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1.Jogosulatlan fuvarozás ellenőrzésének kérdés körében néhány gondolat: 

Az elmúlt időszak érdekérvényesítő munkája eredménye ként elértünk egy 

törvénymódosításhoz mely a következő: 

1.1. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áru szállítási valamint az 

autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a sajátszámlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályokról szóló 261/2011. (XII.7.) 

Kormány rendelet (a továbbiakban R.) módosításra készített tervezet amelynek kormány 

által történő elfogadása várhatóan még az I. félévben sor kerül. Az alábbi rendelkezés 

kiegészítésre tesz javaslatot, a jogosulatlan fuvarozási tevékenység visszaszorítására, úgy 

belföldi, mint nemzetközi fuvarozási viszonylatban. 

 

„Az R. 4. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott engedélynek a bemutatási kötelezettsége kiterjed a 

magyarországi felrakó vagy lerakóhelyekre is azzal, hogy annak tulajdonosa, üzemeltetője 

köteles vizsgálni az engedélyek meglétét, érvényességét és az adott fuvarfeladatnak való 

megfelelést.” 
 Ezen fent említett egyetemleges felelősség kiterjesztése okán és az ellenőrzés lehetőségének 

törvényes megteremtésével, különös tekintettel a külföldiek szabálytalan közlekedési 

engedély nélküli jogosulatlan fuvarozásait ki lehetne szűrni és felszámolni.  

 1.2. A jogosulatlan fuvarozások  kiszűrésében - főként a közlekedési engedélyek 

törvényes, korrekt felhasználását biztosítva –komoly előrelépésnek kell tekinteni a 

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének 2013. május 25-én tartott közgyűlésén tett 

bejelentését, mely alapján az MKFE a jogosulatlan fuvarozások kiszűrése elleni 

küzdelem fellépésének legfontosabb technikai eszközeinek finanszírozására, 

megvásárlásra tett felajánlását, határozatát; nevezetten, hogy szükséges bélyegző 

automatákat – melyek hasonlóan számos más európai tagországok alkalmazásához, 

lebélyegzi és egyben ellenőrzi a közlekedési engedélyeket - mielőbb be lehessen állítani. 

 

Ehhez elengedhetetlenül fontos, szükséges a fenti 1.1 pontban előírt jogszabályi háttér 

megteremtése, kihirdetése, életbe léptetése. 

 1.3. Végezetül de nem utoljára a magyarországi teljesítmény arányos ED-díj bevezetésével 

kialakításra kerülő mintegy 43 db határátkelési ellenőrzési pont, valamint belterületi 50 db 

mélységi ellenőrzési pont (rendőri), mindösszesen mintegy 93  helyen magába hordja a 

lehetőségét  -és feltétlen ki kell használni-, hogy a fő küldetés mellett az autópályadíjak 

megfizetése, korrekt ellenőrzése mellett, mint járulékos lehetőség az ellenőrzés alá vont 

fuvarozóknál a fuvarozási jogosultság ellenőrzését is el lehessen végezni.  

 

Összegezve: A fenti  jogszabály,  bélyegző automata, ellenőrzési  pontok 

komplex együttes alkalmazása biztos zálog lehet a jogosulatlan fuvarozások, 

és engedély felhasználások kiszűrésének, de termész etesen az ebben részt - 

vevő szemé lyeket a szakhatóságok által  (Nemzeti Közlekedési Felügyelet,  

NAV, ..stb.) kellően felkészítve az ellenőrzésre ,  és a szükséges minta 

dokumentációkat biztosítva a viták és tévedések, jogtalan intézkedések 

elkerülése végett ,  „iratminták” formájában célszerű  lenne biztosítani az 

ellenőrzést végző állomány részére.  
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Meggyőződésünk, hogy ezen ellenőrzésnek a magyar fuvarozói piac 

védelme, és a jogosulatlan fuvarozások kiszűrése érdekében tett 

eredménye nem marad el  és ezen keresztül a költségvetésre is  kedvező 

hatással tud lenni.   
 

2. Magyarországi ED-díj  2013. július 1-től bevezetéséről néhány gondolat: 

 2.1. Tekintettel ennek jelenlegi előkészítettségére, jelenlegi technikai megoldottságára, 

valamint a fizetésbe bevontak ismeretére, az elsődleges fő cél a tranzitforgalom 

használatarányos terheinek megteremtése az első ütemben célszerűnek tűnik és egyben 

javasoljuk, hogy 3,5 tonna és 12 tonna közötti járművek rendszerbe történő bevonása 

csak 2014. január 1-től történjen meg (Németországban mai napig nem díjköteles 

kategória!). Tekintettel arra, hogy ez a tranzitforgalomba nem meghatározó mennyiségű 

eszköz, ugyanakkor a magyar szállítást végző és logisztikai szolgáltatók körében, valamint a 

saját számlás szállítók körében számottevő eszközt érint, főként a belföldi forgalomban 

(alapvető élelmiszerek, fogyasztási cikkek), így ebben a körben igen komoly nehézségeket, 

fennakadásokat okozhat a nem kellő flexibilitással, előkészítettséggel bevezetésre kerülő 

ED-díj, ezért a fokozatosság elve alapján javasolt ennek mérlegelése. 

 2.2. A Széchenyi hitelkártyához hasonló hitelkártya vagy hitelkeret megteremtése, 

biztosítása a magyar fuvarozók részére egy igazán nemes gondolat, azonban gyakorlatilag 

hosszabb idő alatt és viszonylagos bonyolultsággal intézhető el, mely az indulás 

pillanatában nem tud rendelkezésre állni a szakma gyakorlóinak. Ezért tekintettel arra, hogy 

a magyar közúti fuvarorzók viszonylag rossz likviditásnak örvendhetnek, forrás hiányosak 

és a szereplőknek esélyük sincs előre megfinanszírozni e viszonylag magas útdíj 

költségeket, célszerű lenne és javasoljuk a megfelelő jogszabályi és törvényi háttér 

kialakítása, biztosítása mellett, hogy az úthasználók (fuvarozók) a havi mozgásaikról 

megkapott számla alapján a tárgy hónapot követő hó 20-ig hasonlóan a havi Áfa 

bevallásokhoz a ténylegesen használt útdíj költségeket fizetnék meg utólag.  Hiszen az 

útdíj (elektronikus útadó) egyféle adó forma. Ezért a fizetési fegyelemre vonatkozóan is 

hasonlóan kellene eljárni, mint más egyéb adók megfizetése esetén, hogy a meg nem fizetett 

útdíjak beszedhető adók legyenek. Ezzel a megoldással nem kellene egy bonyolult 

hitelezési eljárás lefolytatására kényszeríteni a széles tömegeket, és az amúgy is már 

végsőkig kifeszített fuvarozói kört egy újabb kamatköltség viselésével sújtani, 

ugyanakkor az adók szigorával a pénzek utólag is megfizethetők lennének. Ezzel 

lehetőséget adva a rossz likviditási helyzetben lévő fuvarozók túléléséhez.  

 2.3. Feltétlenül szükségesnek ítélem a közúti fuvarozói szakma és a kormány e tárgykörben 

való stratégiai megállapodását, mely lehetőséget ad arra, hogy egy közel 2-3 hónapos eltelt 

próba időszak után a tapasztalatokat kiértékelhessék és a szükséges korrekciókat 

megtehessék.. Hiszen nem tudjuk milyen társadalmi, nemzetgazdasági és egyéb hatásai 

lesznek, lehetnek a most bevezetésre kerülő ED-díj rendszernek.  

 

Mindkét pontban nagyon fontosnak ítél jük ,  a munkabéke és a folyamatosság 

fenntartha tósága érdekében a folyamatos konzultációt, helyzetértékelést és 

szükség esetén az igényelt korrekciókat  és beavatkozásokat ,  tekintettel arra, 

hogy a fuvarozói társadalomnak a megbízók felé át kell hárítaniuk, mivel azt  

kigazdálkodni lehetetlen .  
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Galambos István       Ignácz József Péter 
 MKFE társelnöke                                                  MKFE Keletre és  

    TIR-el fuvarozók bizottsága  


