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Az autópálya a tetthely 
 
A közúti árufuvarozásban uralkodó áldatlan állapotokat olvasmányos formá-
ban taglalja egy német szerzőpáros, Uli Röhm és Wilfried Voigt. „Az autópá-
lya a tetthely – Kriminális machinációk az árufuvarozásban” című könyvük-
ben1 egyúttal a lehetséges kiutakra is javaslatot tesznek. 
 
A könyv több mint 200 oldalon keresztül beszámol arról, 
hogy az Európai Unióban a közúti árufuvarozás kísérőjelen-
ségei a csempészés, az illegális fegyver- és kábítószer-
kereskedelem, a széles körű adócsaláson és más bűncse-
lekményeken alapuló cégtömörülések létrehozása és a lát-
szólagosan önálló fuvarozók kizsákmányolása, továbbá a 
magas szintű korrupció a CEMT-engedélyek2 kiadása, vala-
mint a közúti és adóügyi ellenőrzések körül. Az illegális 
praktikák elburjánzása óriási nyomást fejt ki a közúti fuva-
rozás minden résztvevője számára, hiszen a tisztességes 
magatartás nem kifizetődő a viszonylag csekély büntetések 
és a korrupció következtében elnéző hatóságok miatt. A 
gépkocsivezetők tömegesen arra kényszerülnek (részben a 
tulajdonosok, részben pedig az irdatlan verseny hatására), 
hogy megszegjék az előírásokat, például a vezetési időkorlá-
tokat. A fuvarozó cégek a büntetéseket egyrészt eleve be-
számítják a költségeikbe, másrészt a sofőrökre hárítják. Sok esetben ki sem kell fizet-
niük a büntetést az „együttműködő” hivatalnokoknak köszönhetően, vagy pedig egy-
szerűen elkerülik az ellenőrzéseket (gyakran egy bennfentes hivatalnok lefizetése által 
előre megtudják, mikor és hol lesznek ellenőrzések). A szerzők rámutatnak arra, hogy 
az ellenőrzési rendszer, illetve a szankciók elriasztó hatása rendkívül gyenge. 
 
A különböző jellegű visszaélések részletes ecsetelését a szerzők egy-egy megtörtént, 
példaértékű bűnügy leírásával teszik szemléletesebbé. 
 
Évtizedünk közepére ezen állapotok miatt egyre inkább ellehetetlenültek a piac becsü-
letes résztvevői. A fuvarozók és fuvaroztatók akár 50 százalék feletti költségmegtaka-
rítást is elérnek a maguk számára az olyan visszaélések révén, mint a gépkocsiveze-
tők illegális alkalmazása kizsákmányoló bérezési feltételekkel, a vezetési időkorlátok 
módszeres túllépése, valamint az egyéb biztonsági és műszaki előírások „költségkímé-
lő” áthágása.  
 
A határok megnyitása és számos korlát eltörlése a nemzetközi árufuvarozásban nem-
csak megkönnyítette az áruk szabad áramlását, hanem ugrásszerűen megnövelte a 
visszaéléseket is. Mindez komoly társadalmi feszültségeket, nemzetgazdasági veszte-
ségeket és fokozott környezetszennyezést eredményez. A vétkes fuvarozó cégek ki-
zsákmányolják saját alkalmazottaikat és súlyosan veszélyeztetik a közlekedés többi 
résztvevőjét. A tisztességes versenytársak jelentős hátrányt szenvednek (nem utolsó 
sorban a vasúti szállítók is). Mi több, az államok ebben a helyzetben nem feltétlenül 
mutatkoznak érdekeltnek az egységes rendszerek kialakításában olyan területeken, 
mint a bűnüldözés, a járművek és üzemanyagok egységes adóztatása és az útdíjak 
alkalmazása. Például az az állam, amelyben egy nemzetközi fuvaroztató bejegyezte az 
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érdemben egy másik tagállamban üzemelő járműparkját, jól jár a beszedett cseké-
lyebb összegű adóval, és kevésbé törődik a másik államot érintő adókerüléssel. 
 
A könyv utolsó oldalain a szerzők a Németországban két-három éve már javuló ten-
denciát eredményező helyi kezdeményezéseket mutatják be, főleg a bajor szakható-
ságok közötti, 5-8 éve bevezetett együttműködést. Itt fokozottan törekszenek arra, 
hogy hatékonyan érvényt szerezzenek a meglevő törvényi előírásoknak. A megoldás 
része, hogy a hatóságok országon belül és nemzetközileg egységesen lépjenek fel, 
közös adatbázisokkal, információforrásokkal dolgozva. A teljesítmény-arányos 
útdíjrendszer kiterjesztése más közlekedéspolitikai és pénzügyi lépésekkel együtt 
szintén hozzájárul az alágazatok közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez. 
A helyzet javítását segítheti néhány már meglevő technológia, esetenként meglehető-
sen egyszerű műszaki megoldás alkalmazása, mint például a tachográfhoz (menetíró-
készülékhez) csatlakozó külső jelzőlámpa rendszeresítése, amely elalszik a törvényes 
vezetési idő lejártakor. 
 
A szerzők szorgalmazzák a fuvarozási teljesítményről szóló részletes statisztikai adat-
bázisok létrehozását, mivel ezek hiánya megnehezíti az értelmes döntéseket az inf-
rastruktúrák kiépítéséről és a fenntartható fejlődést elősegítő feltételrendszer megte-
remtéséről. A kibontakozást segítheti a szakmai képzések színvonalának emelése is. 
Fontos, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a komplex logisztikai rendszerekben 
való gondolkodás és az intermodális rendszerek elterjesztésére való törekvés. 
A könyv alapvetően a három évvel ezelőtti németországi helyzettel foglalkozik, szá-
mos utalással a kelet-európai országokra, így hazánkra is. Csak remélhetjük, hogy a 
kriminális machinációk egész tárháza, amelyeket a szerzőpáros leír, az érintett állami 
szerveket ösztönzi a visszaélések elleni határozottabb fellépésre, és nem a potenciális 
elkövetők fantáziáját gerjeszti. 
 
Budapest, 2008. december 27. 
 
 
Neumann István 
(a Levegő Munkacsoport megbízásából) 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Uli Röhm és Wilfried Voigt: Tatort Autobahn. Kriminelle Machenschaften im Speditionswesen. Campus Verlag, 
Frankfurt/New York, 2006. A kiadvány a Levegő Munkacsoport irodájában elolvasható. 

2 Egyes esetekben a nemzetközi fuvarozáshoz nélkülözhetetlen engedély, ld. 
http://www.nkh.hu/kozuti_jarmu/content/view/21/34/lang,hu/ 

 


