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A NiT
Hungary
új tagjai 

jellemzően
egyautós

vállalkozások.

Öten az első 25-ben
Beszámolójában Dittel Gábor ügyvezető 
főtitkár elmondta, tovább tart az a ten-
dencia, mely szerint a szervezetünkbe 
belépő vállalkozások jelentős része egy 
autót tart üzemben. Az előző hónapban 
az új tagok 68 százaléka, most pedig 
62 százaléka egyautós vállalkozás.
Az év első nyolc hónapjában 
33 százalékkal több új nehéz-tehergép-
jármű talált gazdára az Európai Unió 
tagországaiban, mint 2020 azonos 
időszakában. Magyarországon ez az 
adat 58 százalékos emelkedést mutat. 
Az autóbuszos személyszállítás is kezd 
kilábalni a válságból, az unióban 
2021. január és augusztus között 
6,7 százalékkal, míg itthon 
70 százalékkal több buszt értékesí-
tettek, mint tavaly januártól 
augusztusig.
A NavigátorVilág 2020. évi közúti 
fuvarozói TOP 100-as listáján 
23 tagvállalkozásunk képviselteti 
magát, az első 25-ben pedig öt 
olyan vállalkozást találunk, ame-
lyik ipartestületünket választotta 
„szakmai otthonának”.

Közösen a vasúttal
Ipartestületünk részt vett az i-Cell Kft. 
szervezésében az e-CMR tesztindítás 
előkészítése céljából az együttműködő 
partnerek részvételével megtartott 
szakmai egyeztetésen, ahol bemu-
tatásra került az applikáció. Szintén 
képviseltettük magunkat tagvállalkozá-
sunk, a Sági Farm Kft. saját szervezésű, 
az alvállalkozói kör részére az e-CMR 
bevezetése tárgyában tartott ren-
dezvényén, illetve a KözútVilág Expo 
2021 konferencián és kiállításon, ahol 
szervezetünk ügyvezető főtitkára egy 
kerekasztal-beszélgetés résztvevője-

ként fejtette ki gondolatait az elektro-
nikus fuvardokumentumokról.
A NiT Hungary megállapodást írt alá a 
HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülettel 
a Magyar Vasút 2021 szakmai konferen-
cián, amely példaértékű és eddig példa 
nélküli együttműködést jelent a vasúti 
szektorral az intermodális fuvarozásban 
rejlő lehetőségek kiaknázása érdeké-
ben. (Részletek a 7. oldalon – a szerk.)
A Magyar Logisztikai Szolgáltató Köz-
pontok Szövetsége által a budapesti 
Marriott Hotelben megrendezett Ke-
let-Európai Intermodális Konferencián 

tevőjével, áttekintve a mobilitási 
csomaggal, az e-CMR ratifi kációjával 
és a kombinált fuvarozás fejlesztésével 
kapcsolatos aktualitásokat.
A NiT Hungary részt vett a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara Közlekedési 
és Logisztikai Kollégiumának online 
ülésén – melyen előadás hangzott el 
a BiReg rendszerről és az e-fuvardo-
kumentumokról –, valamint az MKIK 
Magyar-Német Tagozata által, Üzleti 
lehetőségek Németországban, aktu-
alitások az árufuvarozásban címmel 
szervezett online konferencián.
Az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium Gépjármű-közlekedési és Vasúti 
Szabályozási Főosztály munkatársaival 

közösen áttekintettük a nehéz-teher-
gépjárművek hétvégi és ünnepnapi 

közlekedési korlátozását szabá-
lyozó 190/2008. Korm. rendelet 
módosítási koncepcióját, melyet 
a társ-érdekképviseletekkel 
azonos álláspontot képviselve, a 
támogatásunkról biztosítottunk.

Szabó Sándor országgyűlési 
képviselő szóbeli interpellációjának 

előkészítése érdekében megküldtük 
részére a NiT Hungary és a Kamion-
suli Kft. közösen kidolgozott újabb 
érvanyagát a gépjármű-vezetői tovább-
képzésekhez kapcsolódó vizsgaköte-
lezettség megszüntetése és a képzési 
és vizsgarendszernek a 2018/645 EU 
irányelvben foglaltaknak való meg-
feleltetése és átalakítása tárgyában. 
Többek között felhívtuk a képviselő 
fi gyelmét, hogy a jelenlegi szabályozás 
„egyéb szerzett jogtól” fosztja meg a 
továbbképzésre kötelezett gépjármű-
vezetőt, mivel sikertelen vizsga esetén 
ezt a szerzett jogot (a kategóriás jo-
gosítványa hivatásszerű használatára 
való jogosultságát) is elveszíti.

Napirenden a közúti árufuvarozás és autóbuszos személyszállítás aktualitásai

Ülésezett ipartestületünk elnöksége
A NiT Hungary újonnan megválasztott elnöksége és felügyelőbizottsága október 20-án tartotta első ülését. 
A résztvevők áttekintették a szeptember 15-i találkozás óta eltelt időszakban a NiT Hungary tagvállalkozásai 
érdekében végzett munkáját.

ipartestületünk képviselője – jelentős 
médiavisszhangot kapott – kétnyelvű 
szakmai előadás keretében vette 
sorra a magyar közúti fuvarozás és az 
intermodális áruszállítás kapcsolata 
erősítésének lehetőségeit.

Újabb érvanyag
Megbeszélést folytattunk Deli Andor 
európai parlamenti képviselővel, 
a Költségvetési Bizottság tagjával, 
a TRAN korábbi tagjával és jelentés-



5

ÉRDEKVÉDELEM

Elmélyíti a válságot
A NiT Hungary és az MKFE közös 
leveleket írt a nemzeti vagyon kezelé-
séért felelős tárca nélküli miniszter, az 
innovációs és technológiai miniszter, a 
pénzügyminiszter és a miniszterelnöki 
kabinetfőnök részére a hitelmoratóri-
um meghosszabbításának és a hitel-
moratóriumhoz való hozzáférés új fel-
tételeit tartalmazó kormányrendelettel 
összefüggésben, a krízishelyzetben 
lévő autóbuszos cégek megsegítése 
érdekében. Az érdekképviseletek hang-
súlyozták, hogy a jelenlegi szabályozás 
elmélyíti a válságot azon vállalkozá-

sok esetében, amelyek a pandémia 
időszakában felvett hiteleik miatt nem 
tudnak élni a moratórium hosszabbítá-
sának lehetőségével.
Ipartestületünk Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminisztertől kért tájé-
koztatást az olaszországi járványügyi 
rendelkezések keretében kötelezően 
előírt európai uniós védettségi igazolás 
(„Green pass”) közúti fuvarozókat érintő 
hátrányos következményeivel összefüg-
gésben. A külügyi tárca közbenjárását 
kértük annak érdekében, hogy a diszk-
riminatív és a külhonos utazó munka-
vállalók megkülönböztetésére alkalmas 
olasz rendelkezés tekintetében elmoz-

dulás történjen, annak előírásai alól a 
nemzetközi árufuvarozásban dolgozók 
mentesüljenek, és az a szükségesnél 
nagyobb mértékben ne akadályozza az 
olasz relációban dolgozó közúti árufuva-
rozók munkavégzését.
A NiT Hungary – egyetértésben a 
társ-érdekképviseletekkel – támogatta 
az orosz fél 2021. évre vonatkozó 1000 
db-os pótlólagos EURO III tranziten-
gedély-igényét, viszonosság alapján a 
magyar fél számára biztosított 50 darab 
pótlólagos speciális loco/harmadik 
országos engedély fejében. Az 1000 da-
rabos pótlólagos EURO III loco-engedély 
kiadását viszont nem támogattuk.

„Változatlan elkötelezettséggel dolgozunk”
Ez lehetne a jelmondata az új elnökségnek és felügyelőbizottságnak, melyet ipartestületünk küldöttgyűlése 
szeptember 30-án választott meg.

Bizalom újabb 4 évre
A májusról elhalasztott tisztújítás 
során a NiT Hungary legmagasabb 
döntéshozó szerve újabb négy évre 
bizalmat szavazott Füle László (Ro-
nix-Trans Kft., képünkön) elnöknek 
és Földi Elek  (FES-Sped Kft.) alelnök-
nek. A másik alelnöki pozíciót 2025-ig 
Paluska Pál  (Work-Metall Trans Kft.) 
tölti be. A küldöttek döntése alapján 
a következő négy esztendőben is az 
elnökség tagjaként folytathatja mun-

káját Bucsi  András (Bucsi Travel Bt., 
Jeszek József  (Kanizsa Sprint Kft.) és 
Tóth  István  (Pegazus Sped Kft.), míg 
új elnökségi tagot is köszönthetünk 
Bitter Tibor  (Bitter-Szűcs Garázs Bt.) 
személyében, aki az autóbuszosok 
képviseletét erősíti a grémiumban. 
A felügyelőbizottságban ugyanak-
kor nem történt személyi változás, 
az elnök továbbra is Benke István 
(Garancia-Sped Kft.), a tagok pedig 
Pálfi  Imre  (CARGOPORT Kft.) és Poór 
 Bálint (Fehérvár Travel Busz Kft.).

A tagság támogatásával
Az elnökség sikeres munkájába vetett 
bizalom alapja a szervezeten belüli 
kiegyensúlyozott és nyugodt munka-
környezet, a kiváló menedzsment, a 
sikeres érdek-képviseleti tevékeny-
ség és az eredményes gazdálkodás, 
emelte ki Füle László, az új elnökség 
nevében megköszönve a tagság és a 
küldöttek bizalmát. Mindezek olyan 
értékek, mondta, melyek garantálják 
a stabilitást, a kiszámíthatóságot, él-
vezik a tagsági kör támogatását, és 
amelyhez a megválasztott irányító 
testület örömmel adja tudását, ta-
pasztalatait és munkáját. Megerő-
sítette, a NiT Hungary elnöksége a 
következő ciklusban is változatlan 
intenzitással és elkötelezettséggel 
dolgozik a hazai közúti fuvarozó vál-
lalkozások versenyképességének 
megőrzése, az ipartestület hatékony 
és eredményes működése érdeké-
ben.

A küldöttgyűlés végén az újjáalakuló 
Árufuvarozó Tanács  tagjai átvették 
Füle Lászlótól a megbízóleveleiket. 
(Az új összetételű munkabizottság első 
üléséről a 10. oldalon számolunk be – a 
szerk.)



az előírásnak az ellenőrzésére, de 
mivel egyre több ellenőr kap ilyen 
jellegű képzést, várhatóan gyakoribbak 
lesznek a helyes szállítmánykezelés 
szabályainak betartatására irányuló 
akár célzott akciók is. És miután az 
ellenőrök képzettebbek, nagyobb haté-
konysággal tudják kiszűrni a jogsérté-
seket. „Úgyhogy még egyszer kérem 
a fuvarozókat, köztük természetesen 
tagvállalkozásainkat is, hogy a jövőben 
fordítsanak nagyobb fi gyelmet e kér-
déskörre, olvassák el a rendszeresen 
küldött tájékoztató anyagainkat! Ha 
ennek hatására úgy gondolják, hogy 
előveszik a témát, bátran jelentkezze-
nek a Kamionsulinál, ahol – mint már 
említettem – akár digitális képzésben 
is van lehetőség jobban elmélyülni a 
helyes rakományrögzítés szabályai-
ban” – tette hozzá Kanev László.

ÉRDEKVÉDELEM

XXVII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM    2021. NOVEMBER6

Kanev László, a Kamionsuli Kft. ügyvezető igazgatója

A rakományrögzítés nem játék!
A fuvarozó vállalkozások, illetve gépkocsivezetőik számára a kötelezően 
betartandó szabályok között szerepel a vezetési és pihenőidőkkel, vala-
mint a rakomány helyes rögzítésével kapcsolatos előírások teljesítése. 
Aki ezeket megsérti, súlyos bírsággal nézhet szembe.

A tachográfkezelést és a rako-
mányrögzítést nem szabad 
félvállról venniük a fuvaro-

zóknak, már csak azért sem, mert az 
Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um (ITM) közúti ellenőrei és a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai 
készülnek ezek betartatására, hívta fel 
a fi gyelmet Kanev László. A Kamionsuli 
ügyvezető igazgatója elmondta, a ható-
ságok szakembereinek jelentős részét 
a NiT Hungary oktatási szerve képezte. 
(Az adatokat ld. a keretben – a szerk.)

Már az Unió is lépett…

GYakran hallani fuvarozóktól, hogy komoly kárral járó, a rakomány 
rossz rögzítéséből adódó balesetek csak elvétve történnek a hazai 

utakon. Ez igaz, de azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a balesetek elem-
zésében nem mindig jutnak el a szakemberek a rakományig, és műszaki hibát 
állapítanak meg a baleset okaként. Egyébként már az Európai Unió is hang-
súlyosabban foglalkozik a kérdéssel annak érdekében, hogy minimalizálja 
a helytelen szállítmányrögzítésre visszavezethető közúti balesetek számát. 

A Kamionsuliban évente több száz gép-
kocsivezető vesz részt tachográf-kép-
zésen vagy továbbképzésen, ennek 
sajnos csupán töredéke jelentkezik 
a rakományrögzítéssel foglalkozó 
kurzusra. Kanev László szerint ebben 
a vállalkozások vezetőinek, szakmai 
irányítóinak is megáll a felelőssége. Sok 
cégnek inkább az lebeg a szeme előtt, 
hogy az árut elszállítsa A-ból B-be, 
ugyanakkor a biztonságra már kisebb 
fi gyelem irányul, elhanyagolható kate-
gória. Ennek a gyakorlatnak a megvál-

Rakomány-ellenőrzésre kiképzett vagy szakmai továbbképzésen 
részt vett NAV-os kollégák száma: 2019-ben 24 fő, 2021-ben 70 fő. 

Tachográf-ellenőrzésre kiképzettek száma: 2017-ben 400 fő NAV-os, 
2018-ban 120 fő az akkori Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban (ITM elődje) 
dolgozó, 2020-ban 100 fő NAV-os és 2021-ben 210 fő NAV-os munkatárs.

Rakomány-ellenőrzésre képzik
a NAV munkatársait

Azért is érdemes ezekkel a kérdé-
sekkel foglalkozni, mert a menetíró 
készülék használatának elsajátítása 
jogszabályban előírt kötelezettség, 
ugyanakkor a rakomány rögzítésének 
megfelelő módjairól és szankcionálá-
sáról is megjelent jogszabály, melyet 
a fuvarozó vállalkozások nem nagyon 
ismernek még. A Kamionsuli részletes 
és színvonalas tananyagot dolgozott ki 
azért, hogy a fuvarozók megismerhes-
sék és megfelelő módon elsajátíthas-
sák a rakományrögzítésre vonatkozó 
előírásokat, mert egy rosszul vagy 
egyáltalán nem rögzített szállítmány 
közlekedésbiztonsági szempontból 
óriási kockázatot jelent.

toztatását tűzte ki célul a Kamionsuli, 
amikor szolgáltatási palettáján – akár 
gyakorlati, akár digitális platformon 
történő képzés keretében – egyre na-
gyobb szerepet szán a rakományrögzí-
tés ismereteinek oktatására.
Lehetséges, hogy eddig a hatóságok 
sem fordítottak kellő fi gyelmet ennek 
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egy eddig nem tapasztalt együttmű-
ködés alapjait fekteti le a fuvarozási 
szektor két meghatározó, mindeddig 
versenypozícióban álló piaci szegmense 
között. A példaértékű megállapodás 
új perspektívát nyit azon hazai közúti 
fuvarozói kis- és középvállalkozások szá-
mára is, amelyek a nemrég elfogadott 
mobilitási csomag rendelkezéseinek kö-
vetkeztében az európai uniós relációk-
ban jelentős piacvesztéssel kénytelenek 

szembenézni. Az ipartestület 
ügyvezető főtitkára külön 
hangsúlyozta, hogy a hazai 
közúti árufuvarozó kis- és 
középvállalkozások nemzet-
közi versenyképességének 
megőrzését és a munkahe-
lyek megvédését elősegítő 
kíséretlen kombinált fuva-
rozásba történő bekapcso-
lódás nem nélkülözheti a 
kormányzati támogatást 
annak érdekében, hogy való-
ban fenntartható megoldás 
születhessen.

Tompíthatóak a mobilitási csomag negatív hatásai a kombinált fuvarozás fejlesztésével

Példa nélküli együttműködés
a vasúttal
Együttműködési megállapodást írt alá Füle 
László, a NiT Hungary elnöke és dr. Homolya 
Róbert, a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület 
elnöke a Magyar Vasút 2021 konferencián. 
A felek együttműködnek a kombinált fuvarozás 
fejlesztését elősegítő, támogató intézkedések 
előmozdításában, a közúti vállalkozások kom-
binált fuvarozásba történő hatékony bekap-
csolódásához szükséges keretrendszer kiala-
kításában, a szabályozási környezet egysze-
rűsítésében, korszerűsítésében.

Egyértelmű elvárások
A megállapodással a két szervezet 
aktívan képes lesz hozzájárulni a klíma-
védelmi célok teljesüléséhez. Elősegítik 
hazánk aktív bekapcsolódását a reális 
alternatívaként a nemzetközi áruala-
pokért folyó versenybe, a kombinált 
fuvarozás által végzett magasabb 
logisztikai szolgáltatás nyújtásán 
keresztül a nagyobb termelő vállalatok 
letelepedését, a hazai kis- és középvál-
lalkozások nemzetközi vérkeringésbe 
történő bekapcsolódását és hazánk 
globális logisztikai térképre történő 
felkerülését, valamint a közúti fuvaro-
zókat érintő mobilitási csomag negatív 
hatásainak tompítását.
A HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesü-
let ügyvezető igazgatója, 
Hódosi Lajos leszögezte, 
hogy a kombinált fuvarozás 
egyesíti a környezetbarát 
vasút előnyeit a közúti fuva-
rozás rugalmasságával, de a 
szegmens célzott támogatás 
nélkül nem képes megfe-
lelni a piaci elvárásoknak. 
Célzott dotáció hiányában 
néhány éven belül behoz-
hatatlan versenyképességi 
és működésüket veszé-
lyeztető hátránnyal fognak 
szembesülni a hazai vasúti 

vállalatok, továbbá hazánk törekvései a 
logisztikai elosztóközpont-szerep meg-
nyerésére meghiúsulhatnak. Márpedig 
az Európai Bizottság által támasztott 
elvárások egyértelműek: 2030-ra a 
vasúti árufuvarozás teljesítményét 
50 százalékkal növelni kell, amely a 
300 km távolságnál hosszabb közúti 
fuvarozás 30 százalékának vasútra 
terelését jelenti egyben.

Példaértékű megállapodás
Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető 
főtitkára kiemelte, hogy a legnagyobb 
taglétszámú hazai közúti fuvarozói 
szakmai érdekképviselet kezdeménye-
zésére létrejött közúti-vasúti megálla-
podás egy új szemléletmódot tükröz; 

Dittel Gábor:
„A kombinált fuvarozásba 
történő bekapcsolódás 
nem nélkülözheti a
kormányzati támogatást!”



zásnak is szintet kell lépnie a techno-
lógiában, ezt a fejlődést szolgálják az 
elektronikus fuvardokumentumok, 
melyeknek számos előnye van. Az 
e-CMR alkalmazása nem kötelező, de 
érdemes szem előtt tartani, hogy a di-
gitalizációs robbanás a logisztikai lánc 
szereplőit sem kerüli el. Az a kérdés, 
hogy mindez a fuvarozók nélkül vagy 
velük következik be, kimaradunk 
a fejlődésből, vagy részt veszünk 
benne. A NiT Hungary szerepvállalása 
mellett jelenleg zajlik az informatikai 
rendszer tesztüzeme, és várhatóan 
decemberben – a parlamenti ratifi káció 
és a jogszabályok függvényében – in-
dulhat az éles üzem.

Húsba vágó „színesek”
Gázolajár. Az év eleje óta tapasztalt, 
eddig mintegy 28 százalékos (a várható 
éves változás 30 százalék) gáz-
olajár-emelkedés és az ezzel kapcsola-
tos további negatív prognózisok miatt 
nem kerülhető el, hogy a fuvarozók a 
megnövekedett költségeiket a meg-
bízók felé kiajánlott fuvardíjakban 
érvényesítsék, hívta fel szervezetünk 
a fi gyelmet a nyár elején kiadott és 
széles sajtóvisszhangot kapott közle-
ményében.

Piacvédelem. Az egy év alatt öt ülést 
tartott „Piacvédelmi” munkacsoport jól 
halad a kitűzött célok elérése felé. Ezt 
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Sikeres volt hagyományos őszi regionális tagi találkozósorozatunk

Információdömping az ipartestülettől
Hagyományos őszi tagi találkozóinkat ezúttal is a Te sem vagy egyedül! mottó jegyében rendeztük meg öt régiós 
helyszínen. Az összevont szakmai fórumokon az uniós mobilitási csomag és hatásai, a közúti fuvarozásban is 
megállíthatatlan digitalizáció kihívásai és a fuvarpiac aktualitásai kerültek terítékre.

Mi is az az IMI?
Az első dátum, amire fi gyelniük kell a 
fuvarozóknak, 2022. február 2-a, ami-
kor hatályba lép a kiküldetési irányelv 
(posting) közúti fuvarozásra történő 
kiterjesztése. Ezzel kapcsolatban 
jelentős érdek-képviseleti sikerként 
könyvelhetjük el, hogy a hazai fuvaro-
zók nemzetközi teljesítményének 60 
százaléka mentesülni fog az irányelv 
alkalmazása alól. Nem tartozik majd a 
posting alá a tranzit, a bilaterális mű-
velet, illetve az ennek során elvégzett 
legfeljebb két köztes cross-trade mű-
velet, a kombinált kíséretlen fuvarozási 
művelet részeként végzett kezdeti vagy 
végső közúti szállítás – feltételekkel, 
mert egyébként kabotázsnak számít. 
Várhatóan 2026-tól a posting alóli 
mentesítések csak a Smart II. gene-
rációs intelligens menetíróval szerelt 
járművek esetén alkalmazhatók.
A kiküldetésnek minősülő tevékeny-
ségek bejelentésére az IMI (egységes 
belső piaci információs rendszer) 
szolgál majd, a bejelentéseket online 
és minden uniós tagállam nyelvén 
meg lehet tenni. Az IMI platformon az 
összes tagállami információ megtalál-
ható lesz.
Ugyanezek a szabályok érvényesek 
az autóbuszos személyszállításra is. 
E szegmensben nem tartozik majd a 
posting irányelv hatálya alá a bilaterális 
nemzetközi különjárati vagy menet-
rend szerinti személyszállítási művelet.

Kabotázs: 4 napos szabály
A 2022. február 21-től hatályos 
szabályozás szerint amire eddig kellett 
belföldi tevékenységi engedély, arra 
ezután is kell. A kizárólag 2,5 t és 3,5 
tonna közötti megengedett legna-
gyobb össztömegű járművek belföldön 
történő üzemeltetése esetén az eddig 
megismerhető tervezetek szerint 

szükség lesz tevékenységi engedély-
re. Szintén engedélyköteles lesz, ha a 
vállalkozás 2,5–3,5 tonnás járművekkel 
a nemzetközi forgalomban dolgozik, 
azonban 2022. május 21-ig a kizárólag 
3,5 t alatti járművekkel nemzetközi 
tevékenységet végző vállalkozásokat a 
tevékenyégi engedély kötelezettsége 
alól mentesíteni kell. Fontos, hogy 
2022. május 20-áig meg kell szerezni 
az uniós közösségi engedélyt.
A kabotázs fuvarozás esetében szintén 
eredményes volt az érdek-képviseleti 
lobbimunka, hiszen az eredeti törek-
véssel szemben megmaradt a nemzet-
közi fuvarfeladattal összefüggésben 
hét napon belüli három kabotázsműve-
let lehetősége. Arra viszont fi gyelni kell, 
hogy az új szabályozásba beépült egy 
négynapos „cooling off ” periódus, ami 
azt jelenti, hogy a kabotázsművelete-
ket követő négy napon belül ugyanaz a 
jármű ugyanabban a tagállamban nem 
kabotálhat.

Velünk vagy nélkülünk?
A találkozók másik kiemelt témája a 
szakmánkban is megállíthatatlan digi-
talizáció volt, mellyel összefügésben 
részletes tájékoztatót kaptak tagvál-
lalkozásaink az e-CMR és e-fuvarlevél 
hazai bevezetéséről. A költséghaté-
konyság (élő munkaerő és archiválási 
költségek megtakarítása) és a környe-
zet védelme érdekében a közúti fuvaro-



ÉRDEKVÉDELEM

9

támasztják alá a munkacsoport műkö-
dését koordináló ipartestület ajánlásai 
mellett folytatott összevont hatósági 
ellenőrzések, és a kidolgozás alatt álló 
egységesített ellenőrzési eredmény-
táblázat, melynek köszönhetően az ér-
dekképviselet folyamatosan fi gyelem-
mel kísérheti majd az ellenőrzések 
adatait, és azok elemzéséből, értéke-
léséből vonhat le következtetéseket 
a külhonos versenytársak hazánkban 
alkalmazott fuvarozási gyakorlatáról.

Intermodalitás. Intenzív érdekér-
vényesítési tevékenységet folytat 
szervezetünk a hazai KKV szektor be-
kapcsolására a kíséretlen forgalomba, 
illetve az intermodalitás fejlesztését 
célzó komplex kormányzati támogatás 
elérése érdekében (vasút-közút). A NiT 
Hungary és a HUNGRAIL Magyar Vasúti 
Egyesület szeptember végén kötött 
együttműködési megállapodása 
ebből a szempontból mérföldkő az 
érdekérvényesítésben.

Fuvardíj. A minimum fuvardíjak beve-
zetését szorgalmazó tagi törekvésekkel 
kapcsolatban ipartestületünk újfent fel-
hívta a tagság fi gyelmét dr. Fejes Gábor 

ügyvéd, versenyjogi szakjogász 2020. 
július 15-ei előadására, melynek videója 
és prezentációja folyamatosan megte-
kinthető a www.nit.hu honlapon.

GKI-vizsga. A fuvardíj mellett a másik 
„örökzöld” témánk a GKI-vizsgakötele-
zettség eltörlése. A folyamatos, közös 
érdek-képviseleti fellépés, ország-
gyűlési képviselői írásbeli beadvány 
ellenére eddigi érveinkre nincs 
fogadókészség a szakminisztérium 
részéről, mert az állam nem érdekelt 
a vizsgakötelezettség eltörlésével 
összefüggő komplex képzési rendszer 
átalakításban.  

MOL kártya. MOL kártyával és 
S550-es OBU készülékkel rendelkező 
tagjanik részére elérhető az utóla-
gos útdíjfi zetés Magyarországon. A 
megbízható, kényelmes, költséghaté-
kony megoldás számos előnyt biztosít 
a fuvarozóknak, akik megkímélhetik 
magukat a magasabb összegű letét 
fi zetésétől, az újabb hitelminősítéstől, 
a fedezetlenség miatti bírságtól. Virtu-
ális keretből kerül levonásra az útdíj, 
amelyet az üzemanyag-felhasználás 
számlájával együtt, 15 napos fi zetési 

határidővel, utólag lehet kiegyenlíteni, 
ráadásul nem kell előre feltölteni a 
NÚSZ folyószámlát, és a folyószámla-
keret csökkenését sem kell fi gyelni.

Kamionstop. Napirenden van a kami-
onstopra vonatkozó 190/2008. Korm. 
rendelet módosítása. Ennek értel-
mében – az érdek-képviseleti törek-
vésekkel összhangban – időablakos 
rendszert vezetnek be, ami azt jelen-
ti, hogy szombaton 22:00 és vasárnap 
06:00 között a nehéz-tehergépjármű-
vek is közlekedhetnek. További változás 
lesz, hogy III. fokozatú hőségriasztás 
esetén a kamionstop automatikusan 
feloldásra kerül.

Különjárat. A különjárati autóbuszos 
személyszállítási szektor helyzetéről 
szeptember-októberben felmérést vég-
zett szervezetünk. A kérdőívre adott 
válaszok feldolgozása folyamatban 
van, az elemzés és értékelés az Autó-
busz Tanács november 2-i ülésének na-
pirendjén szerepelt. Az adatgyűjtésből 
kiderült, a válaszadók jelentős része 
igénybe vette az érdek-képviseleti 
közbenjárásra elért kormányzati 
támogatási formák valamelyikét.



Napidíjemelést!
Az Árufuvarozó Tanács szerint a ver-
senyképesség növelése érdekében még 
ebben a kormányzati ciklusban elérhető 
a belföldi és a nemzetközi napidíj meg-
emelése. Mivel egyik tétel sem terheli a 
költségvetést, a választások előtt reális 
perspektíva lehet ezen érdek-képvi-
seleti törekvés elérése. Az intézkedés 
bevezetése azért nagyon fontos, mert 
a mai munkaerőhiányos helyzetben 
nehéz megtartani a hazai gépkocsive-
zetőket, erre szinte egy mód kínálkozik, 
az elmozdulás a jövedelemszintben. 
A fuvarozócégek azonban a tetemes 
költségeik mellett (üzemanyag, útdíj) 
nem tudják kitermelni a magasabb bé-
rek fedezetét, ami a fuvardíjban is vagy 
nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem 
érvényesíthető. Az adómentesen adha-
tó költségtérítés felső értékhatárának 
emelése a költségvetés megterhelése 
nélkül emelheti a gépkocsivezetők jöve-
delmét, így esély kínálkozna a sofőrök 
itthon tartására.
Az Árufuvarozó Tanács negyedévente 
ülésezik majd, legközelebb 2022. janu-
ár végén találkoznak a kollégák.
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A munkabizottság ajánlásai az érdekérvényesítés irányaira

Újjáalakult az Árufuvarozó Tanács
A szeptember végén megválasztott elnökség döntése alapján, az október 26-án tartott alakuló üléssel új 
időszámítás kezdődött a NiT Hungary Árufuvarozó Tanácsának életében.

Elkötelezett tagok
Komoly felelősségtudattól áthatva 
kezdte újra a munkáját a NiT Hungary 
megújult Árufuvarozó Tanácsa, mely-
nek hét tagjából hárman (Fekete Zoltán, 
Kapusi Péter és Kiss Csaba) a korábbi 
grémiumot is erősítették, négyen 
(Lipovics Tamás, Mlaka Tamás, 
Nagy Tamás és Szmodics Zoltán) viszont 
teljesen újnak számítanak ebben a sze-
repkörben. A szakma iránt elkötelezett, 
a saját cégük irányítása mellett a teljes 
árufuvarozó közösségért tenni kész 
tagvállalkozásaink a közúti áruszállítás 
több szegmensét képviselik – hagyo-
mányos ponyvás, furgonos, harmadik 
országos, túlsúlyos és túlméretes, ADR 
– és a vállalkozásuk székhelye alapján, 
országos lefedettség szempontjából 
is reprezentativitást biztosítanak a 
tanácsnak. Kollégáink aktívan vetették 
bele magukat a munkába, mindany-
nyian nagy megtiszteltetésnek veszik, 
hogy dolgozhatnak a tanácsban, 
ugyanakkor a rájuk ruházott felelős-
séggel is tisztában vannak.

„Rendet a fejekben!”
A tanács áttekintette a belföldi és 
nemzetközi relációban dolgozó közúti 
árufuvarozó szolgáltatók jelenlegi 
piaci környezetét a versenyképesség 
szempontjából, továbbá ajánláso-
kat fogalmazott meg a NiT Hungary 
elnöksége részére az érdekérvényesí-
tés irányaira vonatkozóan. A felvetett 
problémakörök között szerepelt a 
gépjárművezető-hiány, az állami fi nan-
szírozással újraindítandó sofőrképzés, 
a GKI vizsgakötelezettség eltörlése, a 
digitalizáció, az e-járműipar tendenci-
ái, a raktárlogisztika várható robba-
násszerű fejlődése, az intermodalitás 
vagy éppen a jövedéki adó csökkenté-
se az uniós minimumszint alá. Hang-
súlyosan foglalkoztak a tanácstagok 
a fuvardíj kérdésével, kiemelve, hogy 
továbbra is óriási probléma a szakmá-
ban az önköltségi ár alatti fuvarvál-
lalás. Mint elhangzott, sok fuvarozó 
még mindig nincs tisztában a helyes 
díjképzéssel, változatlanul jellemző 
vállalkozói gyakorlat az átgondolatlan 
árkiajánlás, ezért „rendet kell tenni a 
fejekben”!

2021. október 26. Ülésezik az ipartestület újjáalakult Árufuvarozó Tanácsa

Az Árufuvarozó 
Tanács tagjai
•  Fekete Zoltán (Truck Solution 

Kft. – Szolnok)
•  Kapusi Péter (Trans-Pack Kft. – 

Budapest) 
•  Kiss Csaba (Kiss-Kont. Kft. – 

Oroszlány)
•  Lipovics Tamás (Innovatív Spe-

cial Transport Kft. – Győr)
•  Mlaka Tamás ( J & S Speed Kft. 

– Tata)
•  Nagy Tamás (NATIX Kft. – Kecs-

kemét)
•  Szmodics Zoltán („Szmodics és 

társa” Bt. – Nemespátró)
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A PACCAR COMPANY  DRIVEN BY QUALITY

10 SZ Á Z ALÉKK AL* 
AL ACSONYABB 
ÜZEMANYAG-
FOGYASZ TÁS

+
K IEMELKEDŐ 
B IZ TONSÁG

+
A FÜLKEKÉNYELEM, 

A BELSŐTÉR ÉS 
A LUXUS CSÚCSA

Az új generációs XG és XG+ modellekkel a DAF egy teljesen új járműplatformot mutat be. 

A kiemelkedő üzemanyag-hatékonyság és biztonság a fülkekényelem új szintjével párosulva 

a teherautó-ipar új korszakát nyitja meg. Szálljon be, és lépjen át a fuvarozás jövőjébe már ma.

WWW.STARTTHEFUTURE.COM

*A közúti forgalmi viszonyoktól, a rakománytól és a jármű kivitelétől függően.

ÚJ GENERÁCIÓS DAF

Átlépünk 
jövő 
időbe
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Négyévszakos kormányzott abroncs 
változatos útviszonyokra

Négyévszakos hajtott abroncs 
változatos útviszonyokra

www.hankooktire.com/hu
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§
MK 179
A közzétételt követő napon lépett hatályba az 560/2021. (IX. 30.) 
Korm. rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő 
magánszemélyek adó-visszatérítéséről.

MK 192
2021. november 18-án lép hatályba a 44/2021. (X. 19.) EMMI ren-
delet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megálla-
pításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról.
A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapí-
tásáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 5. § (7) bekezdésé-
ben az „1. és a 2. alkalmassági csoport esetében is” szövegrész 
helyébe az „1. alkalmassági csoport esetében” szöveg lép. Ennek 
értelmében az egészségi alkalmassági vizsgálat határidejét az 
1. alkalmassági csoport esetében lehet csak úgy megállapítani, 
hogy annak hónapja és napja megegyezzen a vizsgált személy 
születésének hónapjával és napjával, a 2. alkalmassági csoport 
esetében a vizsgálat napjától indul a számítás.

Jegybanki alapkamat
2021. szeptember 22-től a jegybanki alapkamat mértéke: 
1,65 százalék. (37/2021. (IX. 21.) MNB rendelet).
2021. október 20-tól a jegybanki alapkamat mértéke: 
1,80 százalék (42/2021. (X. 19.) MNB rendelet).
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Jogszabály-
figyelő
Jogi rovatunkban a közúti fuvarozó vállalkozások 
tevékenységét érintő legfontosabb jogszabályokat 
tesszük közzé. A jogszabályok teljes szövege a hivat-
kozott számú Magyar Közlönyben tekinthető meg.

JOGI ROVAT

A 2021. október 1–31. között alkalmazható üzemanyagárak

ESZ ólmozatlan motorbenzin

Gázolaj

Keverék

LPG autógáz
Forrás:
www.nav.gov.hu

454 Ft/l

462 Ft/l

493 Ft/l

291 Ft/l

AdBlue: átmeneti
korlátozás
a forgalmazásban
Tagvállalkozásaink már számos forrásból 

értesülhettek az európai piacokon tapasz-
talható gáztartalékhiányokról és a világpiaci 
folyamatok következtében elszálló gázárakról. 
Ezen kedvezőtlen piaci folyamatoknak hatása 
van az AdBlue gyártására is.
A MOL Nyrt. a folyamatos ellátás biztosítása 
érdekében átmeneti korlátozást vezetett be 
az AdBlue adalék forgalmazására, melyről 
tájékoztatót adott ki. A közlemény szerint a 
MOL 2021. október 25-én vásárlási korlátozást 
vezetett be az egy tankolás alkalmával 
vételezhető AdBlue mennyiségére. Egy vásárlás 
alkalmával pisztolyos tankolásnál legfeljebb 
100 liter, kiszerelt termékből pedig maximum 
2 darab vásárolható.
Bár a kiszállítás folyamatos, a MOL csak nehe-
zen tud lépést tartani a felvásárlással. Minél 
előbb befejeződik a vásárlási pánik, annál ha-
marabb oldódik meg a jelenlegi állapot. A MOL 
bízik a helyzet mielőbbi stabilizálódásában.
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A kisvállalati adózás választhatóságának
legfontosabb kritériumai, hogy a KIVA alanyiság 
adóévét megelőző adóévben a vállalkozás

•  átlagos statisztikai állományi létszáma – a kapcsolt vállalko-
zások adataival együttesen – várhatóan nem haladja meg 
az 50 főt;

•  a kapcsolt vállalkozások adataival együttesen kiszámított 
bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot,

•  mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd 
forintot.

A KIVA kiváltja

•  a társasági adót,

•  a szociális hozzájárulási adót

•  és a szakképzési hozzájárulást is.

FIGYELEM! A szakképzési hozzájárulás alóli mentesü-
lés azt is jelenti, hogy a KIVA alanyok nem tarthatnak 
igényt a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel 
összefüggő normatív csökkentő tétel (vagy annak egy 
részének) visszaigénylésére sem.

Az adó alapja főszabály szerint 
(néhány korrekciós tétel mellett)

•  a személyi jellegű kifi zetések és jóváhagyott osztalék 
összege,

•  amely a kapott osztalékkal és a nettó tőkebevonással is 
csökkenthető,

•  de legalább a személyi jellegű kifi zetések összege (mini-
mum adóalap).

Fontos kiemelni, hogy a KIVA alapjának meghatározásakor 
elhatárolt veszteség leírására is lehetőség van, ami a ko-

rábbi éveknek a személyi jellegű kifi zetések fi gyelembevéte-
le nélkül számított negatív adóalapjából keletkezik (pl. tőke-
bevonás miatt), továbbá a társasági adóalanyiság ideje alatt 
keletkezett és még fel nem használt elhatárolt veszteség is 
levonható. Az elhatárolt veszteséget – főszabály szerint – a 
személyi jellegű kifi zetések fi gyelembevétele nélkül számí-
tott adóalap terhére kell leírni. A beruházó vállalkozások 
számára különösen kedvező szabály, hogy amennyiben 
az adózó új eszközöket szerez be vagy állít elő, úgy ezen 
tárgyévi kifi zetések összegéig az elhatárolt veszteség 
és a tárgyévben keletkező veszteség (személyi jellegű kifi -
zetések fi gyelembevétele nélkül számított tárgyévi negatív 
adóalap) a minimum adóalap terhére is elszámolható.

A kisvállalati adó kulcsa 2021-től 11 százalék.

A KIVA legalapvetőbb előnyei
a következők:

•  a béreket terhelő adókulcs (11%) lényegesen kedvezőbb a 
kiváltott szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzá-
járulás együttes kulcsánál (összesen 17%),

•  a szociális hozzájárulási adót és részben a szakképzési 
hozzájárulást is érintő foglalkoztatással összefüggő kedvez-
mények többsége (munkaerőpiacra lépők,  három vagy több 
gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők, megváltozott 
munkaképességű személyek, szakképzettséget nem igénylő 
és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkaválla-
lók, illetve kutatók foglalkoztatása és kutatás-fejlesztési tevé-
kenység utáni kedvezmények) a kisvállalati adóban is igénybe 
vehető a személyi jellegű kifi zetések csökkentése révén,

•  a vállalkozásba visszaforgatott nyereség nem képez 
adóalapot, csak a vállalkozásból kivont nyereség (osztalék) 
után kell adózni,

•  amennyiben a beruházások tőke bevonását (vagy a kapott 
osztalékok vállalkozásban tartását) igénylik, költségük a 
minimumadó, azaz a személyi jellegű kifi zetések terhére is 
leírható az adóalapból.

Mindezek alapján fő szabályként a KIVA választása nagy 
valószínűséggel megéri azoknak a vállalkozásoknak, 

A kisvállalati adózás (KIVA) 
lényegi elemei és előnyei



57

ADÓTANÁCSADÓ

amelyeknél a bértömeg meghaladja a vállalkozás 
eredményét, vagy a tulajdonosok az eredmény jelentős 
részét visszaforgatják, hosszabb távon pedig ez az adózási 
mód különösen kedvező a növekedni vágyó vállalkozások 
számára.

A kisvállalati adó részletes szabályairól itt tájékozódhat: htt-
ps://nav.gov.hu//data/cms535891/92_Kisvallalati_ado_szaba-
lyozasa_2021_2.pdf

A KIVA választásakor mérlegelendő 
speciális tényezők

A kisvállalati adózásra való áttérés természetesen egyedi és 
körültekintő mérlegelést igényel.

A hagyományos adózáshoz képest a KIVA választása hát-
rányos lehet azoknak az adózóknak, akik gyakorlati kép-
zést folytatnak, vagy a jövőben ilyen tevékenység folyta-
tását tervezik. Ennek oka, hogy a szakképzési hozzájárulás 
gyakorlati képzéssel is teljesíthető, amely esetben az adózó a 
kötelezettséggel összefüggésben normatív csökkentő tételt 
alkalmaz, amely adott esetben meghaladhatja a hozzájáru-
lás mértékét és visszaigénylésre jogosít. Mivel a kisvállalati 
adó alanyai részéről nincs szakképzési hozzájárulási fi zetési 
kötelezettség, részükről a kötelezettség gyakorlati képzéssel 
történő teljesítése sem értelmezhető. Ennek következtében 
a kisvállalati adó alanyai nem tarthatnak igényt a szakkép-
zési hozzájárulási kötelezettséggel összefüggő normatív 
csökkentő tétel (vagy annak egy részének) visszaigénylésére. 
A szakképzési hozzájárulásra vonatkozó részletes szabályok-
ról itt olvashat:
https://nav.gov.hu//data/cms535889/74_A_szakkepzesi_hoz-
zajarulas_2021_2.pdf

A KIVA hagyományos adózással való összevetésekor szintén 
körültekintőnek kell lennie annak az adózónak, aki a szociális 
hozzájárulási adóból közfoglalkoztatottak után érvénye-
síthető kedvezményre jogosult, mert ez a kedvezmény 
a kisvállalati adóban nem elérhető.

FIGYELEM! A 2019-től megszűnő, de átmeneti 
rendelkezés alapján a jövőben még érvényesíthe-
tő munkahelyvédelmi kedvezmények minimális 
eltéréssel a kisvállalati adóból is igénybe vehetők!

A hibás számlaadat-szolgáltatásról 
októbertől levelet küld a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a jövőben rendszeresen 
tájékoztatja az online számlaadat-szolgáltatást küldő adó-
zókat sikertelen vagy fi gyelmeztetést kiváltó adatszolgálta-
tásaikról. A levél 2021 októberétől az elektronikus tárhelyre 
érkezik.

A NAV tájékoztatásai mindig egy adott problématípushoz 
kapcsolódnak és ennek megfelelően az adózók más-más 
körét érintik.

A cél a sikertelen vagy fi gyelmeztetést kiváltó adatszol-
gáltatások számának csökkentése, a rendelkezésre álló 
számlaadatok teljességének és pontosságának javítása, 
ezáltal az adózói ügyviteli folyamatok hatékonyságának 
növelése.

Az adózók megkeresése előtt a NAV külön, elektronikus 
tárhelyre küldött levélben tájékoztatja azokat a szoftverfej-
lesztőket, akiknek adószáma a 2021. augusztusi sikertelen 
adatszolgáltatási kísérletekben a fejlesztő adószámaként 
(softwareDevTaxNumber elem) megjelenik. Érdemes a 
szoftverfejlesztőnek a számlázóprogramokban ezt az adatot 
felülvizsgálnia, hogy a jövőben egy-egy program speciális hi-
bájával az adózó helyett a fejlesztő is megkereshető legyen.

A programok működésének áttekintéséhez hasznos segítsé-
get nyújt a szoftverek kialakításához összeállított NAV-aján-
lás.

(Forrás: NAV)
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Elektromos buszok érkeznek Veszprémbe
Hazánkban elsőként a veszprémi közösségi közlekedés-
ben szolgáló autóbuszokat üzemeltető V-Busz Kft. rendelt 
tisztán elektromos hajtású MAN Lion’s City E buszokat.

Miután az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. az új 
generációs Lion’s City szóló és csuklós buszokkal sikere-

sen megnyerte a V-Busz Kft. teljes fl ottájának megújítására 
kiírt pályázatot, most az öt elektromos busz beszerzési ten-
derén is győzelmet aratott. Ennek eredményeként a jövő év 
második negyedében öt darab 12 méteres, szóló, 70 férőhe-
lyes MAN Lion’s City E érkezik a V-Busz Kft. járműpark jába. 
A 480 kilowattóra kapacitású akkumulátorcsomaggal 
akár 300 kilométert is elérhet a buszok hatótávolsága, 
amely biztonsággal elegendő a napi feladatok teljesítéséhez. 
A járművek szervizelését a Volánbusz Zrt. veszprémi telephe-
lye biztosítja majd, a kiterjesztett garanciaidőn belül javítási 
és karbantartási szerződés keretében.

3 millió tengely 50 év alatt
A belgiumi Westerlóban található tengelygyár 50. évfordulóján a DAF Trucks 
Vlaanderen legyártotta hárommilliomodik tengelyét. 

Az optimális teljesítmény és a 
hajtásláncok hatékonyságának 

biztosítása érdekében a DAF Trucks 
megalakulása óta szinte minden ten-
gelyét maga fejlesztette és gyártotta. 
1971-ben a gyártás a westerlói gyárba 
került át, ahol a DAF kiváló minőségű 
fülkéi is készülnek. A Liège és Antwer-

pen között található gyárban naponta 
több mint 600 első és hátsó tengelyt 
gyártanak.
A tehergépkocsik tengelyei mellett a 
DAF Trucks Vlaanderen városi és tá-
volsági buszok gyártói számára is több 
ezer tengelyt gyárt évente. Ezek a ten-
gelyek a világ minden táján megtalál-

hatók, és általában a DAF által 
gyártott PACCAR motorokkal 
kombinálva kerülnek az utakra.
A DAF tengelyei hatalmas fejlődésen 
mentek keresztül az elmúlt évtizedek 
során. Az optimális élettartam bizto-
sítása érdekében egyre könnyebbek, 
ugyanakkor erősebbek és merevebbek 
is lettek. A hatékonyság növelése ér-
dekében egy új megmunkálási eljárást 
vezettek be, amely lehetővé teszi, 
hogy a diff erenciálmű fogaskerekei 
még pontosabban és hatékonyabban 
kapcsolódjanak egymáshoz.

Balról: Marti n Strier, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft . 
ügyvezető igazgatója,

Pálinkás Norbert, a V-Busz Kft . ügyvezető igazgatója
és Hoyos György, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft .

buszüzletág-igazgatója

Hazai távolsági autóbusz
Ünnepélyes keretek között mutatkozott be Debrecen-
ben az Inter Traction Electrics Kft. Mercedes-Benz 
REFORM 600 IC normálpadlós távolsági autóbusza.

A 14 típusból álló REFORM autóbuszcsalád legújabb modelljét 
magyar design tervek alapján Debrecenben gyártották, en-

nek köszönhetően ez a típus is valódi magyar termékként jelenik 
meg a hazai és a nemzetközi piacon. A 13 160 milliméter hosszú, 
2550 milliméter széles és 3456 milliméter magas járművet egy 
260 kW-os, 1400 Nm nyomatékú Euro VI-os motorral szerelték. 
Az alváz műszaki kialakítása tartalmazza a Mercedes-Benz 
autóbuszain megszokott járműbiztonsági és menetstabilizációs 
rendszereket (pl. sávelhagyásra fi gyelmeztető rendszer, vészfék-
asszisztens, abroncsnyomás-fi gyelő), valamint az ITK Csoport 
által fejlesztett távoli fedélzeti diagnosztikai és kontrolleszközö-
ket, amelyek üzemelési, működési adatokat szolgáltatva teszik 
lehetővé a járművek távoli ellenőrzését, egyúttal valós idejű 
térképes információt is kapunk az autóbusz pozíciójáról.
Az utastérben 59 ülőhelyet alakítottak ki, az utaskomfortot 
számos kényelmi funkció fokozza. A teljes LED-világításának 
köszönhetően az autóbusz belső világítása esztétikai kuriózum, 
amely számos egyedi, rejtett megoldással teszi különlegessé 
a járóközi és utastér-világítást.






