. 

Ezért merült fel a kérdés, hogy lehet-e 
a munkaszerződést visszamenőleg mó-
dosítani? Egyszerűen beletennék ezt a 
szakaszt még a problémás nap előtti időre 
dátumozva, s ezzel megszüntetnék a sza-
bálytalanságot.

Nem szabályos utólag módosítani
Elvileg persze működik a megoldás, de lás-
suk be, szabálytalanul. Semmilyen okira-
tot nem írhatunk meg visszamenőleg. Egy 

szerződésmódosítás attól a naptól hatályos, 
amikor a felek azt aláírják. Ha nem hagyomá-
nyos, kézzel aláírt szerződést kötünk, hanem 
digitális hitelesítéssel látnánk el az iratot, arra 
már meg nem változtatható időbélyeg ke-
rülne. A hagyományos szerződések persze 
még nem ilyenek. Senki nem tudja a gyakor-
latban ellenőrizni, hogy a hónap első napjára 
dátumozott iratot valójában melyik nap is ír-
ták alá a felek. Egy a fontos: ha ellenőrzésre 
kerül a sor, aznap ott legyen a mindkét fél 
által elfogadott, aláírt szerződés.

Egy munkaszerződést módosítani 
ugyanis csak mindkét fél jóváhagyásával 

lehetséges. Egyoldalúan a munkaadó nem 
írhat át semmit, kell hozzá az alkalmazott 
aláírása is. Szerencsére a szerződésre 
ma még nem kerül digitális időbélyeg, így 
utólag nem fog kiderülni, hogy ténylegesen 
melyik nap is történt az a módosítás. Ha az 
érintett alkalmazott egyetért a változtatás-
sal, megoldható, hogy pár nappal korábbi 
dátum kerüljön rá a szerződésre. Ha így 
járnak el, szerencséjük volt. Szerencséjük 
volt, hogy a köztes időben senki nem ellen-
őrizte a sofőr munkaidejét, nem vizsgálták 
meg a papírokat. 

Nagy Csaba

Módosítható-e a munkaszerzôdés visszamenôleg?Önök  
kérdezték...

Egy fickó odamegy a lepar-
kolt kocsijához, de észreveszi, 

hogy az oldala be van nyomva és 
egy cédula van az ablaktörlő mögé 
dugva.

Elkezdi olvasni a papírt, amin ez 
áll:

"Jó napot. Én mentem neki a kocsi-
jának, és most vagy tíz kíváncsi férfi 
áll körülöttem, azt gondolva, hogy az 
adataimat írom le."

ss
- Mi a legbrutálisabb udvarlás?
- ???
- Ha egy kamionos ráhajt egy nőre.

s
Egy nő az autójával átmegy a piros lám-

pán. Bíróságra kerül az ügy, a tárgyaláson 
kérdi a bíró:

- Foglalkozása?
- Tanárnő vagyok - mondja az elkövető.
A bírónak felcsillan a szeme:
- Tudja hölgyem, évek óta várok arra, 

hogy egy tanárnő üljön a vádlottak padján.
Odafordul a teremszolgákhoz:
- Hozzanak be egy táblát, pár kiló kré-

tát, a vádlott pedig írja fel 100-szor a táb-
lára, hogy „Többet nem megyek át a piros 
lámpán!”

ss
Az autószerelőnek panaszkodik a 

tulajdonos:
- Ha kanyarodom, mindenféle 

furcsa koppanás hallatszik a kocsi 
hátuljából.

A szerelő megy egy próbakört, 
és tényleg hallja a furcsa hangot. 
Ha balra kanyarodik, akkor a jobb 
oldalról, ha jobbra kanyarodik, a 
bal oldalról. Felnyitja a csomag-
tartót, majd visszaviszi az autót a 
tulajnak:

- Szerintem meg fog szűnni a ko-
pogás, ha kiveszi a csomagtartóból 
a tekegolyót.

ss
- Miért nem kaphat jogosítványt a ge-

párd?
- ???
- Mert nem áll meg a zebránál!
 (Viccesviccek.hu)
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FORGALOMKORLÁTOZÁSOK 2021. JÚLIUS
Tartalom: Ausztria, Csehország, Bulgária, Franciaország, 
Görögország, Horvátország, Lengyelország, Liechtenstein, 
Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, 
Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Szlovákia, 
Szlovénia.
Megjegyzés: A korlátozásokról szóló információkat sok 
munkával és nagy gondossággal válogattuk. Ennek el-
lenére néha előfordulhat, hogy a valóság ettől eltérő. 
Az adatok a további informálódást segítik, értük anyagi 
felelősséget nem vállalunk. A korlátozásokról szóló in-
formációkat folyamatosan frissítjük. Naprakész adatokért 
látogasson el a Fuvarlevél.hu oldal forgalomkorlátozás 
menüpontjába.
Az összeállítás készült: AEBTRI, AISO, ANTRAM, WKO, 
BGL, Confetra, ARTRI, Cesmad Slovakia, Cesmad Bohe-
mia, Transportcomerc, CLC, Giz Intertransport, Trafikoa 
szervezetek engedélyével és vonatkozó nemzeti jogszabá-
lyok felhasználásával.

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK:
AUSZTRIA: az egyes tartományokban speciális helyi sza-
bályozások is vannak. Éjszakai forgalomkorlátozás van 
érvényben az egész ország területén 22–05 óra között, ki-
véve a zajszegény minősítésű 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. Az A12-es autópályán ágazati forgalmi 
korlátozás van érvényben. Erről részleteket a Fuvarelvel.
hu oldal forgalomkorlátozás menüpontjában talál bejelent-
kezés után.
BULGÁRIA: állandó forgalomkorlátozás  (00–24h): az  I–
5-ös úton a 155,25 km és a 184 km között (Sipka hágó) 
minden 12 t megengedett legnagyobb össztömeg feletti te-
hergépjármű (N3) és a 10 t megengedett legnagyobb össz-
tömegnél nagyobb pótkocsis, félpótkocsis (O4) szerelvény 
számára; az I-5-ös út Tchernootchene – Kardjali szakaszán 
minden 15 t megengedett legnagyobb össztömeg feletti 
járműnek, az II-82 út  Kostenez – Samokov szakaszán min-
den 10 t legnagyobb össztömeg feletti tehergépjárműnek. 
Továbbá  a 4 t megengedett legnagyobb össztömeg feletti 
járművek nem hajthatnak be 07–21 óra között Szófia bel-
városába. November 1. és március 31. között minden 12 t 
megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjármű-
re (N3), beleértve a nyerges és pótkocsis járműveket is az 
II-81 úton a  Petrohan hágónál.
GÖRÖGORSZÁG: általános korlátozás a fő- és mellékuta-
kon  3,5 t feletti szállító járművekre (egész évben) 
HORVÁTORSZÁG: a veszélyes árukat szállító járművekre 
bizonyos utakon tilalom vonatkozik. A nyári hónapokban a 
szombati és a vasárnap 8–22 óráig tartó korlátozások a ten-
germelléki utakra vonatkoznak. 
LENGYELORSZÁG: 16t feletti járművekre közlekedési tila-
lom van Varsóban (kivéve a helyi ellátást és a célforgalmat 
bizonyos megkötésekkel). A fenti járművek a Varsó tranzit 
helyett az alábbi 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.
NÉMETORSZÁG: A koronavírus miatt kialakult helyzetre 
tekintettel több német tartományban 2021. június 30-ig nem 
kell kamionstoppal számolnunk. A korlátozások feloldása 
tartományi hatáskörbe tartozik, ezért tartományonként el-
térő a felfüggesztés időszaka. Részletek: bit.ly/nemetut22
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 kö-
zött. 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 Por-
to - Crestuma/Lever fizetőkapu A 3,5 tonna megengedett 
össztömeg feletti, veszélyes árutszállító tartálykocsik va-
sárnap, illetve ünnepnapokon 00.00–24.00 óra között nem 
közlekedhetnek, az ország egész területén. A 3,5 t feletti 
veszélyes árut szállító járművekre vonatkozó hétfői korláto-
zás, július és augusztus hónapokban nem kell alakalmazni 
a Portóba és Liszabonba vezető utak bevezető szakaszain.
ROMÁNIA: hétfőtől csütörtökig 6.00 és 22.00 között bizo-
nyos utakon Bukarest, Ploiesti és Brassó környékén 7,5t 
felett korlátozás van. A veszélyes anyagot szállító járművek 
számára forgalomkorlátozás van hétfőtől péntekig 22–05 
óráig. A hétvégi és ünnepnapok korlátozása a táblázatban 
olvasható.
SVÁJC: 3,5t felett minden nap este 22–05 óra között van 
forgalomkorlátozás. 
LIECHTENSTEIN: 3,5t felett minden nap este 22–05 óra 
közötti a korlátozás.
SPANYOLORSZÁG: különböző időpontokban van korláto-
zás. Az időpontokról és az érintett szakaszokról az ügyfél-
szolgálat nyújt felvilágosítást
SZLOVÉNIA: Ljubljana-Smrin, Ljubljana-Kozina-Klanec-
Smrin, Skofije-Secovlje, Koper-Dragonja, Postojna-Jelsa-
ne 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 sza-
kaszán,  a G1-7 út Kozina-Starod szakaszán, a Dobovec és 
Bistrica ob Sotli határátkelőkön.

JÚLIUS 2. PÉNTEK
Bulgária 12 t felett, I1 út Rebarkovo – Bo-
tevgrad, Blagoevgrad – Kresna, I5 út Ruse 
– Biala, I9 út Varna – Burgas szakaszain  
és az II99 úton  Burgas -Tsarevo között 17-20h
Bulgária 12 t felett,Trákia autópálya: 
Szófia-Plovdiv között (Plovdiv irányába); 
Hemus autópálya: Szófia és az I4-es 
(87,6km) között; Struma autópálya:  
Szófia és Simitli között (Kulata irányába) 18-20h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályá-
kon, főútvonalakon és elsőrendű utakon 17-21h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felől autópályán **** 16-21h
Görögország 1,5t felett 16-21h
Lengyelország 12 t felett 18-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművek (P-V forgalmi korlátozás 
ált. megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest, 
Fundulea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h

JÚLIUS 3. SZOMBAT
Ausztria 3,5 t felett (általános megjegyzés) 
és 7,5 t felett az egész ország területén 15-24h
Ausztria 7,5 t felett A4 Schwehatti keresz-
teződéstől Nickelsdorfig mindkét irányba 8-15h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályá-
kon, főútvonalakon és elsőrendű utakon 7-13h
Franciaország 7,5 t felett, kivéve a 
speciális járműveket és a mezőgazdasági 
járműveket 22-24h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felől autópályán **** 10-18h;22-24h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felé autópályán **** 22-24h
Horvátország 7,5 t felett 4-14h
Lengyelország 12 t felett 8-14h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Franciao.-ból Németo. felé 23.30-24h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Németo.-ból Franciao. felé 21.30-24h
Magyarország 7,5 t felett 15-24h
Németország 7,5 t felett egyes  
szakaszokon 7-20h
Olaszország 7,5 t felett 8-16h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti,
Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest, 
Fundulea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h
Szlovákia 7,5 t felett 7-19h
Szlovénia 7,5 t felett 8-13h; 6-16h

JÚLIUS 4. VASÁRNAP
Ausztria 3,5 t felett (általános megjegyzés) 
és 7,5 t felett az egész ország területén 0-22h
Bulgária 12 t felett, I1 út Rebarkovo – Bo-
tevgrad, Blagoevgrad – Kresna, I5 út Ruse 
– Biala, I9 út Varna – Burgas  szakaszain  
és az II99 úton  Burgas -Tsarevo között 14-20h
Bulgária 12 t felett,Trákia autópálya:  
Plovdiv- Szófia között (Szófia irányába) 
; Hemus autópálya: Szófia és az I4-es 
(87,6km) között; Struma autópálya: 
Sandanski – Kresna között (Szófia 
irányába),Maritsa autópálya, Svilengrad – 
Trakia autópálya között 16-20h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályá-
kon, főútvonalakon és elsőrendű utakon 13-22h

Franciaország 7,5 t felett, kivéve  
a speciális járműveket és  
a mezőgazdasági járműveket 0-22h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felől autópályán **** 0-24h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felé autópályán **** 0-24h
Görögország 1,5 t felett 15-22h
Horvátország 7, 5 t össztömeg feletti 
járművekre Varazdin és  
Dubrava Krizovljanska között 6-22h
Horvátország 7,5 t felett 12-23h
Lengyelország 12 t felett 8-22h
Liechtenstein 7,5 t felett 0-24h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Németo.-ból Franciao. felé 0-21.45h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Franciao.-ból Németo. felé 0-21.45h;
Magyarország 7,5 t felett 0-22h
Németország 7,5 t felett  
az összes autópályán és utakon 0-22h
Olaszország 7,5 t felett 7-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművek (P-V forgalmi korlátozás 
ált. megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest, 
Fundulea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h
Spanyolország Veszélyes árut  
szállító járművek 8-24h
Svájc 7,5 t felett, az ország  
egész területén 0-24h
Szlovákia 3,5 t felett pótkocsis és félpótko-
csis szerelvények, 7,5 t felett, autópályán, 
elsőrendű utakon és főútvonalon 0-22h
Szlovénia 7,5 t felett 8-21h; 8-22h

JÚLIUS 5. HÉTFŐ
Ausztria Németország felől óránként  
300 jármű haladhat tovább Kufstein-nél 0-24h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályá-
kon, főútvonalakon és elsőrendű utakon 13-22h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felé autópályán **** 6-10h
Szlovákia 3,5 t felett pótkocsis és  
félpótkocsis szerelvények,  
7,5 t felett, autópályán, elsőrendű utakon  
és főútvonalon 0-22h

JÚLIUS 6. KEDD
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályá-
kon, főútvonalakon és elsőrendű utakon 13-22h

JÚLIUS 9. PÉNTEK
Bulgária 12 t felett, I1 út Rebarkovo – Bo-
tevgrad, Blagoevgrad – Kresna, I5 út Ruse 
– Biala, I9 út Varna – Burgas  szakaszain  
és az II99 úton  Burgas -Tsarevo között 17-20h
Bulgária 12 t felett,Trákia autópálya: 
Szófia-Plovdiv között (Plovdiv irányába); 
Hemus autópálya: Szófia és az I4-es 
(87,6km) között; Struma autópálya:  
Szófia és Simitli között (Kulata irányába), 18-20h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályá-
kon, főútvonalakon és elsőrendű utakon 17-21h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felől autópályán **** 16-21h
Görögország 1,5t felett 16-21h
Lengyelország 12 t felett 18-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművek (P-V forgalmi korlátozás 
ált. megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest, 
Fundulea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h

JÚLIUS 10. SZOMBAT
Ausztria 3,5 t felett (általános megjegyzés) 
és 7,5 t felett az egész ország területén 15-24h
Ausztria 7,5 t felett A4 Schwehatti keresz-
teződéstől Nickelsdorfig mindkét irányba 8-15h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályá-
kon, főútvonalakon és elsőrendű utakon 7-13h
Franciaország 7,5 t felett, kivéve  
a speciális járműveket és  
a mezőgazdasági járműveket 22-24h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felől autópályán **** 10-18h;22-24h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felé autópályán **** 22-24h
Horvátország 7,5 t felett 4-14h
Lengyelország 12 t felett 8-14h

Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Franciao.-ból Németo. felé 23.30-24h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Németo.-ból Franciao. felé 21.30-24h
Magyarország 7,5 t felett 15-24h
Németország 7,5 t felett egyes  
szakaszokon 7-20h
Olaszország 7,5 t felett 8-16h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest, 
Fundulea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h
Szlovákia 7,5 t felett 7-19h
Szlovénia 7,5 t felett 8-13h; 6-16h

JÚLIUS 11. VASÁRNAP
Ausztria 3,5 t felett (általános megjegyzés) 
és 7,5 t felett az egész ország területén 0-22h
Bulgária 12 t felett, I1 út Rebarkovo – Bo-
tevgrad, Blagoevgrad – Kresna, I5 út Ruse 
– Biala, I9 út Varna – Burgas  szakaszain  
és az II99 úton  Burgas -Tsarevo között 14-20h
Bulgária 12 t felett,Trákia autópálya: Plov-
div- Szófia között (Szófia irányába) ; Hemus 
autópálya: Szófia és az I4-es (87,6km) 
között; Struma autópálya: Sandanski – 
Kresna között (Szófia irányába),Maritsa 
autópálya, Svilengrad – Trakia autópálya 
között 16-20h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályá-
kon, főútvonalakon és elsőrendű utakon 13-22h
Franciaország 7,5 t felett, kivéve a 
speciális járműveket és a mezőgazdasági 
járműveket 0-22h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felől autópályán **** 0-24h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felé autópályán **** 0-24h
Görögország 1,5 t felett 15-22h
Horvátország 7, 5 t össztömeg feletti 
járművekre Varazdin és Dubrava Krizovl-
janska között 6-22h
Horvátország 7,5 t felett 12-23h
Lengyelország 12 t felett 8-22h
Liechtenstein 7,5 t felett 0-24h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Németo.-ból Franciao. felé 0-21.45h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Franciao.-ból Németo. felé 0-21.45h;
Magyarország 7,5 t felett 0-22h
Németország 7,5 t felett az összes autópá-
lyán és utakon 0-22h
Olaszország 7,5 t felett 7-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut 
szállító járművek (P-V forgalmi korlátozás 
ált. megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5 t össztömeg felett: 
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest, 
Fundulea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h
Spanyolország Veszélyes árut szállító 
járművek 8-24h
Svájc 7,5 t felett, az ország  
egész területén 0-24h
Szlovákia 3,5 t felett pótkocsis és félpótko-
csis szerelvények, 7,5 t felett, autópályán, 
elsőrendű utakon és főútvonalon 0-22h
Szlovénia 7,5 t felett 8-21h; 8-22h

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

JÚLIUS 13. KEDD
Franciaország 7,5 t felett, kivéve a 
speciális járműveket és a mezőgazdasági 
járműveket 22-24h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felől autópályán **** 16-24h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felé autópályán **** 22-24h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Németo.-ból Franciao. felé 21.30-24h

JÚLIUS 14. SZERDA
Franciaország 7,5 t felett, kivéve a 
speciális járműveket és a mezőgazdasági 
járműveket 0-22h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felől autópályán **** 0-24h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felé autópályán **** 0-24h

Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Németo.-ból Franciao. felé 0-21.45h

JÚLIUS 15. CSÜTÖRTÖK
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felé autópályán **** 6-10h

JÚLIUS 16. PÉNTEK
Bulgária 12 t felett, I1 út Rebarkovo – Botevg-
rad, Blagoevgrad – Kresna, I5 út Ruse – Biala, 
I9 út Varna – Burgas  szakaszain  és  
az II99 úton  Burgas -Tsarevo között 17-20h
Bulgária 12 t felett,Trákia autópálya: Szófia-
Plovdiv között (Plovdiv irányába); Hemus 
autópálya: Szófia és az I4-es (87,6km) között; 
Struma autópálya: Szófia és Simitli között 
(Kulata irányába), 18-20h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályákon, 
főútvonalakon és elsőrendű utakon 17-21h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felől autópályán **** 16-21h
Görögország 1,5t felett 16-21h
Lengyelország 12 t felett 18-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut szállító 
járművek (P-V forgalmi korlátozás ált. meg-
jegyzés) 18-21h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest, Fundu-
lea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h

JÚLIUS 17. SZOMBAT
Ausztria 3,5 t felett (általános megjegyzés) és 
7,5 t felett az egész ország területén 15-24h
Ausztria 7,5 t felett A4 Schwehatti keresztező-
déstől Nickelsdorfig mindkét irányba 8-15h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályákon, 
főútvonalakon és elsőrendű utakon 7-13h
Franciaország 7,5 t felett, kivéve a speciális 
járműveket és a mezőgazdasági járműveket 22-24h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felől autópályán **** 10-18h;22-24h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felé autópályán **** 22-24h
Horvátország 7,5 t felett 4-14h
Lengyelország 12 t felett 8-14h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Franciao.-ból Németo. felé 23.30-24h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Németo.-ból Franciao. felé 21.30-24h
Magyarország 7,5 t felett 15-24h
Németország 7,5 t felett egyes szakaszokon 7-20h
Olaszország 7,5 t felett 8-16h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest, Fundu-
lea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h
Szlovákia 7,5 t felett 7-19h
Szlovénia 7,5 t felett 8-13h; 6-16h

JÚLIUS 18. VASÁRNAP
Ausztria 3,5 t felett (általános megjegyzés) és 
7,5 t felett az egész ország területén 0-22h
Bulgária 12 t felett, I1 út Rebarkovo – Botevg-
rad, Blagoevgrad – Kresna, I5 út Ruse – Biala, 
I9 út Varna – Burgas  szakaszain  és az II99 
úton  Burgas -Tsarevo között 14-20h
Bulgária 12 t felett,Trákia autópálya:  
Plovdiv- Szófia között (Szófia irányába) ; 
Hemus autópálya: Szófia és az I4-es (87,6km) 
között; Struma autópálya:  
Sandanski – Kresna között (Szófia 
irányába),Maritsa autópálya,  
Svilengrad – Trakia autópálya között 16-20h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályákon, 
főútvonalakon és elsőrendű utakon 13-22h
Franciaország 7,5 t felett, kivéve a speciális 
járműveket és a mezőgazdasági járműveket 0-22h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felől autópályán **** 0-24h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felé autópályán **** 0-24h
Görögország 1,5 t felett 15-22h
Horvátország 7, 5 t össztömeg feletti jármű-
vekre Varazdin és  
Dubrava Krizovljanska között 6-22h
Horvátország 7,5 t felett 12-23h
Lengyelország 12 t felett 8-22h
Liechtenstein 7,5 t felett 0-24h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Németországból Franciaország felé 0-21.45h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Franciaországból  
Németország felé 0-21.45h;

Magyarország 7,5 t felett 0-22h
Németország 7,5 t felett  
az összes autópályán és utakon 0-22h
Olaszország 7,5 t felett 7-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut szállító 
járművek (P-V forgalmi korlátozás ált. meg-
jegyzés) 18-21h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest,  
Fundulea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h
Spanyolország Veszélyes árut  
szállító járművek 8-24h
Svájc 7,5 t felett, az ország egész területén 0-24h
Szlovákia 3,5 t felett pótkocsis és  
félpótkocsis szerelvények, 7,5 t felett,  
autópályán, elsőrendű utakon és  
főútvonalon 0-22h
Szlovénia 7,5 t felett 8-21h; 8-22h

JÚLIUS 19. HÉTFŐ
Ausztria Németország felől óránként  
300 jármű haladhat tovább Kufstein-nél 0-24h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felé autópályán **** 6-10h

JÚLIUS 23. PÉNTEK
Bulgária 12 t felett, I1 út  
Rebarkovo – Botevgrad, Blagoevgrad – Kres-
na, I5 út Ruse – Biala, I9 út Varna – Burgas  
szakaszain  és az II99 úton  Burgas -Tsarevo 
között 17-20h
Bulgária 12 t felett,Trákia autópálya:  
Szófia-Plovdiv között (Plovdiv irányába); 
Hemus autópálya: Szófia és az I4-es (87,6km) 
között; Struma autópálya: Szófia és Simitli 
között (Kulata irányába), 18-20h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályákon, 
főútvonalakon és elsőrendű utakon 17-21h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felől autópályán **** 16-21h
Görögország 1,5t felett 16-21h
Lengyelország 12 t felett 18-22h
Olaszország 7,5 t felett 16-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut  
szállító járművek (P-V forgalmi korlátozás ált. 
megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest,  
Fundulea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h

JÚLIUS 24. SZOMBAT
Ausztria 3,5 t felett (általános megjegyzés) és 
7,5 t felett az egész ország területén 15-24h
Ausztria 7,5 t felett A4 Schwehatti keresztező-
déstől Nickelsdorfig mindkét irányba 8-15h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályákon, 
főútvonalakon és elsőrendű utakon 7-13h
Franciaország 7,5 t felett, kivéve a speciális 
járműveket és a mezőgazdasági járműveket 7-19h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felől autópályán **** 7-19h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felé autópályán **** 7-19h
Franciaország 7,5 t felett Rhone-Alpes  7-19h
Horvátország 7,5 t felett 4-14h
Lengyelország 12 t felett 8-14h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Franciaországból  
Németország felé 23.30-24h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Németo.-ból Franciao. felé 21.30-24h
Magyarország 7,5 t felett 15-24h
Németország 7,5 t felett  
egyes szakaszokon 7-20h
Olaszország 7,5 t felett 8-16h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest,  
Fundulea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h
Szlovákia 7,5 t felett 7-19h
Szlovénia 7,5 t felett 8-13h; 6-16h

JÚLIUS 25. VASÁRNAP
Ausztria 3,5 t felett (általános megjegyzés) és 
7,5 t felett az egész ország területén 0-22h
Bulgária 12 t felett, I1 út  
Rebarkovo – Botevgrad,  
Blagoevgrad – Kresna, I5 út Ruse – Biala,  
I9 út Varna – Burgas  szakaszain  és  
az II99 úton  Burgas -Tsarevo között 14-20h

Bulgária 12 t felett,Trákia autópálya:  
Plovdiv- Szófia között (Szófia irányába);  
Hemus autópálya: Szófia és az I4-es (87,6km) 
között; Struma autópálya: Sandanski – Kresna 
között (Szófia irányába),Maritsa autópálya, 
Svilengrad – Trakia autópálya között 16-20h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályákon, 
főútvonalakon és elsőrendű utakon 13-22h
Franciaország 7,5 t felett, kivéve  
a speciális járműveket és  
a mezőgazdasági járműveket 0-22h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felől autópályán **** 0-24h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felé autópályán **** 0-24h
Görögország 1,5 t felett 15-22h
Horvátország 7, 5 t össztömeg feletti  
járművekre Varazdin és  
Dubrava Krizovljanska között 6-22h
Horvátország 7,5 t felett 12-23h
Lengyelország 12 t felett 8-22h
Liechtenstein 7,5 t felett 0-24h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Németországból  
Franciaország felé 0-21.45h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Franciaországból  
Németország felé 0-21.45h;
Magyarország 7,5 t felett 0-22h
Németország 7,5 t felett  
az összes autópályán és utakon 0-22h
Olaszország 7,5 t felett 7-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut  
szállító járművek (P-V forgalmi korlátozás ált. 
megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest,  
Fundulea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h
Spanyolország Veszélyes árut szállító  
járművek 8-24h
Svájc 7,5 t felett, az ország egész területén 0-24h
Szlovákia 3,5 t felett pótkocsis és  
félpótkocsis szerelvények, 7,5 t felett,  
autópályán, elsőrendű utakon és  
főútvonalon 0-22h
Szlovénia 7,5 t felett 8-21h; 8-22h

JÚLIUS 26. HÉTFŐ
Ausztria Németország felől óránként  
300 jármű haladhat tovább Kufstein-nél 0-24h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felé autópályán **** 6-10h

JÚLIUS 30. PÉNTEK
Bulgária 12 t felett, I1 út  
Rebarkovo – Botevgrad,  
Blagoevgrad – Kresna, I5 út Ruse – Biala,  
I9 út Varna – Burgas  szakaszain és  
az II99 úton  Burgas -Tsarevo között 17-20h
Bulgária 12 t felett,Trákia autópálya: 
Szófia-Plovdiv között (Plovdiv irányába); 
Hemus autópálya: Szófia és az I4-es (87,6km) 
között; Struma autópálya: Szófia és Simitli 
között (Kulata irányába), 18-20h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályákon, 
főútvonalakon és elsőrendű utakon 17-21h
Franciaország Ile-de France területén 7,5 t 
felett Párizs felől autópályán **** 16-21h
Görögország 1,5t felett 16-21h
Lengyelország 12 t felett 18-22h
Olaszország 7,5 tfelett 16-22h
Portugália 3,5 t felett veszélyes árut  
szállító járművek (P-V forgalmi korlátozás ált. 
megjegyzés) 18-21h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest,  
Fundulea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h

JÚLIUS 31. SZOMBAT
Ausztria 3,5 t felett (általános megjegyzés) és 
7,5 t felett az egész ország területén 15-24h
Ausztria 7,5 t felett A4 Schwehatti  
kereszteződéstől Nickelsdorfig  
mindkét irányba 8-15h
Cseh Köztársaság 7,5 t felett autópályákon, 
főútvonalakon és elsőrendű utakon 7-13h
Franciaország 7,5 t felett, kivéve a speciális 
járműveket és a mezőgazdasági járműveket 7-19h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felől autópályán **** 7-19h
Franciaország Ile-de France területén  
7,5 t felett Párizs felé autópályán **** 7-19h

Franciaország 7,5 t felett Rhone-Alpes  7-19h
Horvátország 7,5 t felett 4-14h
Lengyelország 12 t felett 8-14h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Franciaországból Németország felé 23.30-24h
Luxemburg 7,5 t felett Belgiumból vagy 
Németországból Franciaország felé 21.30-24h
Magyarország 7,5 t felett 15-24h
Németország 7,5 t felett egyes szakaszokon 7-20h
Olaszország 7,5 t felett 8-16h
Románia 7,5 t össztömeg felett:  
Otopeni—Ploiesti, Ploiesti—Brassó 0-24h
Románia 7,5 t felett A2 úton Bukarest,  
Fundulea, Cernavoda útvonalon 6-22h
Románia 7,5 t felett  DN39 úton Agigea, 
Mangalia útvonalon mindkét irányba 6-22h
Svájc 3,5 t felett 22-24h
Szlovákia 7,5 t felett 7-19h
Szlovénia 7,5 t felett 8-13h; 6-16h

Július 3. szombat 15 órától 
 július 4. vasárnap 22 óráig 
július 10.  szombat 15 órától 
 július 11. vasárnap 22 óráig
július 17. szombat 15 órától 
 július 18. vasárnap 22 óráig
július 24. szombat 15 órától 
 július 25. vasárnap 22 óráig
július 31. szombat 15 órától 
 augusztus 1. vasárnap 22 óráig
A külföldről hazatérő nehéz tehergépjár-
művek az államhatártól a magyarországi 
telephelyig, vagy az első lerakóhelyig  
"elgurulhatnak" júliusban és augusztus-
ban a kamionstop ideje alatt is. 

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 

Múlt havi számunkból hiányoztak a követke-
ző görögországi korlátozások, melyet ezúton 
pótolunk. A hibáért szíves elnézésüket kérjük!

JÚNIUS 18. PÉNTEK
Görögország 1,5 t felett 16-22h

JÚNIUS 19. SZOMBAT
Görögország 1,5 t felett 08-13h

JÚNIUS 20. VASÁRNAP
Görögország 1,5 t felett 15-22h

JÚNIUS 25. PÉNTEK
Görögország 1,5 t felett 16-21h

JÚNIUS 27. VASÁRNAP
Görögország 1,5 t felett 15-22h
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BELFÖLD

Új körforgalom  
épül Keszthelyen,  

a 71-es főúton
Körforgalom épül a 71-es főúton, Keszthe-
lyen, a Rezi úti kereszteződésben. A várost 
elkerülő út közelmúltbeli építésekor már 
látszott, hogy a főutat keresztező forgalom 
miatt szükség lesz a körforgalomra. Tavaly 
elkészültek a tervek és az engedélyek, nem-
rég pedig megkezdődött a kivitelezés is, ami 
várhatóan október végére fejeződik be. Mivel 
a kivitelezési munkák a nyári főszezonban is 
zajlanak, ezért számítani kell forgalmirend-
változásra Keszthelyen. Forrás: MTI

Megkezdődnek  
a váci Duna-híd  

előkészítő munkái
Vác és térsége mellett a Dunakanyart is 
szolgálja majd az új átkelő, amely az M2-es 
autóutat a Szentendrei szigeten keresztül 
köti össze a 11-es főúttal. Jelenleg a közle-
kedési folyosó előkészítési, tervezési munkái 
zajlanak. A tanulmányok elkészítésére a ter-
vezőnek 20 hónap áll rendelkezésére, a kör-
nyezetvédelmi engedély megszerzése 2023 
első felében várható. Forrás: MTI

Átadták a fényeslitkei 
intermodális logisztikai 

terminál vasúti kapcsolatát
Átadták az East-West Gate (EWG) in-
termodális logisztikai terminál új vasúti 
kapcsolatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Fényeslitke határában. A beruhá-
zás részeként egy új árufogadó központ is 
épül, ami évente akár 1 millió darab, 20 
láb hosszú konténert tud majd kezelni. A 
közúti-vasúti szállítási módok összekö-
tését biztosító létesítmény 2022 első ne-
gyedévében állhat üzembe. A fényeslitkei 

az első olyan szárazföldi kombiterminál 
lesz Európában, amely saját 5G-hálóza-
tot használ a belső kommunikációra és a 
technológiai eszközeinek működtetésére. 
Energiaellátását zöldtechnológiával biz-
tosítják, nagy teljesítményű napelempark-
kal, valamint hőszivattyús rendszerrel, a 
terminál területén pedig kizárólag elekt-
romos termináltraktorokat és e-autókat 
használnak majd. Forrás: MTI

Érkezik az értesítés  
az adószámlánkról

Május végétől küldi ki a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) az adószámla-egyenle-
geket a cégeknek. Az egyéni vállalkozók 
június végétől várhatják a tájékoztatásokat. 
Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek 
legalább egy adónemnél ötezer forintnál 
több tartozása, vagy ezer forintnál több túl-
fizetése van. Többségünknek a cégkapura  
érkezik az értesítés, a cégkapura nem kö-
telezetteknek pedig postán. A kivonat mel-
lett a NAV-tól késedelmipótlék-értesítőt is 
kapnak azok, akik tavaly késtek az adóval, 
vagy nem fizettek ki valamit, és emiatt öt-
ezer forintot elérő pótlékuk keletkezett. Az 
adószámla aktuális állapota a NAV elekt-
ronikus ügyintézési felületén is bármikor 
megtekinthető. Az adatok értelmezéséhez 
a NAV honlapján elérhető adószámla infor-
mációs oldalon található segítség. 

Forrás: MTI

KÜLFÖLD

Emelkedik a holland 
minimálbér

A holland minimálbér a munkavállaló ko-
rától függ, összegeit a holland munkaügyi 
törvény szabályozza. A béreket évente 
kétszer felülvizsgálják. Így történt ez idén 
is. A minimálbér most júliusban is emel-
kedik. A 21 évesnél idősebb munkavál-

lalók kategóriájában júliustól a havi mini-
málbér 1701 euró, a heti 392,55 a napi 
pedig 78,51 euró lesz. A korosztályokra 
lebontott bértáblázatot ezen a linken is 
megnézhetik: bit.ly/holland_minimal. A 
jelenlegi bruttó holland minimálbér egy 
teljes munkanapra vonatkozik. A heti 
munkaóra munkaszerződéstől függően 
36 és 40 óra között mozoghat. 
 Forrás: government.nl

Csak a kijelölt utakon 
lehet tranzitban átmenni 

Horvátországon
Horvátország egy új rendeletben kijelölt 
egy tranzitút-hálózatot. 2021. május 20-tól 
a 7,5 tonnát, illetve 14 méter hosszúságot 
meghaladó járművek és járműszerelvé-
nyek – üresen vagy rakottan – tranzitban 
csak itt közlekedhetnek. A kijelölt tran-
zit úthálózat a rendeletben táblázat for-
májában és térképen is megtekinthető: 
bit.ly/horvattranzit (lásd: képünkön). 

Fontosabb kivételek: Újlak (Ilok) városán 
keresztül a tranzitforgalom minden jármű 
esetében tilos. Erdőd (Erdud) esetében a 
DC 213-as, 26,60 km-es útszakaszt csak 
olyan tehergépjárművek használhatják, 
amelyeknek helyben van a fel- vagy lera-
kodási helye, vagy a fuvarozó bejegyzett 
székhelye a horvátországi Pozsega-Szla-
vónia vagy Eszék-Baranya területén, illetve 
a szerbiai Vajdaság (Vojvodina) területén 
található.

Forrás: NiT Hungary

Tesztet kérnek a németek  
az Anglia és Írország felől 
érkező kamionsofőröktől

Az indiai koronavírus-mutáció megjele-
nése miatt a Robert Koch Intézet „vírus-
variáns szempontjából aggodalomra okot 
adó” területté nyilvánította Nagy-Britanni-
át és Észak-Írországot. Az új besorolás 

és az azzal összefüggő belépési korláto-
zás 2021. május 23-án lépett érvénybe. 

A besorolás módosítása azzal jár, hogy 
előzetesen online regisztrálni kell azok-
nak a gépkocsivezetőknek, akik a Német-
országba történő belépést megelőző 10 
napban a fenti területeken jártak. Emellett 
tesztre is szükség van: 72 óránál nem ré-
gebbi negatív PCR vagy 48 óránál nem 
régebbi Ag teszteredményt is be kell mu-
tatniuk a belépéskor. Az oltottság vagy 

átfertőzöttség igazolása nem mentesíti 
a belépő gépkocsivezetőket az előírások 
alól. 

72 órát meghaladó németországi tar-
tózkodás esetén a gépkocsivezetőkre is 
vonatkoznak a karanténszabályok. 

Tranzitforgalomban szintén köte-
lező előzetesen regisztrálni, de ne-
gatív tesztet nem kell bemutatni. Az 
előzetes regisztráció változatlanul az 
einreiseanmeldung.de honlapon végez-

hető el. A Robert Koch Intézet aktuális 
besorolási listáját továbbra is érdemes 
követni ezen a linken keresztül: bit.ly/
robretkoch. 

 Forrás: NiT Hungary

Hőségkorlátozás Ukrajnában
Ukrajnában június 1-jétől azokon a napokon, 
amikor a hőmérséklet meghaladja a 28 oC-
ot, nyári forgalomkorlátozás van az összes 
közúton. Ez vonatkozik a 24 tonna feletti te-
hergépjárművekre és a 7 tonna feletti tengely-
terhelésű tehergépjárművekre. Ez a forgalmi 
korlátozás egész nyáron érvényben van Uk-
rajnában. Az ukrán Állami Közúti Ügynökség 
(Ukrawtodor) tájékoztatása szerint azokon  
a napokon, amikor a levegő hőmérséklete 
meghaladja a 28 oC-ot, a fent említett jármű-
vek nem közlekedhetnek 10 és 22 óra között. 

Az ukrán hatóságok 982 parkolóhelyet je-
löltek ki, amelyeket a sofőrök használhatnak 
a korlátozás ideje során. A parkolók az egész 
országban a benzinkutak és más, a teherau-
tó-sofőrök számára fontos objektumok köze-
lében találhatóak meg. A korlátozás nem vo-
natkozik a veszélyes árut, gyorsan romlandó 
terméket, élő állatot szállító kamionokra és a 
közúti balesetek során keletkezett akadályo-
kat eltávolító járművekre. Forrás: trans.info

Belorusziában 25 foknál  
lép életbe a korlátozás

Fehéroroszországban május 1. és augusz-
tus 31. között 25 oC feletti hőmérsékletnél 
lép életbe a forgalomkorlátozás 11 és 21 
óra között. Azok a teherjárművek, melyek-
nél az egy tengelyre vetített terhelés meg-
haladja a 6 tonnát, nem közlekedhetnek a 
nemzeti úthálózat útjain. A korlátozás nem 
vonatkozik a veszélyes árut, gyorsan rom-
landó terméket, élő állatot szállító kamio-
nokra. Forrás: MKFE

Összeállította: D.Cs.

Tranzitforgalomban használható autópályák és utak Horvátországban

Osztrák túlsúlybírság
Olvasónk autóját Ausztriában 
túlsúlyosnak találták. A sofőr még 
ott kifizette a saját és a vállalko-
zás bírságát, vagy legalábbis azt 
hitte. Az osztrák hatóságtól azon-
ban érkezett egy levél is. Ebben 
kérik a felrakó megnevezését, és 
azt is ki szeretnék deríteni, hogy 
a cég mennyit keresett a fuvarral. 
Vajon miért van ezekre szükség?

Ausztria a túlsúlybírság tekintetében kicsit 
másképp működik, mint a többi ország. Itt 
a közlekedési szabálysértésekre nincse-
nek egységes büntetési tételek. Az ösz-
szegről az ellenőrzést végző rendőr vagy 
a közigazgatási szerv dönt, a súlyosság 

függvényében. Jogilag ilyenkor egy rövidí-
tett eljárás folytatnak le, aminek háromféle 
formája lehet:

•  helyszíni bírság (Organstrafverfgung): 
maximális összege 90 euró lehet, a 
bírságot két héten belül kell megfizetni.

•  Anonim eljárás (Anonymstrafverfü-
gung). Ezt minden esetben a tulajdo-
nosra is kivetik. Maximum 365 euró 
lehet, és négy héten belül kell kifizetni. 

•  Közigazgatási eljárás (Strafverfügung) 
kétféle módon indulhat ellenünk:

-  ha a megadott határidőig az előző 
két eljárás bírságát nem fizetjük ki, 
akkor legfeljebb 600 eurós bírságot 
kaphatunk.

-  ha különösen súlyos a szabálysér-
tés, vagy már korábban is volt sza-

bálysértési ügyünk, akkor 2.180 eu-
róra bírságolhatnak.

A közigazgatási eljárásban kiszabott bír-
ságot megtoldják a közigazgatási illetékkel 
is, így a bírság összege akár 5.000 euró is 
lehet.

A helyszíni vagy az anonim bírság 
megfizetésével gyakorlatilag elismerjük 
a szabálysértést. Ha nem ismerjük el a 
vétkességünket, akkor egyből megindul 
a közigazgatási eljárás. Ekkor a sofőrnek 
kauciót (Sicherheitsleistung) kell fizetnie, 
amit később levonnak a közigazgatási bír-
ságból. Csak az éljen ezzel a lehetőséggel, 
aki biztos az igazában, különben többet fog 
fizetni!

Túlsúly esetén az osztrák hatóság min-
dig megnézi, hogy hány százalékos volt 

a túlsúly, és a túlsúlyos fuvarért mennyi 
pénzt kapott a vállalkozás. Ebből ki tud-
ják számítani, hogy a túlsúllyal mekkora 
többlethez jutottunk. Pontosan erre az ösz-
szegre büntetik meg a sofőrt, és legalább 
ennek kétszeresére a céget. Az osztrákok 
a felrakót is felelőssé teszik a túlsúlyért, 
rájuk a fuvarozó céggel azonos bírságot 
rónak ki. Ezért van szükség a felrakó meg-
nevezésére is – tudtuk meg az osztrák 
bírságolási szokásokat jól ismerő Kacsó 
Sándortól, az Asszisztencia 561 Kft ügy-
vezetőjétől.

Olvasónkkal valójában nem a bírságot 
fizettették meg a helyszínen. A nagy túl-
súly miatt alapból közigazgatási eljárást 
indítottak, mert különösen súlyosnak ítél-
ték. A sofőrtől és a vállalkozástól besze-

dett 700-700 EUR csak biztosíték volt. Az 
eljárás során azt érdemes dokumentu-
mokkal bizonyítani, hogy nem volt annyi 
hasznunk a fuvaron, mint amit feltételez-
tek. Így kevesebből úszhatjuk meg a vé-
gén a büntetést.  Őri András

Önnek is van kérdése? 
Hívjon minket!
Ügyfélszolgálatunkon Ön is  
választ kaphat szakmájával,  

vállalkozásaival kapcsolatos kérdéseire. 
Ha bizonytalan, hogyan kell értelmezni  

a jogszabályokat, nem tudja, miként felelhet 
meg az előírásoknak, adózási problémája 

vagy szakmai kérdése van,  
keressen bennünket! 

 
Hívja ügyfélszolgálatunkat  
hétköznaponként 8–16 között,  
a 06-20/42-300-42-es számon, 
vagy írjon e-mailt  
az info@ujmedia.eu címre! 

Minden, az ügyfélszolgálatunkra érkezett kérdésre 
válaszolunk, nem csak azokra, amelyek megjelennek  
a lapban. Szakértőink tanácsaiért nem kell fizetnie  

– csak egy telefonhívásba kerül a megoldás!

Önök kérdezték:
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JÚLIUS

Július 1-jén indul a BiReg 
második szakasza: a fel- és le-
rakóhelyek is belépnek a rend-
szerbe, nekik is rögzíteni kell 
adatokat. A most még fejlesz-
tés alatt álló részhez a Magyar-
országi Logisztikai Szolgáltató 
Központok Szövetsége több 
megoldást is javasolt, hogy a 
rendszer valóban hatékonyan 
segítse a fuvarozás ellenőrzé-
sét.
Január 1-jétől működik a kötelező előzetes 
engedély-ellenőrzési rendszer, azaz a Bi-
Reg fuvarozókat érintő része. Ennek a cél-
ja megakadályozni a bilaterális és CEMT-
engedélyekkel kapcsolatos visszaéléseket. 
Júliustól már a gyárak, raktárak, logisztikai 
központok dolgozóinak is lesz feladatuk 
vele. A magyarországi felrakás helyén a 
feladónak, a magyarországi lerakás helyén 
a címzettnek a BiReg rendszerben

-  ellenőriznie kell a szállító által előzete-
sen feltöltött CEMT vagy bilaterális en-
gedély meglétét,

-  rögzítenie kell a felrakás és a lerakás 
helyét, idejét,

-  az autó kilométeróra állását,
-  fel kell tölteni a fuvarlevelet.
Ha pedig hiányosságot tapasztalnak, je-

lenteniük kell azt a hatóságoknak.

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató 
Központok Szövetsége (MLSZKSZ) szerint 
a le- és felrakóhelyeket érintő részt úgy kell 
kialakítani, hogy az hatékonyan segíthesse 
az ellenőrzést, hogy a hatóságok gyorsan 
fel tudjanak lépni. A következőket javasolják:

Egyértelművé kell tenni, kinek 
kell bejelentést tennie

Jelenleg nincs egyértelműen megfogal-
mazva, mi számít le- és felrakóhelynek, 
és kinek kötelező a BiReg-be adatot rög-
zíteni. Ehhez módosítani kell a le- és fel-
rakóhelyek engedély ellenőrzését előíró 
jogszabályt. 

Tisztázni kell,  
melyik hatóságot kell értesíteni 

Legyen egyértelmű, hogy ha a le- és fel-
rakóhelyek az engedélyekkel kapcsolat-
ban problémát észlelnek, akkor melyik 
hatóságot értesítsék: a rendőrséget, a 
vámhatóságot vagy közlekedési hatósá-
got. Ha ugyanis ezt a bejelentőnek kell 
eldöntenie, és a bejelentés nem a meg-
felelő, gyorsan reagálni tudó hatósághoz 
érkezik be, akkor a szabálytalan fuvarozó 
számonkérés nélkül lépheti át az ország-
határt. A jó megoldás az lenne, ha maga 
a program képes lenne elemezni, hogy az 
előzetes fuvarozói engedélyrögzítés, és a 
le- és felrakóhelyi adatközlés alapján a 
beolvasott engedély rendben van-e, vagy 
hatósági beavatkozást igényel. 

Gyors és könnyű legyen  
az adatfelvitel

Fontos, hogy az adatrögzítés 1-2 percnél 
ne legyen több, és könnyen megtanulható 
legyen. Például az engedélyen legyen QR-
kódos azonosítási lehetőség, és az enge-
dély és a jármű rendszámának lefényképe-
zése elég legyen az azonosításhoz. 

Értesítsék az ellenőrzés 
eredményéről  

a le- és felrakóhelyeket
Ha nem kapnak visszajelzést a le- és fel-
rakóhelyek az engedély ellenőrzés ered-
ményéről, nem várható el tőlük, hogy a 
szabálytalankodó fuvarozót „megakadá-
lyozzák” a fuvarfeladat teljesítésében. 
Ha viszont időben (pl. 5 percen belül) 
visszajelzést kapnának elektronikusan a 
hatóságtól, hogy a fuvarengedéllyel prob-
lémák vannak, akkor ezt időben jelezni 
tudják a fuvar megbízójának, így ő intéz-
kedni tud. Ezzel csökkenthetők lennének 
azok a károk, amik egy közúti intézkedés 
során felmerülhetnek: pl. áru átrakása, 
késések, rakománykár.

Ne kérjék számon  
az ellenőrzési feladatokat  

az árut kezelőkön 
Legyen világos, hogy a le- és felrakóhe-
lyeknek nincs ellenőrzési feladatuk. El-
lenőrzési jogköre a hatóságnak van, s 
ebben közreműködnek a le- és felrakók 
az adatrögzítéssel. A le- és felrakóhelyek 
csak azért legyenek büntethetők, ha nem 
regisztrálnak a BiReg rendszerbe, és nem 
működnek közre az adatrögzítésben. 

Legyen idő felkészülni  
az éles üzem előtt

A bevezetés előtt legyen egy legalább 60 
napos tesztidőszak, amikor a piaci szerep-
lők kipróbálhatják, felkészülhetnek, elsajá-
títhatják az informatikai rendszer működé-
sét.

A logisztikai szervezet arra is kéri az In-
novációs és Technológiai Minisztériumot, 
hogy egyeztessen a fejlesztésekről az 
érdekképviseletekkel, és azt is vizsgálják 
meg, hogy a rendszer bevezetése milyen 
hatással lesz a le- és felrakóhelyek műkö-
désére. 

Szilágyi Katalin

2021 júliusától Len-
gyelországban át 
kell állni az új 
útdíjfizetési 
rendszerre, az 
eTOLL-ra. A 
korábbi viaTOLL 
szerződéseket 
meg kell szüntet-
ni, és szeptember 
végéig le kell adni az 
OBU-kat. A fel nem használt 
befizetéseket visszautalják.
Az új útdíjfizetési rendszer miatt meg kell szüntetnünk a régi via-
TOLL szerződésünket. Ezt megtehetjük a bit.ly/lengyelut22 linken 
található nyomtatvány kitöltésével. A nyomtatványhoz mellékelni 
kell egy fotót az OBU-ról is. Úgy készítsük a fotót, hogy látszódjon 
rajta az OBU azonosító száma (ez a hátoldalán van)! 

A nyomtatvány „Bank Details” részében meg kell adnunk a szám-
laszámunkat. Erre azért van szükség, hogy az előrefizetéses szer-
ződések fel nem használt egyenlegét, valamint az OBU-ért fizetett 
kauciót a viaTOLL vissza tudja utalni. A régi szerződésünket 2022. 
szeptember 30-ig szüntethetjük meg, eddig kérhetjük vissza a pén-
zünket. Az aláírt nyomtatványt a fényképpel együtt elküldhetjük:

-  e-mailen: info@viatoll.pl 
-  postán: Skrytka Poczowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań,

-  leadhatjuk személyesen a viaTOLL ügyfélszolgálati pontjain. 
Ezek listáját megtaláljuk a bit.ly/lengyelut23 oldalon (az oldal 
alján a pdf vagy xls linkre kattintsunk). 

Akinek van már eTOLL szerződése, az az eTOLL ügyfélszolgála-
ti pontjain is leadhatja a nyomtatványt (bit.ly/LENGYELUT2).

A szerződés megszüntetése után a régi OBU-t vissza kell szol-
gáltatnunk. Ezt 2021. szeptember 30-ig tehetjük meg. A készüléket 
leadhatjuk a viaTOLL ügyfélszolgálati pontjain vagy elküldhetjük 
postán a következő címre: 

viaTOLL Centrum Obsługi Klienta, 
Skrytka Pocztowa 528, Poznań 9

60- 967 Poznań
Poland.

A viaToll azt kéri, hogy az OBU-t bélelt papírdobozban vagy fém-
dobozban küldjük, nehogy megsérüljön. Ha postán küldjük vissza 
az eszközt, akkor egy plusz nyomtatványt is ki kell töltenünk, ezt a 
bit.ly/lengyelut26 oldalon találják. Ezt is mellékeljük!

A szerződések megszüntetésével és az OBU leadással kapcso-
latban tájékoztatást kérhetünk a kontakt@etoll.gov.pl címen is.

Áttérés az e-TOLL-ra
Az e-TOLL elektronikus útdíjszedési rendszerbe a 3,5 tonna feletti 
járműveknek és a 9 fősnél nagyobb buszoknak kell regisztrálni, az 
S, G és GP jelzésű fizetős utak használatához.

Három módon regisztrálhatjuk a vállalkozásunkat:
-  online, az etoll.gov.pl oldalon,
-  személyesen, az Ügyfélszolgálati Pontokon (bit.ly/LENGYE-
LUT2) és

-  flottakártya-szolgáltatón keresztül.
Regisztrációkor meg kell adnunk, hogy előre feltöltős vagy utóla-

gos fizetést választunk. Ez utóbbi esetben szükség lesz új garanci-

ára is (banki, flottakártya-szolgáltatói vagy készpénzben, átutalás-
sal megfizetett). A garanciáról bit.ly/lengyelut24 oldalon találunk 
részletes információt.

Vállalkozásunknak elég csak egyszer regisztrálni, utána már tet-
szőleges számú járművet hozzáadhatunk a számlánkhoz.

A regisztrációhoz szükség lesz:
-  egyéni vállalkozónál: a vállalkozói státuszt igazoló iratra és a 

tulajdonos útlevelére vagy személyi igazolványára 
-  cég esetén: a cégkivonatra, 
-  ha nem a tulajdonos jár el, akkor kell egy meghatalmazás,
-  kell a cég képviselőjének vagy a meghatalmazott személyi iga-

zolványa, vagy útlevele,
-  a jármű forgalmija,
-  az Euro besorolás igazolása (ha nem tartalmazza a forgalmi),
-  lízingelt jármű esetén a lízing szerződés
-  telefonszám
-  e-mail cím (szükséges az online regisztrációhoz).
A regisztráció után ki kell választanunk, hogy milyen eszközt sze-

retnénk használni az útdíj fizetésre:
- az e-TOLL  alkalmazást: előnye, hogy ingyen és gyorsan telepít-

hető a sofőr mobiljára. Az alkalmazás letölthető lesz 
a Google Playből és az AppStore-ból. Információk 
az alkalmazásról: bit.ly/lengyelut25.

- OBU-t:  az ügyfélszolgálati pontkon szerezhetjük be (bit.ly/len-
gyelut5) vagy

-  saját helymeghatározó rendszert (pl.: GPS). 
A NiT Hungary tájékoztatása szerint 2021. szeptember végéig 

a viaTOLL és az eTOLL rendszer párhuzamosan fog működni. 
Ez azt jelenti, hogy szeptember 30-ig még közlekedhetünk a régi 
OBU-val.

 Máthé Anna 

BiReg: fejlesztést javasolnak a logisztikai cégek 

Viszlát viaTOLL, jön az eTOLL!

E-TOLL

HIRDETÉS
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Logisztikai portálokon szá-
mos cikkel találkozunk, amik 
a megfelelő fuvarozó kivá-
lasztásának a szempontjairól 
írnak. Nem árt fuvarozóként 
sem megismerkednünk ezek-
kel a tanácsokkal, kiderülnek 
belőlük azok a szempontok, 
amikre a megbízók leginkább 
figyelnek. 

Amikor egy kisebb, alkalmi megbízásról van 
szó, akkor a legtöbben nem sokat töprenge-
nek egy új fuvarozó kiválasztása előtt. Bekér-
nek pár árajánlatot, legtöbbször találomra, s 
a legolcsóbb fuvart ajánló vállalkozóval meg-
kötik a szerződést. Ha már nem teljesen kez-
dők, akkor egy fuvarbörze-oldalon keresnek 
maguknak vállalkozót. Az ár kivételével itt is 
nagyrészt a véletlen műve lesz, hogy kié lesz 
a nyerő ajánlat.

Hosszabb távra szóló, nagyobb szállítá-
si igény esetén már sok más szempont is 
felmerül. Nem elég csak az alacsony árral 
versenyezni. Attól, hogy valaki a legolcsóbb 
ajánlatot adja, még nem biztos, hogy meg 
fog felelni a megbízó igényeinek. Azt azon-
ban kevesen próbáljuk meg feltérképezni, 
hogy mégis milyen igények alapján választ-
ják ki általában a feladathoz megfelelő fuva-
rozót a nagyobb megbízók.

Szerencsére segítségünkre lehet ebben a 
sok jó tanács, melyekkel logisztikai szolgál-
tatók igyekeznek felkészíteni a megbízóikat 
a megfelelő fuvarozó kiválasztására. Lás-
suk, a megrendelők számára mi jelenti a jó 
minőségű szolgáltatást! 

Az árkalkulációk kiszámíthatósága
Egy tapasztalt fuvarozó ránéz a megbízásra, 
és máris tud mondani egy számot, ameny-
nyiért neki megéri elvinni a szállítmányt. A 
megbízók azonban kevésbé szeretik a gyor-
san kimondott, kerek számokat. Az ezer euró 
sokkal kevésbé megbízható ajánlat, mint az 
1.117 euró, ha az utóbbi mögött részletes 
kalkuláció is található. A gyorsan kimondott 
és túl kerek szám azt mutatja, hogy a fuvaro-
zó csak mond kapásból egy összeget, amin 
feltehetően jól fog keresni. A nem kerek ösz-
szegről jobban elhisszük, hogy konkrét szá-
mítás áll mögötte. 

Ide tartozik még az árak állandósága is. 
Tudjuk jól, hogy az üzemanyag árának vál-
tozásai vagy akár az adók módosulása miatt 
nem könnyű egy évre vagy hosszabb időre 
fix árakat megállapítani. A megbízó viszont 
átláthatóságot keres, azt várja el, hogy a fu-
varozási költségek ne változzanak kiszámít-
hatatlanul hónapról-hónapra.

A vállalkozás stabil háttere
Egy új üzleti kapcsolat esetén mindig az az 
egyik fenyegető rém, hogy a partner elég 
stabil marad-e a szerződés időtartama alatt. 
Ettől a kérdéstől azért tart a legtöbb megbízó, 
mert nem könnyű előzetesen korrekt infor-
mációkat szerezni a leendő partnerről. Hiába 
mutat magáról stabil képet, könnyen kide-
rülhet, hogy ez csak a látszat, és valójában 
komoly pénzügyi vagy más gondjai vannak. 
Márpedig ez veszély a megbízó számára, 
hiszen akár azzal is járhat, hogy a fuvarozó 
adóssága miatt egy adóhivatal valamelyik or-
szágban ráteszi a kezét a mozgásban lévő 
szállítmányra. Ezt a félelmet kivédeni, csök-
kenteni a vállalkozásunk átláthatóságának 
növelésével, a pénzügyi háttér bemutatásá-
val tudjuk. Legyen átlátható a cég tulajdonosi 
szerkezete, próbáljuk megmutatni, hogy mi-
lyen tőkeerő áll a tulajdonosok mögött! Igye-
kezzünk felkerülni a pozitív listákra, például 
legyünk köztartozásmentes adózók.

 A járműflotta nagysága
A tanácsok szerint a megbízó vegye figye-
lembe a flotta nagyságát. Minél több járműve 
van a vállalkozónak, annál kisebb a meg-
bízás teljesítésének a kockázata. Az autó 
elromlik, lejár a műszakija, nem ér vissza a 
másik fuvarról, balesetet szenved, s máris 
borul a vállalkozás által tervezett teljes me-
netrend. Egy rendkívüli esemény nemcsak 
az adott fuvart teszi tönkre, a késések lánco-
lata még napokkal későbbi megbízásokat is 
ellehetetleníthet. Ha nagyobb a flotta, ritkáb-
ban fordulhatnak elő ilyen esetek, mert köny-
nyebb a kieső járműveket pótolni. 

A sofőrgárda képzettsége
Azt gondolnánk, hogy a megbízónak nincs 
sok köze ahhoz, hogy mennyire képzettek a 
sofőrjeink, de nem így van. A vállalkozás köti 
a szerződést, de konkrétan a sofőrre bízza rá 

a fuvaroztató a vagyonokat érő szállítmányát. 
Minél gyakorlottabbak, magasan képzettek 
a sofőrök, annál kisebb a sérülés, elvesztés, 
késés kockázata. S mivel a vezetési technika 
szoros összefüggésben van a fogyasztással 
is, ezért a képzettebb sofőr akár alacsonyabb 
fuvardíjat is jelenthet. 

Korszerűség
Bármilyen jó képet is festünk a vállalkozá-
sunkról, a döntő pillanat az, amikor a jármű-
vet kiállítjuk a rakodáshoz. Nem mindegy, 
hogy egy 20 éves géppel érkezünk vagy egy 
csillogó, új járművel. Ugyanígy nem mindegy 
az sem, hogy mi van a háttérben, mennyire 
alkalmazzuk az új technikai megoldásokat. 
Környezetbarát járművek, elektronikus kö-
vetés, útvonalak optimalizálása GPS alapján 
stb. – ezek nemcsak hatékonyabbá teszik a 
vállalkozásunkat, de korszerűbbnek is mutat-
ják a megbízó számára.  

Extrém helyzetek kezelése
Egy fuvarozó megbízhatóságát sokszor nem 
az mutatja meg, hogy képes-e a normál napi 
feladatok teljesítésére. Mit csinál akkor, ha 
túlterhelés alá kerül? Minden vállalkozásnak 
van egy csúcsidőszaka, amikor akár több-
szörös terheléssel is számolni kell. Képes-e 
a fuvarozó például a többszörösére növeke-
dő karácsonyi forgalmat is hatékonyan ke-
zelni, időben szállítani? Növelhető-e a kívánt 
mértékben a fuvarozó kapacitása, s ehhez 
mennyi tervezésre, előkészületre van szük-
sége? Nem mindegy, hogy kérésre bármi-
kor be tudunk állítani egy második járművet 
másnapra, vagy csak hónapra előre tudunk 
tervezni. 

Ügyfélszolgálat
Sok kisvállalkozás működik egyszemélyes 
módban: a tulajdonos az irányító és a fuvar-
szerző, rajta kívül még pár sofőr dolgozik a 
vállalkozásban. Ha már van egy kis iroda, 

akkor a következő szereplő talán egy ügy-
intéző, számlázást végző munkatárs lehet. 
Csakhogy mindenképpen kell valaki, akinek 
a cég működésével kapcsolatban pontos 
információi vannak és elérhető. A megbízó 
számára ugyanis kiemelkedően fontos, hogy 
minden eseményről pontosan értesülhessen. 
Konkrétan legyen valaki, aki felveszi a tele-
font délután 4 óra után is, és képes legyen 
válaszolni a fuvarral kapcsolatos kérdésekre. 

Környezetbarát megoldások
A környezetbarát gondolkodás olyan szintű 
elvárássá fejlődik a gazdasági életben, hogy 
ennek mellőzését ma egyetlen vállalkozás 
sem engedheti meg magának. Számolnunk 
kell azzal az elvárással, hogy fuvarozási 
megbízás esetén is keresni fogják rajtunk a 
környezetbarát működés bizonyítékait. 

Ezzel nem vagyunk könnyű helyzetben, 
mert a környezetbarát fuvarozás sok esetben 
éppen azt jelenti, hogy az áru tulajdonosa 
más megoldásokat keressen a közúti áru-
szállítás helyett. Szállítson vasúton, vízi úton, 
s csak a lehető legszükségesebb esetben 
válassza a közúti fuvarozást. Ha mégis, ak-
kor közúton keresse a leginkább zöld meg-
oldásokat, ami itt a környezetkímélő autók 
használatát jelenti. Ezzel az elvárással azon-
ban nem tudunk mind lépést tartani: a leg-
modernebb autók megvásárlása, elektromos 
vagy hasonló flotta építése még nem az elér-
hető valóság mindenki számára. Mit tegyünk, 
hogyan mutassuk magunkat környezetbarát-
nak, ha egy öregebb járművet tudunk csak 
kiállítani? 

Fuvarozóknál a környezettudatosságot a 
járműpark korszerűsítésén túl két másik esz-
közzel is látványosan növelhetjük. Ezek a 

-  folyamatok optimalizálása és 
-  az újrafelhasználás növelése. 
Való igaz, hogy mindkét megoldás alapos 

tervezést, stratégiai gondolkodást és beru-
házást is igényel. Az optimalizálás például a 
szállítási útvonalak pontos meghatározását 
jelenti. Az útvonaltervező programok figye-
lembe veszik a várható forgalmat, közlekedé-
si és domborzati feltételeket stb. olyan rész-
letességgel, ahogyan azt emberi tervezéssel 
már nem nagyon lehet. Legnagyobb hasznát 
egy ilyen rendszernek a sok megállót érin-
tő, terítő útvonalak elkészítésében vehetjük, 
ahol a program a túratervezés során a várha-
tó forgalmi dugókat is figyelembe veszi.

Az újrafelhasználás a fuvarozásban leg-
inkább a szükséges csomagolóanyagokat 
érinti. Érdemes keresnünk az új megoldáso-
kat. Ma például már kínálnak összecsukha-
tó, lapraszerelt konténereket is, ami az üres 
konténerek mozgatási költségeit csökkenti. 
Minden más csomagolóanyag esetén is tö-
rekhetünk arra, hogy az egyszer használatos 
eszközök helyett többször felhasználható 
anyagokat használjunk! Nagy Csaba

Hogyan választanak fuvarozót? 
Munkaidő-nyilvántartást akkor is kell vezetni, ha 3,5 tonna 
alatti autóval fuvarozunk. Tulajdonképpen ugyanazokat az 
adatokat kell nyilvántartanunk, mint a nehéz járművek so-
főrjeinél, de tachográf nélkül a részletes adatok beszerzése 
talán egy kicsit nehezebb. Ebben segíthet valamilyen doku-
mentum, amit a sofőr vezet, de akár a GPS rendszer is.

Munkaidő-nyilvántartást a kisteherautós 
sofőrök esetében is vezetni kell, hogy a 
bérüket megfelelően ki tudjuk számolni. A 
Munka törvénykönyve szerint a nyilvántar-
tásnak nincsen formai követelménye. Az a 
lényeg, hogy kiderüljön belőle, mennyi volt 
a rendes és rendkívüli munkaidő, a készen-
lét, mikor volt a munkaközi szünet, szabad-
ság.

Vagyis a nyilvántartásban a következő 
adatokat kell feltüntetni:

-  rendes munkaidő (vezetési idő és 
egyéb munka ideje pl. a rakodás, az 
autó karbantartása, rendőrségi ellenőr-
zés ideje stb.)

-  túlóra (rendkívüli munkaidő)
-  munkaközi szünet,
-  éjszakai munka,
-  rendelkezésre állási idő.
Amikor a sofőr szabadságon, betegsza-

badságon van, vagy a pihenőnapját tölti, 
elég ezt feljegyezni az adott napokhoz.

Furgonozás esetén mi számít 
rendelkezésre állási időnek? 
Abban, hogy mi számít munkaidőnek és 
rendelkezésre állási időnek, nincs különb-
ség aközött, hogy a sofőr kamiont vagy fur-
gont vezet. A sofőr munkaidejébe minden 
olyan idő beletartozik, amit a munkával tölt. 
Ide tartozik:

-  vezetési idő
-  be- és kirakodás ideje
-  a jármű takarítására, fenntartására for-

dított idő (tankolás, javítás, izzócsere 
stb.)

-  a jármű, a rakomány biztonságára, ez-
zel kapcsolatos tevékenységekre fordí-
tott idő

-  az előírások teljesítésére fordított idő. 
Ebbe beletartozik a papírmunka, a ra-
kodás felügyelete, vámhatósági ügyin-
tézés ideje stb.

-  a be- és kirakodásra történő várakozás 
ideje, ha nem lehet előre tudni, mennyi 
lesz (ezt kollektív szerződés átminősít-
heti rendelkezésre állási időnek is).

Rendelkezésre állási idő lesz minden 
olyan idő, ami nem pihenő- és nem is 
munkaidő. A sofőrnek nem kell a „munka-
helyen” tartózkodnia, de bármikor készen 
kell állnia a munkavégzésre, a vezetésre. 
Kisteherautót vezető sofőr esetében ren-
delkezésre állási idő lehet például, amikor

-  a gépkocsival kompon kelnek át,
-  a határátkelésnél a várakozással töltött 

idő (de nem az araszolás, hiszen ott az 
autóban kell tartózkodni),

-  az az idő, amit a „négykezes járatban” 
a 2. gépkocsivezető a jobb 1-ben vagy 
az ágyon tölt.

Mi segít az adatok 
beszerzésében, ha nincs 

tachográf?
A 3,5 tonna alatti járművekben nincs 
tachográf (2026-tól viszont már kelleni 
fog, ha nemzetközi fuvart végeznek). A 
részletes adatok beszerzése ezért nem 
olyan egyszerű, mintha lenne ilyen beren-
dezés. De ezt a problémát is lehet orvo-
solni. Segít a munkaidő-nyilvántartáshoz 
szükséges adatok beszerzéséhez példá-
ul, ha nyomkövető rendszerrel (GPS) sze-
reljük fel az autót, ami rögzíti az adatokat. 

A másik lehetőség, hogy egy dokumen-
tum kitöltésére kötelezzük a sofőröket. 
Minta lehet az úgynevezett „lázlap”, amit 
Németországban, Ausztriában, Francia-
országban és Belgiumban kötelezően 
előírnak a sofőrnek. Ezen a gépkocsive-
zetőnek minden egyes napra lebontva 
vezetnie kell a vezetési- és egyéb mun-
kaidőket, a pihenőidőket, valamint a veze-
tési idő megszakításait is. Rá kell írnia a 
nevét, a kitöltés dátumát, a rendszámot, a 
kilométeróra állását az út megkezdésekor 
és végén, az indulás és érkezés helyét, a 
megtett kilométerek számát is. Az adato-
kat azonnal kell rögzítenie, nem írhatja be 
utólag.

A „lázlapos” országokban a tachográf 
koronghoz vagy szalaghoz hasonlóan, a 
gépjárművezetőnek mind az adott napi, 
mind az azt megelőző 28 napra vonatko-
zó lázlapot magánál kell tartania, és fel kell 
tudni mutatnia egy ellenőrzés során. 28 
nap után át kell adni a munkaadónak, aki 
1 évig megőrzi azokat. (Franciaországban 
5 évig!).   Szilágyi Katalin

Hogyan készítsünk  
munkaidő-nyilvántartást,  

ha furgonozunk?
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A belföldi és nemzetközi fuvarozásra ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak a rakodás kérdésében. Ha nincs más a fuvarozási 
szerződésünkben, akkor a feladó dolga a felrakás, a címzetté pe-
dig a lerakodás. Persze, hogyne, tudjuk... Ez így mind gyönyörű, 
csak az élet néha mást dob.

Jöjjön első körben a száraz jog: alapeset-
ben nem a mi dolgunk a rakodás, de akár 
ettől eltérően is megállapodhatunk a meg-
bízóval. A lényeg, hogy a szerződésben 
pontosan szerepeljen, hogy kinek mi a fel-
adata. Mindig írjuk bele:

-  hogy ki hogyan vesz részt a rakodás-
ban (például rátesszük az emelőhátfal-
ra, onnan leeresztjük, majd attól kezd-
ve a kedves címzett oldja meg),

-  ha mi rakodunk, az mennyibe kerül,
-  a személyi feltételeket (például a feladó 

hoz még 3 embert segíteni),
-  tárgyi és egyéb kérdéseket (például mi 

viszünk békát, a címzettnek van targon-
cája, mi ürítjük ki a tartályt stb.). 

Ha nincs megállapodásunk, akkor jön a 
kedves Ptk. és “barátjának”, a KÁSZ-nak a 
szabályai (120/2016-os kormányrendelet).

A sofőr utasításai szerint 
történjen

A sofőrnek utasítási joga van, ez azt jelenti, 
hogy ő mondja meg, hogy mit hova rakhat-
nak a platón. Ezt hátra, azt előre, amazt 
meg amoda… Ő ismeri az autót, és ő tudja, 
hogy hova megy a következő rakományért, 
az mekkora, hogyan kell elhelyezni, melyik 
tengely mennyit bír, egy fékezésénél ho-
gyan nem csúszik el a rakomány.

Nem annyi dolga van, hogy megvárja, 
míg felrakodnak a platóra és kész, hanem 
alaposan ellenőriznie kell mindent. A sofőr 
a felelős a túlsúlyért, vagy ha a rossz rako-
dás miatt a kanyarban felborul a pótkocsi. A 
vezető figyel arra, hogy legyen biztonságos 
a rakomány elhelyezése, megfelelően le 
lehessen kötni. 

A sofőr felelőssége az is, hogy elindul-e 
a rakománnyal. Ha úgy látja, hogy nagyon 
nagy problémák vannak a szállítmánnyal, 
akkor pedig inkább tagadja meg. Sokszor 
az a kisebb baj, mint például egy közúti 
baleset.

Aranyszabály:  
akkor vagyunk kész,  

ha megvannak a papírok is

Mindig figyeljünk a fuvarlevél, CMR minél 
pontosabb kitöltésére. Legyen beleírva 
minden, még ha apróságnak is tűnik első-
re, például:

-  fenntartásom van a csomagolással, 
mert nem tűnik elég erősnek, líg-lóg 
stb.

-  nem voltam ott a rakodásnál, 
-  sérülést látok az egyik terméken stb.
Inkább legyen hosszú, de írjunk bele 

mindent!

A jogon túl, a való életben...
Sofőrünknek 5 feladóhoz kell mennie. Az 
első helyen mesébe illően, időben végez, 
a második helyen kicsit megcsúszik. A har-
madik helyen már szétszívatják: “Ugyan 
várjál már kicsit, Béla még nem tud neked 
targoncázni. Az előbb beszéltünk telefo-
non, azt mondta, hogy maximum fél óra. 
Nyugi, itt az automata, addig igyál egy ká-
vét.” Közben szegényt már hívják a negye-
dik helyről, hogy mégis mikor tud odaérni. 
Letelik a fél óra, a kávé három cigivel kipi-
pálva. Béla befut negyed óra múlva, kocsi 
megrakva, másfél órás késéssel irány a 
negyedik hely. 

Onnan már szentségelnek a telefonban 
a késés miatt. A helyszínen is. Sofőrünk 
már sietne, így mivel itt kézzel rakodható 
cuccok is vannak, besegít. Tudja, hogy 
szabálytalan, de még van egy hely, ahova 
menni kell, fene tudja, ott is mi lesz. Meg 
még egy fontosabb is: szegényt otthon 
várja a családja. 

Tisztában van vele, hogy gépeket nem 
kezelhet, azokhoz külön jogsi kell, így nem 
is nyúl hozzájuk. Munkavédelmi oktatást 
sem kapott, orvosi alkalmasságija sincs 
rakodásra... De így is bőven 10 óra felett 
van a munkanapja, amiből bosszantó mó-
don csomó idő azzal telt, hogy másokra 
várt. 

Hogyan előzzük meg,  
védjük ki  

az ilyen „támadásokat”?

Soha ne felejtsük: ha lapul egy szuper 
fuvarszerződés a zsebünkben, máris 
nyerő helyzetben vagyunk. Ha Általános 
Szerződési Feltételekben gondolkodunk, 
akkor is legyünk bátrak! Mindent beleírha-
tunk, amit a jogszabályok nem tiltanak. 

Néhány tipp, ötlet, ami mindig jusson 
eszünkbe:

•  Kérhetünk előleget, legyünk „szemtele-
nek”! Főleg ha nem több éves partne-
rünkről van szó.

•  Még jobb, hogy ha tudunk, kérjünk elő-
re fizetést, hogy az erdő kedvezőbb ol-
dalán legyünk.

•  Ne legyünk már mi kötelesek a megbí-
zás adatainak valódiságát ellenőrizni, ha 
ebből van gond (pl. pontos cím, kiállás 
időpontja és társai), akkor a késedelmet, 
állásidőt, többletkilométert, stb. ugye nem 
mi akarjuk fizetni? Ezt is rögzítsük!

•  Milyen kocsit kért? Ha nem megfelelőt, 
mert kilóg a zártszelvény, akkor fizes-
sen a tévedésért!

•  Kell a sofőrömnek is rakodni? Én kikép-

zem, beleírom a szerződésébe, de ez 
nekem sincs ingyen. Vegyük csak elő a 
vastagon fogó ceruzánkat!

•  Barátom, a helyet és időt legfeljebb 1x 
módosíthatod!

•  A felrakáshoz milyen eszközöket vi-
szünk? Tételesen leírva, darabszám sze-
rint.

•  Ha 2 órán belül nem rakodnak fel, ad-
juk meg magunknak az egérutat, hogy 
a fuvarfeladatot tekinthessük meghiú-
sultnak.

•  30 perc után már legyen állásdíj, lehe-
tőség szerint valami brutális, hogy már 
a szerződés aláírásakor elmenjen tőle 
a megbízó kedve.

Kicsit más, de fontos! A megbízótól 
soha ne térjen el a költségviselő személye! 
Ne ezen múljon már a családi nyaralásunk.

Bevezethetünk olyat is, hogy a késedel-
mes fizetésnél a kamat mellé a korábban 
adott kedvezményeket is megvonjuk. Csak 
egy mondat!

 Kis Zsuzsanna

Kinek kell rakodni papíron, és ki, hogyan szokott a való életben?

Fuvarozóként fuvarlevelet vezetünk. 
Ám ha nem szállítunk árut, és nem is a 
lerakóról térünk haza a telephelyre, ak-
kor nincs fuvarlevelünk. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy más nyomtatványt sem 
kellene töltögetnünk. Ha nem szállítunk 
árut, akkor menetlevelet kell vezetnünk. 
Ez vonatkozik a 3,5 tonna alatti és fe-
letti tehergépkocsikra is. A menetlevél-
lel igazoljuk ugyanis, hogy a járművet a 
vállalkozás céljaira használjuk, erre lesz 
szükségünk a sofőrök üzemanyag megta-
karításának az elszámolásához is.

– Vannak vállalkozások, akik több 
fuvar okmányt is vezetnek, de sajnos 

olyanok is, ahol egy nyomtatvány sincs 
az autóban – mondja Kacsó Sándor az 
Aszisztencia 561 Kft. ügyvezetője.  

Mi legyen  
a menetlevélen?

A menetlevél a jármű okmánya, amit a so-
főr vezet, eseményszerűen. Hatósági el-
lenőrzések során szinte minden esetben 
átnézik, ezért figyeljünk a pontos kitöltésé-
re. Képezzük rá embereinket is! 

Egy pontosan kitöltött menetlevélen ezek 
az adatok szerepelnek:

-  a gépkocsi vezetőjének neve,
-  az üzembentartó adatai

-  a gépjármű és pótkocsi rendszáma és 
típusa, 

-  ha van, a szállított áru jellege, megne-
vezése, tömege, 

-  a kilométeróra állása,
-  az indulás és érkezés ideje,
-  megállások helye, ideje,
-  rakott és üres csomagtérrel megtett ki-

lométerek száma,
-  tankolási adatok
-  sofőr aláírása,
-  egyéb megjegyzések.
A menetlevél vezethető elektronikusan 

is. Ekkor azonban biztosítani kell, hogy az 
ellenőrzést végző hatóság közvetlenül hoz-

zá tudjon férni az adatokhoz. 

Kinek elég  
az útnyilvántartás? 

A saját számlás szállítóknak 7,5 tonna 
alatt nem kötelező menetlevelet vezet-
niük. Ők menetlevél helyett útnyilvántar-
tást is vezethetnek – magyarázza Kacsó 
Sándor. Az ADR-es saját számlás szállí-
tásokra azonban vonatkozik a menetlevél 
vezetési kötelezettség 7,5 tonna alatt is, 
erre figyeljünk.

A 7,5 tonna alatti autóval dolgozó, saját 
számlás szállítók tehát útnyilvántartást és 
menetlevelet is használhatnak, választ-

hatnak a két fuvarokmány között. (Az ADR 
szállítóknak mindenképpen menetlevelet 
kell vezetni.) 

Ne becsüljük alá az útnyilvántartás je-
lentőségét, mert egy adóhatósági ellen-
őrzés során komoly büntetéseket fizethe-
tünk, ha ez hiányzik. Az útnyilvántartás is 
azt igazolja, hogy a járművet a vállalkozás 
céljaira használjuk, így jogosan számol-
hatjuk el az ezzel kapcsolatos költségeket.

 Az útnyilvántartásnak kötelezően tartal-
maznia kell:

-  a gépjármű típusát,
-  rendszámát,
-  a kezdő és a befejező kilométeróra ál-

lást (havonta ajánlott),
-  az utazás időpontját,
-  az utazás kiindulópontját,
-  az utazás célját és a partner nevét, cí-

mét (honnan-hova),
-  a megtett kilométerek számát tétele-

sen,
-  tankolások helyét, idejét, üzemanyag 

mennyiségét, árát.
Az útnyilvántartást már mobil alkalmazás 

segítségével is elkészíthetjük. Már több, egy-
szerűen kezelhető, online útnyilvántartó al-
kalmazást találunk az interneten, amit bátran 
használhatunk erre a célra.

 Máthé Anna

Milyen fuvarokmányt vezessünk,  
ha a nem szállítunk árut? 

Önök  
kérdezték... Menetlevél mindig legyen az autón!
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Kedves Fuvarozó társak!
Cégünk fuvarfeladatainak száma  

jelentősen megemelkedett.  
Ezek elvégezésére  

fuvarozó partnereket
keresünk

akár több éves együttműködésre.

Olyan NYERGES SZERELVÉNYEKRE 
van szükségünk, melyek  

PONYVÁS PÓTKOCSIVAL  
rendelkeznek és gond nélkül képesek  

a 24 TONNÁS árumennyiség  
szállítására.

Elvárt, hogy az autóknak  
minimum EURO 5 besorolásúnak illetve 

műszaki állapotukban  
kifogástalannak kell lenniük.

Amit kínálunk:
-  Folyamatos, az év minden napján 

biztosított munka.
-  Havonta 9.000 - 10.000 megtett 

kilométer.
-  Alvállalkozóinkkal egyedi díjakat 

dolgozunk ki.
-  A sofőrök igényeinek figyelembe 

vétele (mint például szabadság, 
egyéb elintéznivalók)

-  5 napos munkahét.
Az Ország egész területéről várjuk  

leendő fuvarozó partnereink jelentkezését.  
A hétvégi parkoltatást, illetve igény szerint  
telephelyre való visszajuttatást vállaljuk.

Amennyiben ajánlatuk  
felkeltette érdeklődésüket,  

kérem vegyék fel velünk a kapcsolatot  

Ha fuvarozók között szóba kerül a rakományrögzítés, bizto-
san lesz legalább egyvalaki a társaságban, akit le nem takart 
ömlesztett áru miatt büntettek meg egy közúti ellenőrzésen. 
A „takarni vagy nem takarni“ a rakományrögzítés egyik legy-
gyakrabban előforduló kérdése. Tény, hogy nincs rá közvetlen 
szabály, a sofőr meg legtöbbször az egyszerűbb megoldást 
választja, és inkább nem ponyvázza le a rakományt. 

A rakomány rögzítése, letakarása kényes 
terület: nincsenek kötelező szabályai, a so-
főrök felelőssége viszont igen nagy a rako-
mány épségével kapcsolatban. 

A jogszabályok csak kevés támpon-
tot adnak. A legáltalánosabb szabály a 
KRESZ. Itt az iránymutatás az, hogy a 
rakományt úgy kell elhelyezni, hogy a köz-
lekedés biztonságát, valamint a személy- 
és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse 
(47. §). Ezt a rövid előírást csak néhány 
részletszabály pontosítja. Az ömlesztett 
árut érintő egyik fő szabály mindössze 
annyi, hogy a szállított áru el ne csússzék, 
le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan 

módon legyen lefedve, letakarva, hogy le 
ne szóródjék. 

Tehát a fő előírás az, hogy az ömlesztett 
rakomány ne szóródjon. Ez az általános 
megfogalmazás az oka a sok büntetésnek. 
A sofőr úgy gondolja, hogy nem lesz baj, 
nem fog ez szóródni. Az ellenőrzést végző 
rendőr pedig másképpen látja, s megbírsá-
golja. 

Így járt olvasónk is a közelmúltban. Épí-
tési törmeléket szállított, letakarás nélkül. A 
rendőr szerint kötelező lett volna a ponyva, 
a fuvarozó szerint ugyanakkor a szél nem 
tudta volna lefújni a törmeléket. 30 ezer fo-
rintja bánta a véleménykülönbséget.  

A púpozott rakományt  
takarjuk

Az ömlesztett áru szállításával kapcsolat-
ban a fő elvárás, hogy nem nyúlhat túl a 
raktér magasságán. Ha púpozva rakjuk fel 
a törmeléket, akkor nem is hivatkozhatunk 
arra, hogy úgysem fog szóródni. 

Az ömlesztett rakomány háromféle mó-
don juthat szállítás közben az úttestre:

-  a rakodótér résein, sérülésein át kihullik 
az anyag, 

-  a szállítás során keletkező légörvények 
sodorják le a rakodótér tetejéről vagy

-  a rázkódástól, hirtelen fékezéstől is 
lepottyanhat egy-két darab (pl.: cukor-
répa, dinnye, szén, bontott tégla szál-
lításakor). 

A jármű résein történő kiszóródás elég 
gyakori. A nyitható oldal- és hátsó falakat 
könnyen éri sérülés rakodás közben, s 
a deformálódás miatt keletkező réseken 
sokszor folyamatosan folyik az útra a ra-
komány. Ez ellen tehetünk, ellenőrizzük az 
elemeket, hogy mennyire szoros az illesz-
kedés, nincsenek-e rések!

Nehezebb azt megállapítani, hogy vajon menet közben a lég-
mozgás le fog-e sodorni valamennyit a rakományból. A sofőr 
valószínűleg nem szakértője az áramlástannak, így csak kevés 
esetben jelentheti ki teljes biztonsággal, hogy nem fog leszóród-
ni az anyag. 

Legjobb, ha biztosra megyünk. Ha a rakomány olyan apró 
szemcsékből áll, melyeket meg tud mozdítani a szél, akkor ta-
karjuk le a rakteret! Például ha tiszta kavicsot szállítunk és a 
raktér jó állapotban van, nincs az oldalfalon vagy hátul kiszóró-
dás, akkor a légörvényektől sem kell tartanunk. Ha homokosabb 
sódert viszünk, akkor már szükség lehet a letakarásra, hiszen a 
kavicsok közül a sóder homokját kifújja az útra a szél. 

Apró szemcsékből álló anyag, mint termény, homok esetén fel-
tétlenül ponyvát kell használni. Építési törmelék esetén is hasz-
nos a ponyva, ha a törmelék szóródásra képes (például porladó, 
száraz vakolatot tartalmaz). Ha nagyobb darabokat szállítunk, 
ponyva helyett egy háló is elég lehet. Akkor használhatunk hálót, 
ha a szállított anyag szemcséi nem férnek át a lyukak között. Pél-
dául bontott ablakokat, ajtókat hálóval is takarhatunk. 

Ellenőrzés során a hatósággal többnyire hiába is vitáznánk. 
Hiába látjuk úgy, hogy ténylegesen semmi sem szóródott le a 
jármű mögött, a bírsághoz már az is elegendő okot szolgáltat, 
ha fizikailag lehetséges a kiszóródás. Inkább ne vitázzunk, fo-
gadjuk el a büntetést, s legközelebb igyekezünk ponyvával vagy 
hálóval letakarni az ömlesztett árut! 

Nagy Csaba

Le kell-e takarni a rakományt? 
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Szabó Márton csaknem 300 sofőr munkájáért és 123 jármű álla-
potáért felel a Moltrans- nál. Sosem ült kocsin, de hogy jobban 
megértse a munkatársait, a C és az E vizsgát is le akarja tenni. 
Mint mondja, az ő fő feladata kiszolgálni a sofőröket, hogy nyu-
godtan dolgozhassanak…

A szállító leány
A Moltrans Kft. a Mol leányvállalata, ők szál-
lítják az üzemanyagot a Mol-kutakra és a 
Mollal szerződött mezőgazdasági, szállító 
és egyéb cégekhez. Az országban 10 te-
lephelyen állomásoznak járműveik, van ahol 
csak 2, de a legnagyobbhoz 24 tartozik. A 
Moltrans-nak csak az anyacéggel van szer-
ződése. 

– Összességében jó dolog leányvállalat-
nak lenni, annak minden előnyével és hátrá-
nyával együtt – mondja Szabó Márton. Pozi-
tívum a biztonság, hogy egy hatalmas cég áll 
mögöttük, ami biztosítja a piacukat, jövőjüket. 
Legjobb példa erre a mostani járvány idő-
szak. Náluk nem tűnt el egyik napról a má-
sikra a munka. Persze az elektromos autók 
terjednek, egyszer végük lesz a belsőégésű 

motoroknak, de nem most – Sokan mennek 
még nyugdíjba a Moltrans Kft.-től mire itt ko-
moly visszaesés lesz!

Az anyavállalat erős költségkontroll alatt 
tartja a leányát, a fuvardíj változtatást komoly 
számításokkal kell alátámasztani. Ez időigé-
nyes folyamat, ami rontja a rugalmasságot. 
Igaz, a kellőképpen alátámasztott kérést so-
hasem tagadják meg, osztotta meg tapaszta-
latát a vezető.

A járműpark
A Moltrans-nak csak saját járművei vannak. 
A vontatóikat átlagosan 900 ezer kilométe-
renként, vagyis kb. hatévente cserélik. Je-
lenleg döntően Renault-k futnak náluk, de 
néhány MAN és Scania vontatót is tesztel-
nek. A Scwarzmüller tartálykocsik élettarta-
ma ennek kb. a duplája, 10-12 év. Ezeknek 

a főbb szerkezeti elemei cserélhetőek, így 
jobban bírják a strapát. Persze a bennük lévő 
elektronikát többször cserélik, hiszen annak 
mindig korszerűnek kell lennie (pl. a lefejtő, 
áruvédelmi rendszert). 

Van, aki 27 éve nyomja  
a gázpedált

– Van egy jó erős mag, az állomány harma-
da, 70-80 fő, akik több mint húsz éve van-
nak itt – meséli Szabó Márton. Átlagosan 
mintegy 10 évet töltenek a sofőrök náluk, de 
ebbe benne van az is aki 3 hónap múlva el-
megy, meg az is, aki már 27 éve nyomja a 
gázpedált. Az ezredforduló környékén csak 
kihalásos alapon lehetett bejutni hozzájuk, 
mára ez megváltozott. – Korábban csak ADR 
vizsgával rendelkezőket vettünk fel, ma már 
ez sem feltétel. Akinek nincs, annak megfi-
nanszírozzuk a képzését. Sok újonc ma már 
nem feltétlen olyan lelkesedéssel, elhivatott-
sággal áll a sofőrködéshez, mint a régi nagy 
öregek. Manapság kevés fiatal tekinti a sofőr 
szakmát életcéljának De az ellenkezője is 

igaz. Van fiatal és jó sofőrünk is, de sajnos 
kevés – mutatott rá Szabó.

A bérrendszerrel is ösztönzik 
a jó munkát

Van egy négy értékből álló motivációs elvá-
rásuk:

-  biztonságos, szabályszerű munkavég-
zés,

-  rugalmasság, 
-  járművekre való odafigyelés, 
-  kollégákkal, vevőkkel való kapcsolattar-

tás.
Aki ezt teljesíti, megkapja az ezek után járó 

extra összeget. De plusz pénzt lehet szerez-
ni a két nagy „szezonban” is, októberben és 
júliusban. Azok a kollégák akik ilyenkor egy 
adott műszakszámnál többet teljesítenek, 
plusz pénzt kapnak. Magasabb bért kapnak 
azok is, akik már régóta a cégnél vannak. És 
persze üzemanyag megtakarítás is jár, ezt a 
sofőrök meg is „termelik” maguknak. – Na-
gyon rosszul kell vezetnie annak a kollégá-
nak, aki nem kap nálunk üzemanyag megta-
karítást.  

Ügyelnek a sofőrök biztonságára is. Lán-
gálló, antisztatikus ruhát, védősisakot, sőt 
beütődés elleni baseball sapkát is kapnak a 
sofőrök. Lefejtéseknél már ezt lehet használ-
ni a kényelmetlen „kobakok” helyett.

Egyértelmű szabályok, 
egyértelmű felelősség

– Itt tiszta szabályrendszer szerint kell dol-
gozni. Megvan mindenre a protokoll, hogy 
mit, és hogyan kell csinálni. Ahol ADR van, 
ott nagyon kell tudni a sofőröknek, hogy mi a 
dolguk –  mondja. 

A szabályokat minden kezdőnek legalább 
5 hétig oktatják tanteremben, de tapasztalt 
kolléga mellett is. Akinek ennél több idő kell, 
lehetősége van a képzésben maradni mind-
addig, amíg biztos nem lesz magában.

A munkatársak értik, hogy milyen szabá-
lyokat kell betartani. Aki ezeket megszegi, 
írásbeli figyelmeztetést kap, de élnek a mo-
tivációs pénz megvonásával is. Egy dologra 
nincs pardon: ha valaki az áruhoz nyúl. Ez 

azonnali elbocsátást jelent. Minden esetben 
az előre lefektetett szabályoknak megfelelő-
en járnak el.

Kiszolgáljuk a sofőröket, hogy 
ők nyugodtan dolgozhassanak
– A mi dolgunk, hogy kiszolgáljuk a sofőröket, 
hogy ők nyugodtan dolgozhassanak – mutat 
rá az üzemviteli vezető. Senkit nem hagynak 
magára az útszélen. A sofőrnek csak telefo-
nálni kell, és máris megy a mentés 0-24-ben, 
legyen szó egy gumicseréről, vagy bármilyen 
műszaki hibáról. 

S bár Szabó Márton sohasem ült kocsin, 
csinálja a C jogosítványt, s amint lehet, le-

teszi az E-t is. – Így talán még közelebb 
tudom majd érezni magam a kollégákhoz, 
még jobban megérthetem a problémáikat. 

Ha valami csoda folytán visszatekerhet-
né az idő kerekét, újra csak a Moltrans-
hoz jönne dolgozni. Élvezi, hogy sokféle 
emberrel találkozik a munkája során. Van 
olyan sofőr is, aki 2 diplomával járja az 
országot. – Jó látni, hogy a 25 éves, 2 év 
gyakorlattal, meg a 64 éves 25 évvel a háta 
mögött együtt, egy célért képes dolgozni. 
Ez visz engem előre, hogy tudjam ezt koor-
dinálni, segíteni. 

 (Képek forrása: Moltrans)
Őri András

MOL-kútnál

Feltöltés

Scania

Pihenőben

Névjegy: 
Szabó Márton, a Moltrans Kft. üzemvi-
teli vezetője

Műszaki menedzs-
ment szakon végzett. 
Eredetileg ruhaipari 
gyártástervező sze-
retett volna lenni, de 
menet közben változ-
tak a dolgok. A szak-
mai gyakorlatát már a 
Moltransnál töltötte, s 
ott is maradt. Először 
diszpécser, majd 
koordinátor, 10 éve 
pedig rábízták a cég 
flottaoperációs fel-
adatait. Üzemviteli vezetőként 123 jármű 
fuvarozásképes állapotáért felel, és főnö-
ke annak a 300 sofőr kollégának is, aki 
hajtja a kocsikat. Ebben öt területi vezető 
segíti a munkáját.

Szabó Márton,  
a Moltrans Kft.  

üzemviteli vezetője 

arcélek a mindennapokBól – a vezető

Renault



A konténeres szállításnak ma már vezető szerepe van a konti-
nensek közötti kereskedelemben. Ugyanakkor Európán belül, az 
országok között nem annyira terjedt még el, hazánkban is csak 
10-15 nagyobb vállalkozás foglalkozik közúti konténerszállítással. 
Utánajártunk, milyen lehetőségek rejlenek ebben az üzletágban, 
megéri-e vele foglalkozni, mit hozhat a jövő e téren.

A konténerek egyik legnagyobb előnye, hogy 
leegyszerűsítik az áru kezelését: megbontás 
nélkül, könnyebben, gyorsabban továbbít-
hatjuk az árukat. Nem kell átrakodni egyik 
szállítóeszközből a másikba, ami időigényes, 
drága és kockázatos, hiszen a termékek 
megsérülhetnek, hiányozhat belőlük, ellop-
hatják őket. A konténer tehát kiváló megol-
dás, hogy a termékeket megóvjuk. Érthető, 
hogy a darabáru fuvarozásban ma már ve-
zető szerepe van, legalábbis ha kontinensek 
közötti szállításról van szó. Itt ugyanis leg-
alább két szállítási mód van jelen, de akár 
három is (közút, vasút, hajó).

Európába pedig rengeteg termék érkezik 
Amerikából és a Távol-Keletről, főleg tenge-
ren. (Kínából ugyan szóba jöhetne a vasúti 
szállítás is, de míg a nagy hajók akár 20 ezer 
konténert is el tudnak szállítani, addig egy vo-
naton csak 150 fér el.) Ázsiának olyan nagy 
szerepe van ma már a különböző késztermé-
kek előállításában, hogy nincs olyan területe 
a gazdaságnak, amit ne látnának el például 
apró cikkekkel, gépekkel, bútorokkal, elekt-
ronikai berendezésekkel. A nyersanyagok 
kiszállításához és a késztermékek beszállí-
tásához pedig a legpraktikusabb megoldás 
a tengeri konténer. Ennek a méretei, a külső 
formája és a rakhatósága is szabványos.

Európában inkább  
a kombinált fuvarozás  

fog elterjedni
Lajkó Ferenc iparági szakértő, a Digilog 
Consulting ügyvezetője úgy véli, a konté-
neres szállítás a jövőben is fejlődni fog, hi-
szen a konténer az egyik legpraktikusabb 
szállítóeszköz, amivel hatalmas távolságo-
kat tud megtenni az áru többféle szállítási 
módot kombinálva, átrakodás nélkül. Rá-
adásul szinte mindent lehet vele szállítani, 
akár folyékony vagy fagyasztott termékeket 
is (speciális konténerekben). A többi fuva-
rozási megoldáshoz – például a kombinált 
szállításhoz – képest az egyik legnagyobb 
előnye, hogy már megvan a globálisan el-
terjedt szabványos rendszere, amit mindenki 
használ. Ugyanakkor nem valószínű, hogy 
a konténeres fuvarozás az Európán belüli 
forgalomban jelentősen növekedni fog vagy 
előretör. – Európában nincsenek olyan nagy 
távolságok, és szerény a vízi szállítás ará-
nya is. Inkább az a jellemző, hogy az árukat 
közúton vagy vasúton szállítják, így eddig 
nem terjedt el annyira a konténer mint szál-

lítóeszköz. Erre a célra inkább a vasúti ko-
csikat vagy közúti félpótkocsikat használják 
– mondja a szakember. 

Ennek az lehet az oka, hogy a konténer 
előnyeit nem annyira lehet kihasználni a 
kontinentális forgalomban, míg a hátrányai 
jelentkeznek. Például az, hogy a konténer 
súlya csökkenti a rakhatóságot (hiszen ezek 
nehéz fémdobozok). Közúton sokkal na-
gyobb mennyiséget – akár 100 köbmétert is 
– képes egy félpótkocsi befogadni, vasúton 
pedig sokkal nagyobb súlyt lehet szállítani 
egy vagonban. Így az Európán belüli forga-
lomban csak különleges esetekben verseny-
képes a konténeres szállítás.

Lajkó Ferenc úgy véli, a magyar és európai 
fuvarozók valamilyen globális szállítás része-
ként tudnak leginkább a konténerszállításba 
bekapcsolódni: egy kikötőből vagy vasútál-
lomásról elszállítják a megrakott konténert 
a rendeltetési helyére, majd a megrakodott 
vagy üres konténert visszaszállítják, hogy ha-
jón vagy vasúton eljusson például Ázsiába.

A szakember szerint valószínűbb, hogy 
Európán belül az intermodális fuvarozás 
fog jobban elterjedni, növekedni. Vagyis az, 
amikor az áruval megrakott félpótkocsikat 
közúton a vasútállomásra fuvarozzák, ott 
vasútra rakják, vasúton a célországba szál-
lítják, majd ott leemelik, és egy másik közúti 
fuvarozó kiszállítja a címzetthez. A konténer 
pedig inkább a különleges, egyedi szállítások 
esetén lesz jó megoldás. De a kontinensek 
közötti szállításoknál továbbra is meghatáro-
zó marad. 

Nem rossz üzlet  
a konténerszállítás, 

de kevesen csinálják 
hazánkban

Magyarországon a konténerszállítás nem 
annyira elterjedt, mint más nyugat-európai 
országokban, ahol van kikötő, mint például 
Horvátországban vagy Görögországban. A 
magyar fuvarozók ebből a piaci tortából nem 
sokat hasítanak ki, sokkal inkább a nem-
zetközi fuvarozásból (bilaterális, harmadik 
országos, kabotázs). Lajkó Ferenc szerint 
hazánkban 10-15 nagyobb vállalkozás lehet, 
amelyik szárazföldi konténeres fuvarozással 
foglalkozik. Vannak specialisták, akiknek 
csak ez a területük, mások pedig csak kiegé-
szítésként végzik. Ezek a vállalkozások jól 
működnek, évről-évre növelni tudják a kapa-
citásaikat. A szakember úgy véli, a konténer-
szállítás nem rossz üzlet, hiszen ezen a te-
rületen nincs akkora verseny, mint a normál 
áruk piacán.

A konténerszállításhoz egyébként a leg-
több kamion, ami ponyvás pótkocsit tud von-
tatni, alkalmas. Egyetlen speciális eszköz kell 
hozzá, ez pedig a konténer sasszé, ami egy 
kerekekkel ellátott alváz. Ennek a beszerzé-
se kevesebbe kerül, mint egy ponyvás pót-
kocsié, viszont a hátránya, hogy csak kon-
ténerszállításra alkalmas, míg egy ponyvás 
félpótkocsi rengetegféle árut képes szállítani. 

Az is visszatartó erő lehet a vállalkozások-
nak, hogy a konténerbe súlyra és köbméterre 
kevesebb árut lehet rakodni, mint egy 13,6 
méter hosszú, normál nyerges félpótkocsiba. 
Ez különösen könnyű áru esetén hátrány. 

A másik probléma, hogy a konténert nem 
lehet olyan rugalmasan rakodni, mint egy fél-
pótkocsit. Míg a félpótkocsit oldalról és felül-
ről is lehet rakodni, a konténert csak rámpán, 
hátulról.

Szilágyi Katalin

Hiánycikk a konténer, megdrágult a szállítás 
Jelenleg a legnagyobb kihívás, amit fél éve 
lehet tapasztalni a konténerüzletágban, 
hogy nincs konténer, és emiatt hullámzóak 
a szállítási mennyiségek. Ennek egyik okát 
a világjárványban látják a szakemberek. 
Tavaly ugyanis tömegesen érkeztek Ázsi-
ából a megrakodott konténerek Európába 
és Észak-Amerikába, ahonnan nem kerül-
tek vissza. Így ott kihasználatlanul, üresen 
állnak, ahol pedig szükség lenne rájuk, 
nincs elég. Most ezért Ázsiából Európába 
akadozik az áruszállítás, az árak pedig az 
egekbe szöktek. – Ma egy konténer bérleti 
és szállítási díja háromszor-négyszer töb-
be kerülhet, mint két évvel ezelőtt. Ennek 
egyik oka, hogy a konténerek tömegesen 

nem ott vannak, ahol szükség lenne rájuk, 
ezért üresen és ráadásul lassan jutnak 
vissza oda, ahol áruval kívánják feltölteni. 
A hajózási társaságok tengeri kapacitásai 
sem álltak még teljesen vissza, így ezért is 
lassabban kering a globális konténermeny-
nyiség, rakottan és üresen is, mint koráb-
ban. A brutális drágulás mellett jelentkező 
másik „mellékhatás” az, hogy extrém sokat 
kell ma várni egy konténerre, hogy áru-
val töltsük fel. Ha ma Kínából szeretnénk 
konténert rendelni áruval, akár több hetet 
is kell várakozni a konténerre és helyre 
valamelyik hajón, míg korábban ez csak 
néhány nap volt – érzékeltette a helyzetet 
Lajkó Ferenc. 

KONTÉNERES SZÁLLÍTÁS:  
nem rossz üzlet, de kevesen foglalkoznak vele 


