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Előzmények -- Közúti fuvarozók helyzete

-- 2008 júliusig  Növekvő fuvarozási igények
→ Beruházások / Lízing (CHF) 
-- közben 2008 márciustól gázolaj ↑ + erős Ft
-- 2008 októbertől fuvardíj zuhanás 
→ öldöklő küzdelem a fennmaradásért 
-- ( tartalékok felélése, elmaradt fejlesztések )  
→ csődök,  uniózás ( járműszám csökken )
-- 2009 3.név → lassú fuvardíj növekedés
-- 2013 gyenge fuvarozók, használt járműpark, normalizálódó fuvarpiac
→ 2013 július 1 ( e- útdíj )
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Gyorsforg. Főút Gyorsforg. Főút Gyorsforg. Főút

A (≥ EURO III.) 42,41 Ft 18,04 Ft 59,52 Ft 31,23 Ft 86,70 Ft 54,07 Ft

B (EURO II.) 49,89 Ft 21,23 Ft 70,02 Ft 36,75 Ft 108,38 Ft 67,60 Ft

C (EURO I.) 57,38 Ft 24,41 Ft 80,53 Ft 42,26 Ft 130,06 Ft 81,11 Ft

J2 díjkategória J3 díjkategória J4 díjkategóriaKörnyezetvédelmi 

kategória



Pl.: belföldi fuvarozás – havi 8e km – 11 hónap

Éves autópálya költség Éves útdíj költség
2013.06.30-ig 2013.07.01-től

234.950. 234.950. 234.950. 234.950. –––– FtFtFtFt 11.445.280. 11.445.280. 11.445.280. 11.445.280. –––– FtFtFtFt

~50~50~50~50----szeres kszeres kszeres kszeres kööööltsltsltsltséééégngngngnöööövekedvekedvekedvekedéééés!!!s!!!s!!!s!!!

Belföldi fuvardíj + 30 %



� Törvényeket nem ismerik ( megbízó, 
fuvarozó, külföld?)

� Félig kész rendszer
◦ HU-GO nincs kész, nem jól számol, 3 nyelvű, e-
számla
◦ Nincs/ kevés  OBU ( 50e Ft/ db )
◦ Finanszírozás előre ( az utalás 72 óra alatt látszik)
◦ Büntetésekkel való fenyegetőzés

� Kevés az idő a megállapodásokra
� Taktika, kivárás az utolsó pillanatig



� Nem kaptak tájékoztatást
� Nyelvi nehézségek – értékesítés + ellenőrzés
� Nem tudnak regisztrálni
� Forintos díjak és fizetés
� Értékesítési pontok hiánya
� Fizikailag nem áll rendelkezésre OBU



„Tisztelt Fuvarozó! SZTRÁJK! 
Vasárnap éjfélkor megindulunk 
Budapestre. Neked csak annyi a 
dolgod, hogy a héten nem vesztek 
OBU-t, és ha több kamionod van, 
küldj egyet. Ezt az SMS-t küldd 
tovább 5 kollégádnak!”



� Sztrájk, útlezárások – vis maior
� Úton lévő áruval nem tudnak fizetni ( akadozó
regisztráció, 72 órás jóváírás

� Az ellenőrzések (saját, vagy más jármű) miatti 
torlódások, késések

� Az útdíjat nem (teljes mértékben) érvényesítő,
jogsértő szolgáltató járműveit bármikor 
feltartóztathatják



� Az útdíj elfogadtatásának nehézségei 
� Szóbeli megállapodások → írásbeli ?
� Fuvardíj + útdíj
� A megbízók az útdíjat elfogadják ( 80-100%)
� Javasolt bázisdíjak ( Miért nem arra megy?)  
� Az átállás elfogadása a hátrányos régiókra 
jellemző

� Részrakomány ( Kummer táblázat bázisán)



•Az alapvető élelmiszerek ára  ↑

•Infláció ↑

•A kis fuvarozók tönkremennek ( családi kényszervállalkozók) 

•Keleti cégek versenyképessége ↓ a nyugati országrész cégeivel 
szemben

• Miskolc, Ózd, Békéscsaba  ↔ Győr  ( Munkahelyek?) 

•A lakossági fogyasztás 70 % -a ( Győr - Balaton – Budapest régió ) 
• Áru, logisztika SK?

•Magas fuvardíjtartalmú alacsony értékű áruk versenyképessége ↓



• A magyar termék versenyképessége ↓ a kínaival szemben ( paradox helyzet)

• A főutak leterheltsége nő az autópályáéval szemben ( paradox helyzet )

• A magyar fuvarozók versenyképessége ↓ a  külföldiekkel szemben 
• ( bírságolás érvényesítése)
• A járműszám csökkenés kapacitáshiányokat okoz

• Közútról vasútra terelődik a forgalom egy része

• A saját számlás szállítások kiszervezésre kerülnek

• Növekvő kapacitáskihasználás / újragondolt ellátás 

• Levegő szennyezettsége ↓



Köszönöm figyelmet


