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Tisztelt Pénzügyminiszter Úr!

Az utóbbi napokban több bírálat érte a sajtóban a vámszerveket az ukrán határon
kialakult helyzet miatt. Úgy véljük, hogy ezek a bírálatok jórészt megalapozatlanok, és
nyilvánvalóan egyes bűnözői körök érdekeltek a terjesztésükben. Ezért kérjük, hogy továbbra
is tartsák fenn az ukrán határon bevezetett szigorított ellenőrzéseket.

Álláspontunkat az alábbiakkal indokoljuk.
Az Európai Unióhoz történt csatlakozás után a magyar állampolgárok számára járó

utazási könnyítések következtében a magyar-ukrán határon megugrott a forgalom. Ez
elsősorban azért következett be, mert kifizetődőbbé vált csempészet. Tehát amikor a
vámhatóság az ellenőrzések fokozásáról döntött, nem egy régebben is meglévő állapotba
avatkozott be, hanem a hirtelen bekövetkezett, új helyzetből adódó, az államháztartási
bevételünket drasztikusan csökkentő csempészet fellendülését kívánta megakadályozni. Az
ugrásszerű növekedést jól mutatják a KSH adatai.

A magyar-ukrán határon 2004-ben 2 178 000 magyar látogatott Ukrajnába, ami 2003-hoz
viszonyítva 103 százalékos növekedést jelent tesz ki. Ezzel szemben az ukrán állampolgárok
beutazása Magyarországra 9 százalékkal csökkent.

A magyar-román határon 2004-ben 3 387 000 magyar látogatott Romániába, ami 2003-
hoz viszonyítva 130 százalékos növekedést jelent tesz ki. Ezzel szemben a román
állampolgárok beutazása Magyarországra csak 7 százalékkal nőtt.

Az ezeknél nagyobb forgalmú osztrák (5 761 000 fő) és szlovák (3 752 000 fő) határainkon
a kiutazások száma 2004-ben a 2003. évi szint körül alakult.

A statisztikákból az is nyilvánvaló, hogy elsősorban a csempészési célú utazások száma
növekedett, mivel látogatások döntő többsége egy napos volt. A vámszervek ezt a káros
jelenséget igyekeznek valamelyest visszaszorítani nagyon helyesen a legjobb tudásuk és
meglévő jogi lehetőségek szerint.

A magyar-ukrán határon az egyik legjelentősebb csempészáru az üzemanyag. 2005.
november 11-én a benzin kútára Magyarországon literenként 261,10 Ft volt, melyből 111,03
Ft a nettó ár és 150,07 az államháztartási befizetés. A gázolaj kútára pedig 259,50 Ft volt,
melyből 128,19 a nettó ár és 128,19 az államháztartási befizetés. Ukrajnában az
üzemanyagok ára literenként 150–160 forint körüli értéknek felel meg. Ebből kiszámítható,
hogy egy 80 literes üzemanyag-tartállyal történő forduló esetén a magyar állam 12 000
forintot veszít (150 Ft/liter és 80 liter benzin esetén), melyből a magyar csempész részesedése
8000 forint (melyből a költségek egy részét még le kell vonni, mert kb. 2000 nettó
ráfordítással jár minden forduló), az ukrán állam pedig 4000 forint többlet adóbevételhez jut.
2004-ben az előző évhez viszonyítva a növekmény több mint egy millió személy, és ha



1465 Budapest, Pf. 1676 • Telefon: (1) 411-0509, 411-0510

Fax: (1) 266-0150 • E-posta: levego@levego.hu • Honlap: www.levego.hu

járművenként átlagosan két fővel számolunk, akkor 2004-ben legalább 500 ezerrel több jármű
lépte át a határt, mint egy évvel korábban. Mindezek alapján a következőket állapíthatjuk
meg:

1. A magyar költségvetés 2004-ben 6 milliárd forintot veszített, ennyivel kevesebb jutott
az egészségügyre, az oktatásra és más fontos közfeladatokra.

2. A magyar csempészek nettó 3 milliárd forintot nyertek.
3. Az ukrán költségvetés 2 milliárd forintot többletbevételhez jutott.
4. A gépjármű-forgalom és ezzel együtt a környezetszennyezés a magyar társadalom és

gazdaság számára feleslegesen növekedett, hiszen a többlet utazások főleg az
(üzemanyag-)csempészet célját szolgálták.

5. Számos ember a saját idejét is társadalmilag káros tevékenységre fordította.
6. Sok esetben a hazainál rosszabb minőségű üzemanyagot hoztk be (például még

ólmozott benzint is), amivel fokozottan terhelték a magyar környezetet.
7. Az üzemanyagokat többnyire primitív módszerekkel kezelték, illetve fejték át, ami

fokozott élet- és tűzveszéllyel jár.
8. Az üzemanyag-csempészet egyéb fekete tevékenységgel együtt történik, így ösztönzi

azokat, és emiatt a magyarországi bevételek és a munkahelyek száma tovább csökken.
9. A legújabb és a legkorszerűbb – és ezért a környezetet kisebb mértékben szennyező –

üzemanyagokat (alacsony kéntartalmú gázolaj, stb.) gyártó magyarországi
kapacitások kihasználtsága a csempészett mennyiséggel arányosan csökken, ami
üzemgazdasági veszteséget képez.

10. Mindez erőforrásokat von el a társadalmilag hasznos tevékenységektől.

Az említett visszásságok felszámolása érdekében a következőket javasoljuk.
1. Ameddig az EU-on kívüli országokban túlzottan alacsony az üzemanyagok és egyéb

jövedéki termékek ára, szigorítani kell a törvényi előírásokat, hogy ne legyen
kifizetődő az ezekkel történő csempészet, bűnözés.

2. Az intézkedések hatására keletkező államháztartási többletbevétel egy részét a
magyar-ukrán határ menti lakosság támogatására (szociális ellátásra és munkahely-
teremtésre) kell fordítani.

3. Az EU-pályázatok kiírása során is célszerű az eddigieknél nagyobb, kiemelt figyelmet
fordítani a gazdaságilag elmaradott térségekre, ezen belül különösen Kelet-
Magyarországra. Az EU pályázatokból eddig összesen 545 milliárd Ft-ot ítéltek oda,
amelyből az ország gazdaságilag legfejlettebb, központi régiója (Budapest és Pest
megye ahol az egy főre jutó GDP 2,5-szöröse a vidék szintjének, és az ország
lakosságának 28 százaléka él), a pályázatok 43,8 százalékára szerződött. Az eddig
kifizetett pályázati összegnek már az 51,6 %-át kapta meg az ország központi régiója.

4. Elismerésben és dicséretben kell részesíteni a magyar vámosokat, akik bátor
kiállásukkal és leleményességükkel a magyar társadalom valódi érdekeit képviselik.
Ugyanakkor fel kell hívni a közvélemény figyelmét arra, hogy a kormány nem fog
megbékélni a bűnözés semmilyen formájával sem. Ehhez célszerű kérni a sajtó
fokozott támogatását is.
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