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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Ez a kutatási tanulmány a közúti fuvarozási ágazat további liberalizációjáról szóló 

parlamenti vitához szolgál háttér-információval; ennek keretében megvizsgálja, hogy a 

kabotázs hogyan bővült Európában az elmúlt években, hogy ezek a változások mennyiben 

következtek az 1072/2009/EK rendelet hatálybalépéséből vagy más okokból, és tárgyalja a 

változások nyomán fellépő társadalmi-gazdasági hatásokat. A kabotázs és működésének 

leírása az 1. fejezetben szerepel. 
 

A tanulmány az 1. fejezetben vázoltaknak megfelelően több részből áll és bizonyítékokon 

alapul, amelyek összegyűjtése a tanulmányhoz mellékelt esettanulmányok segítségével 

történt. Az elemzést lehetőség szerint kvantitatív információk támasztják alá, bár azt 

tapasztaltuk, hogy a tagállamok által összegyűjtött kvantitatív információ mennyisége 

gyakran korlátozott és általában tagállamonként eltérő. 

A RENDELET  

A kabotázsra vonatkozó szabályoknak az Unióra egészére kiterjedő harmonizációja 

érdekében elfogadott 1072/2009/EK rendeletet akkor fogadták el, amikor az Unió 

nemzetközi közúti árufuvarozási piacán számos változás zajlott, legnagyobb részben a 

2004-es bővítés következtében, amely korlátozásokkal ugyan, de utat nyitott az új 

tagállamokból származó fuvarozók előtt. Ezeket a korlátozásokat 2009-ben oldották fel 

(Románia és Bulgária esetében 2012-ben). Az ezt a rendeletet megelőző uniós jogszabály 

(a 3118/93/EGK rendelet formájában) már tartalmazott a kabotázsra vonatkozó 

rendelkezéseket, bár néhány területet nem határozott meg kellő részletességgel (például: 

azt hogy kell érteni, hogy a kabotázsnak ideiglenesnek kell lennie), ami nemzeti szinten 

eltérő értelmezésekhez vezetett, ez pedig akadályozta a kabotázságazat külföldi 

szereplőinek piacra lépését. 
 

Az 1072/2009/EK rendelet több rendelkezést tartalmazott e szempontok kezelésére: a két 

legfontosabb az volt, hogy bevezetett egy szabályt, amelynek értelmében egy nemzetközi 

szállítmányt követő 7 napos időszakban legfeljebb 3 kabotázsműveletet lehet végrehajtani, 

valamint harmonizálta azokat az iratokat, amelyeket a kabotázsműveletek jogszerűségének 

igazolása érdekében a kabotázsútra el kell vinni.  
 

A rendelet hatálybalépése után a Bizottság 2010. májusban több pontosítást tett közzé, 

hogy megkönnyítse a rendelet értelmezését. Még így is maradtak aggályok, például a több 

rendeltetési helyre történő szállítással és a szankciókkal kapcsolatban. Ezeket a kérdéseket 

részletesebben a 2. fejezet tárgyalja. 

VÉGREHAJTÁS  

Ez a kutatási tanulmány a kabotázsra vonatkozó rendelkezések ellenőrzését és 

végrehajtását vizsgálta meg több tagállamban, és azt állapította meg, hogy több tényező 

közvetlen hatással van arra, hogy a kabotázsműveleteket hogyan ellenőrzik és hogyan 

hajtják végre. Először is, a tagállamok egy részében több szerv feladata a közúti 

fuvarozásra (és ezen belül a kabotázsra) vonatkozó jogszabályok megsértésének 

ellenőrzése, ez a széttagoltság pedig nehézségeket okoz a koordinációban, illetve 

megnehezíti a kabotázsműveletek hatékony ellenőrzését. Másodszor – és ez az első ponttal 

is összefügg –, kevés egyeztetés folyik a nemzeti határokon keresztül, ami még tovább 

nehezíti a műveletek végrehajtását a „hazai” piacon. Harmadszor, a végrehajtó szervek 

nem rendelkeznek elegendő erőforrással a kabotázsműveletek hatékony ellenőrzéséhez. 
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Mindezeken túl a kabotázzsal kapcsolatos jogsértésekért kiszabható szankciók az Unión 

belül nagyon változatosak, ami a különböző tagállamokban eltérő ösztönzőket hoz létre 

(mint az alábbi ábrán látható). 
 

A kabotázsra alkalmazandó szankciók a kiválasztott tagállamokban (€) 

 

  

*Franciaországban ezenkívül a fuvarozók egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők (ez az olyan 

országokból származó fuvarozókra korlátozódik, amelyek Franciaországban nem végezhetnek 

kabotázsműveleteket); 

Forrás: SDG esettanulmányok, nemzeti jogszabályok és személyes beszélgetések a kiválasztott tagállamok 

közlekedési minisztériumával. 

 

Bár a jogsértésekről szóló adatokhoz nehéz hozzájutni, láthattuk, hogy az említett 

esettanulmányokban azokban az országokban, ahol részletes információ áll rendelkezésre 

(Németország és az Egyesült Királyság), a jogsértések az összes vizsgálat 0,2% és 0,45% 

közötti részét tették ki. 

 

A 3. fejezetben bemutatott elemzés révén a végrehajtás terén is több bevált módszert 

találtunk: ezek közé tartoznak Olaszországban a végrehajtással kapcsolatos koordinációs 

törekvések és az Egyesült Királyságban kidolgozott OCRS rendszer. Ezeket részletesebben 

meg kellene vizsgálni, és lehetőség szerint más tagállamokban is alkalmazni kellene.  

PIACI KÖRKÉP 

A piaci adatok elemzése azt mutatja, hogy az Unió kabotázspiacán egy jelentős változás 

következett be, mégpedig az, hogy az EU-12 tagállamaiból származó fuvarozóknak 

nagyobb szerepük lett a kabotázsműveletekben. A 12 EU-tagállam valamelyikében 

nyilvántartásba vett járművekkel végzett kabotázsműveletek aránya összességében a 

2007-es 12%-ról 2011-ben közel 40%-ra nőtt. A lengyel fuvarozók a legaktívabbak közé 

tartoznak: 2011-ben ők végezték a legtöbb kabotázsműveletet az Unióban, többet, mint a 

német és holland fuvarozók. A rendeltetési országok ezzel szemben továbbra is ugyanazok: 

Németország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság. Az alábbi ábra a 

kabotázságazat legfontosabb szereplőinek származásában 2007 és 2011 között történt 

változást mutatja. 
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Az Unión belüli kabotázságazat legaktívabb szereplőinek származása 2007-ben 

(balra) és 2011-ben (jobbra) (a tonna-km-ben vett adatok alapján) 

 

 
Forrás: Az SDG elemzése az Eurostat adatairól (2012). 

 

 

Mint az ábrából kitűnik, a kabotázsműveletek terén Lengyelország került az élre, 

számszerűleg az összes kabotázs 18%-ával. A tanulmány 4. fejezete ismerteti a teljes piaci 

körképet, és részletesebben bemutatja az Unió területén végzett kabotázstevékenységet. 

A KABOTÁZS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HATÁSAI 

A kabotázs alakulása a különböző tagállamokban eltérő társadalmi és gazdasági hatásokkal 

járt. Egy aspektus maradt állandó az összes tagállam esetében, a recesszió, amely minden 

közúti árufuvarozási tevékenységre hatással volt, amint azt a 4. fejezetben közölt adatok 

mutatják. Miközben a közúti árufuvarozás mennyiségét tekintve még nem regenerálódott a 

2008-ban kezdődött gazdasági válság után, két fő tendenciát lehetett megfigyelni. Az első, 

hogy az EU-15 tagállamaiból származó vállalkozásoknál gyakoribb lett a „kiregisztrálás” 

(más államba való átjelentkezés) jelensége, hogy kihasználják a kedvezőbb 

munkaerőköltségeket és visszanyerjék a versenyképességüket. A második, hogy az EU-12 

tagállamokból származó vállalkozások nagyobb mértékben vették igénybe a 

kabotázslehetőségeket, és ezzel olcsóbb alternatívát kínáltak a költségcsökkentésre 

törekedő európai címzetteknek. 
 

Az EU-12-ből származó fuvarozók utóbbi években tapasztalt fokozott aktivitása részben 

azzal magyarázható, hogy az EU-15 tagállamok többségéhez képest alacsonyabb 

munkaerőköltségeknek köszönhetően alacsonyabb árakat tudnak kínálni. Ez a költségelőny 

az eltérő bérszinteknek tulajdonítható (amelyeknek hosszú távon ki kellene 

egyenlítődniük), de a szociális védelmi rendszerek különbözőségével is összefügg, mivel 

ezek eltérő munkaerőköltségeket rónak az új, illetve a régi tagállamokban működő 

cégekre. Ezt a legjobban az alábbi ábra szemlélteti. 
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A kabotázsműveletek működési költségei (€/óra) 

 
Forrás: Az SDG összeállítása a magas szintű munkacsoport jelentése (2012) és a Centro Studi 

Sistemi di Trasporto (2008) alapján. 

 

Hosszú távon az EU-12 tagállamaiban emelkedő fizetések, illetve az EU-15 tagállamokban 

stagnáló fizetések elvezethetnek a munkaerőköltségek konvergenciájához, noha erről a 

kérdésről megoszlanak a vélemények, amint az 5. fejezetben olvasható. Bár a 

munkaerőköltségeket más jogszabályok is befolyásolják, különösen a tagállamokon belüli 

szociális biztonsági rendelkezések lehetnek jelentős hatással a költségekre. Néhány 

tagállam (Ausztria és Franciaország) külön rendelkezést vezetett be, hogy határt szabjon 

az eltérő szociális biztonsági rendelkezésekből eredő tisztességtelen versenynek. 
 

Néhány esetben már megvalósult a kabotázs teljes liberalizációja az EU-n belül. A Benelux-

régió jó példa a harmonizált társadalmi-gazdasági környezet mellett végrehajtott sikeres 

piacnyitásra. A nemzeti kormányok már többször meghosszabbították ezt a megállapodást 

a hatékonyságból eredő előnyei miatt, amelyekbe beletartozik a magasabb kocsinkénti 

bevétel, a nemzeti vállalkozások nagyobb arányú gazdasági integrációja és az üresjáratok 

csökkenése, bár mindehhez hozzátartozik, hogy a három országban hasonló szintű a 

gazdasági aktivitás. Belgium ennek ellenére – Franciaországhoz, Olaszországhoz, 

Ausztriához és Dániához hasonlóan – nem szívesen fogadná el a kabotázs további 

liberalizációját az Unióban, legalábbis addig, amíg nem kezelik a szociális dömpinghez 

vezető „súlyos piaci szabálytalanságokat”. Az öt állam a Közlekedési Tanács március 11-i 

brüsszeli ülésén egy közös nyilatkozatban adott hangot ezen álláspontjának. 
 

A gazdasági hatékonyság összekapcsolódik a környezeti hatékonysággal. Az üresjáratok 

csökkentésének (amelyek Unió-szerte körülbelül 22%-ot tesznek ki az összes jármű-km-

ből) a CO2-kibocsátásokra nézve is lenne következménye. A nemzeti kormányoknak 

mindazonáltal biztosítaniuk kell, hogy a gazdasági tevékenység és a kabotázsműveletek 

esetleges növelése nem hat negatívan a közúti biztonságra, mivel ezt a területet a 

tanulmány során több érdekelt fél is aggályosnak találta. 
 

Az elvégzett elemzés alapján úgy tűnik, hogy a további piaci nyitás iránti igényt a 

következők vezérlik: az üresjáratok csökkentésének szükségessége, valamint az egységes 

európai közlekedési térség létrehozásának átfogó célja, ahol a különböző tagállamokból 

származó fuvarozók a különböző országokban szabadon hozzáférhetnek a fuvarozási 

szakmához, és az Unió egész területén végezhetnek fuvarozási műveleteket. A kabotázsra 

vonatkozó meglévő szabályok felülvizsgálata szempontjából mindenképpen hasznos lenne 
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különbséget tenni a fent említett két cél között. Ennek segítségével könnyebben meg 

lehetne határozni, hogy a jelenlegi jogszabályi rendelkezéseken milyen módosításokat kell 

elvégezni. 
 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK 

A tanulmány azt mutatja, hogy a liberalizáció két fő mozgatórugója – azaz a meglévő 

szabályok módosítása, hogy világosabbak legyenek, és az Unió bővítése – közül az utóbbi 

vezetett több változáshoz a kabotázspiac szerkezetében. 

 

A tanulmány megjelöli azokat a területeket, ahol a kabotázsműveletek keretfeltételei 

tagállamonként különbözőek, ami akadályozza a piac zökkenőmentes működését. 

Különbségek vannak például a tekintetben, hogy a közúti fuvarozási műveletek ügyfelei 

milyen mértékben viselnek közös felelősséget a kabotázsműveletek szereplői által 

elkövetett potenciális jogsértésekért, vagy hogy milyen biztosítási követelmények 

vonatkoznak a nemzeti hálózatokban forgalomban lévő járművekre. Mindkét területet 

eltérően értelmezik a különböző tagállamokban, a piac egészének viszont kedvezne a 

kérdések harmonizációja.  
 

Az, hogy az Unió területén ilyen heterogén feltételek uralkodnak, a különböző országokban 

más-más társadalmi-gazdasági hatásokkal járt. A tanulmányban szereplő elemzés azt 

mutatja, hogy a kabotázs összességében az EU-15 tagállamai közül sokban lejjebb 

szorította a fuvarozási költségeket, ugyanakkor új üzleti lehetőségeket teremtett az EU-12-

ből származó fuvarozók számára. Ezt azonban ellensúlyozta az EU-15 gazdasági 

szereplőinek csökkent nyereségessége, a biztonsági aggályok és az a kilátás, hogy hiány 

lesz járművezetőkből. Mindezek a tényezők a további piacnyitással valószínűleg erősödni 

fognak, kivéve, ha a liberalizációt fokozatosan végzik el, és nemzeti szinten erősebb 

végrehajtási rendszer társul hozzá.  
 

Az ágazat jövőbeni liberalizációjának fényében érdemes lenne tisztázni, hogy milyen célok 

állnak a közúti fuvarozási piac megnyitásának hátterében. Mint a fentiekben már 

említettük, a tanulmány két fő tényezőt jelöl meg a további liberalizációjáról szóló vita 

mozgatórugójaként: az üresjáratok csökkentésének szükségességét és az egységes európai 

közlekedési térség létrehozását. A jelentés szerzői azon a véleményen vannak, hogy ezzel a 

két tényezővel külön kellene foglalkozni, hogy az átfogó célt, a közúti fuvarozási piac 

hatékonyságának növelését garantáltan el lehessen érni. Ebbe az irányba mutat a magas 

szintű munkacsoport által előterjesztett javaslat, amely különbséget tesz a kapcsolt és a 

nem kapcsolt kabotázsműveletek között. 
 

A hatékonyság biztosítása és az üresjáratok visszaszorítása érdekében mérlegelni lehetne a 

„7 nap alatt 3” szabálytól eltérő megközelítést, mégpedig a 7 nap alatt megengedett 

kabotázsműveletek maximális számának (3) eltörlését és/vagy a rendelkezés átdolgozását, 

hogy a kabotázsművelet előtt előírja a nemzetközi szállítmány teljes kirakodását. 

  

A végrehajtást ugyanakkor azzal lehetne megkönnyíteni, ha a kabotázst a határátlépéssel 

kötnék össze, nem a kirakodással, ezenkívül kiegészítő rendelkezéseket vezetnének be, 

például a tanulmány 6. fejezetében leírtak szerint. A végrehajtást különösen elősegítené a 

nemzeti és nemzetközi szervek közötti fokozott együttműködés és információcsere. 
 

Ami a teljes mértékben integrált európai közlekedési térség megvalósításának célját illeti, 

részletes hatásvizsgálatot kell készíteni a különböző lehetőségek társadalmi-gazdasági 
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hatásairól. Erre azért van szükség, mert a különböző tagállamokban még mindig nagyok az 

eltérések a különféle keretfeltételek (különösen a munkaügyi szempontok) terén. A 

végrehajtási aspektusokon túl a piac teljes megnyitása előtt a kabotázságazat 

munkajogának további harmonizációjáról és az ügyfelek társfelelősségéről is döntést kell 

hozni. 
 


