
intha annak idején abba 
sem hagytuk volna ezt a 

párbeszédet. A dolgok közepé
be vág, azt mondja: beült az 
autójába, és látta, hogy 5 „nem 
fogadott” hívása van. Az egyik 
gépkocsivezetô jelentkezett. 
Megállították az egyik 1 éves és 
1 hónapos gépkocsiját Német
országban az úgynevezett BAG 
kontrollon, majd megbüntettek 
520 euróra, mert elavultnak ítél
ték a tachográfkészüléket. Fel
foghatatlan, hogy az egyéves 
autóban hogyan lehet elavult a 
digitális tachográf, illetve 
hogyan létezhet, hogy nem tel
jes körû az érvényesítô címke. 
Euro 5ös autót vett, akkor a pia
con az volt a létezô legmoder
nebb. 
A gépkocsivezetônek azt mond
ták, ha az összeg felét kifizeti a 
helyszínen, akkor továbbenge
dik. De nem volt nála ennyi 
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készpénz, odamutatta a Visa 
kártyát, és az egész pénzt, amit 
követeltek leszedték a kártyá
ról. 
A cég pótolta a számlára az 
összeget, és most kezdôdik a 
hercehurca… Próbáljuk az iga
zunkat érvényesíteni. Úgy 
érzem, újból eljött az idô, újból 
lehet értelmes dolgokat tenni. 
Késztetést érzek arra, hogy vál
toztassak ezen a helyzeten, ami
ben most vagyunk. Már az 
MKFE küldöttközgyûlésén kez
deményeztem, hozzunk létre 
egy olyan fórumot, ahol hozzá
szólhatnak a tagok, és folyama
tosan elmondhatják újító szán
dékukat. Az új szerepvállalás 
azt is jelenti, hogy az MKFEtag
ságért össze lehet fogni. 
Emlékképek.
Három, legfeljebb négyéves 
lehettem, amikor édesapám 

hazajött a piros Pan

nónia motorkerékpárral, felülte
tett a tankra és az udvaron men
tünk egy kört. Minden bizonnyal 
ez adta az elsô lökést. Utána 
jött a következô, amikor a csô
rös Csepel teherautóval édes
 apám megállt a házunk elôtt. 
Beülhettem az ölébe és forgat
hattam a kormányt, és így 
mehettünk el egészen az utcasa
rokig. Hihetetlenül nagy élmény 
volt. A mai napig látom magam 
elôtt azt a barna színû csôrös 
teherautót, amivel mentünk. Ô 
akkor sofôrként a MÁVAUT 
Darabárunál dolgozott. A kami
onos találkozókon az öreg Cse
pel teherautót a mai napig is az 
édesapám vezeti. Ez meghatá
rozó élmény volt az életemben. 
Megérintett a sofôrvilág. Remé
lem, a fiamnak is hasonló élmé
nyei lesznek (vannak) velem 
kapcsolatban. Nem véletlen, 
hogy a gyôri Széchenyi István 
Egyetem gépészmérnöki kará
nak hallgatója. 
Áchim Mihály Miklós közleke
désgépészeti szakközépiskolá
ba járt, gépjármûtechnikai ága
zatra. Autószerelô képesítést és 
hivatásos gépkocsivezetôi jogo
sítványt kapott.
Leérettségiztem 1979ben, és 
elmentem egy mezôgazdasági 
termelôszövetkezetbe gépkocsi
vezetônek. Akkoriban a TITnél 
voltak felkészítô tanfolyamok. 
Beiratkoztam matematikára, fizi
kára. Felkészültem és jelentkez
tem a Debreceni Agrártudomá
nyi Egyetem Mezôgazdasági 
gépészeti fôiskolai karára. Elvé
geztem a fôiskolát, gépjavítás 
szakon szereztem diplomát, 
majd elmentem a helyi tszbe, 
ahol gyakornoki státusban vol
tam, de betettek a létezô leg
rosszabb helyre, helyekre. Az 
elsô munkanapomon az volt a 
feladatom, hogy a munkavédel
mi szemle elôtt az olajos mûhely
padlóról a koszt vakarjam fel, 
hogy le tudják festeni. Tettem 
mindezt érettségivel, autószere
lô, valamint hivatásos gépkocsi
vezetôi szakmával és friss 
gépészmérnök diplomával. Utó
lag mindenképpen köszönettel 
tartozom ezért, mert olyan 
tudással és olyan tapasztalattal 
vérteztek föl, amit nagyon jól 
tudtam hasznosítani az életben. 
Utána megkaptam a tsz leg

rosszabb IFAját, azzal kezdtem 
el dolgozni. Fél év eltelte után a 
szállítási osztályra helyeztek. 
Majd jött a honvédség 1984
ben.
A katonaság után megnôsül
tem, és visszakerültem oda, 
ahonnan bevonultam. Ekkor 
kaptam életem elsô nagy lehetô
ségét. Egy szervizmûhelynek 
lettem a vezetôje. Ott az akkori 
korszerû technológiákat honosí
tottuk meg. Nemcsak a korsze
rû mezôgazdasági gépeket javí
tottuk, hanem az akkor induló 
magánfuvarozói vállalkozások 
haszongépjármûveit is szervizel
tük. Kapcsolatba kerültem az 
akkori vállalkozókkal. Kinyílt a 
tekintetem. 1983ban szereztem 
meg a diplomát, 1984ben 
vonultam be katonának, 1985 
augusztusában szereltem le, 
októberben nôsültem meg és 
akkortól dolgoztam ott.
Feladtam egy álláshirdetést: fia
tal, ambiciózus gépészmérnök 
állást keres. Jelentkezett egy üdí
tôitalt gyártó cég, hogy a szállí
tási feladatait át kellene világíta
ni, javaslatot kellene erre 
adnom. Elvállaltam. Sikeres lett 
a munka. 1990ben Békéscsa
bán kiváltottam az elsô számú 
vállalkozói igazolványt, és meg
pályáztam egy világbanki hitelt. 
Ebbôl megvettem az elsô kamio
nomat, egy Liazt. Felültem rá, 
hazavittem. Hajnali 2kor meg
álltam a kocsival a házunk elôtt, 
a feleségem a karján kihozta a 
gyermekünket, a Bencét, és meg
mutattam nekik: itt a jövônk, 
mondtam… És elindultam a 
pályán… 
Magam vezettem a kamiont, 
tapasztalatot szereztem a szak
máról. Aztán úgy gondoltam, 
helyesebb lenne, ha irányíta
nám a vállalkozást, és szakkép
zett gépkocsivezetô vezetné az 
autót. Nem utolsósorban 1991
re vártuk a kislányunk születé
sét. A fiam úgy töltötte be a 3. 
életévét, hogy a nagyapám töb
bet volt vele, mint én, a gyermek 
apja. Ezt a hibát nem szerettem 
volna folytatni a következô gyer
meknél is. Akkor Bence kétéves 
volt. Ma 20 éves a fiam. A 
lányom, Boglárka 17 éves, 11
ikes gimnazista. 
Most, 2008ban hét kamionom 
van, a hét autón 10 gépkocsive

M

EXKLUZÍV „A SÖTÉT OLDALRA SOHA NEM ÁLLTAM”

INTERJÚ ÁCHIM MIHÁLY MIKLÓSSAL

Nyolc évvel ezelôtt ültünk így, egymással szemben, Áchim 
Mihály Miklós árufuvarozó meg én. Beszélgettünk, 
ahogy most is. Interjú készült az életérôl, ahogy most is. 
Csak közben eltelt nyolc kemény esztendô…

Egy árufuvarozó 
vállalkozó története
Egy árufuvarozó 
vállalkozó története

Az elsô számú 
vállalkozói 
igazolvány
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A motorkerékpárt másfél éve 
folyamatosan hirdetjük. El aka
rom adni. Ha csôdhelyzetbe 
kerülök, ebbôl kívánom az alkal
mazottaimat kifizetni. Úgy gon
dolom, hogy ma, aki felelôsen 
gondolkozik és a tisztességes 
oldalon áll, annak erre fel kell 
készülnie. Ez nem új keletû 
dolog. Németországban a mai 
napig is évente több ezer vállal
kozás megy tönkre és több ezer 
vállalkozás lép a helyükre. 
Nálunk is kinyitották a piacot az 
európai uniós csatlakozás után, 
és megháromszorozódott az 
állomány. De az embernek egy 
élete van.
Viszont a békéscsabai városvé
dô, városszépítô egyesület elnök
ségi tagja vagyok. Békéscsabán 
van egy I. és II. világháborús 
katonai hôsi temetô. A temetô 
gondozására a külföldi partne
reinket – haszongépjármûgyár
tókat és fuvarozókat – megkeres
tem. Ôk támogatják a temetô 
fenntartását, mivel az ô orszá
gukból származó katonák nyug
szanak ott. 
Nagyon fontos szerepe van 
Békéscsabán a Területi Integrált 
Szakképzô Központnak, mely
nek szakmai tanácsadó testüle
tében vagyok. Megpróbáljuk 
egy fedél alá hozni a térségben 
a képzést. Hogy például a 
hegesztést ne hét, hanem csak 
egy iskolában oktassák, de ott 
professzionális szinten. Megkér
deznek, milyen szakembereket 
képezzenek. Fontosnak tartom, 
hogy a tapasztalataimat átad
jam. Tehát végzek egyfajta 
közösségi munkát, hiszen úgy 
gondolom, Áchim L. András 
leszármazottjának – többek 
között – ez is a feladata.

B. Lengyel
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zetô dolgozik. A legrégebben 
nálam dolgozó kolléga 1991 
szeptembere óta van a cégnél. 
A központi irányításban van 
egy diplomás, nyelvvizsgával 
rendelkezô kontrolling mene
dzserem, van egy gazdasági 
vezetôm, aki külgazdaság sza
kos közgazdász, három nyelven 
beszél, és van egy fuvarozási 
vezetôm, aki szintén jól kvalifi
kált és több nyelven beszél. A 
családnak van egy másik vállal
kozása is, egy gyermekcipôüzle
tünk, ahol a feleségem dolgo
zik, és ott is van egy alkalma
zott, illetve ingatlant adunk bér
be. Ebbôl áll most az Áchim + 
Áchim Kft., korábban sokkal 
szerteágazóbb volt a tevékeny
ségi körünk.
Büszke voltam arra, hogy a kez
deti idôszakban gyûjtôárufuva
rozást végeztünk, majd ezt 
követte a speciális nagyköbös 
áruszállítás. A csúcs a diplomá
ciai testület költöztetése volt. 
Budapesten egy nemzetközi 
cégnek fióktelephelye volt, 
amely diplomatákat, valamint 
multinacionális cégek igazgató
it, munkatársait költöztette. 
Ehhez adtuk mi a professzioná
lis szolgáltatást. Hozzáteszem, 
nem mindennapi díjjal. Sajnos, 
ez már mind a múlté. Minden
honnan kiszorultunk. Amikor 
már valahol jók voltunk, akkor 
elôbukkant az ismeretlenségbôl 
valaki, aki kitúrt minket. Ez a 
tény az egész szakmai pályafu
tásunk során megjelent. Amikor 
ruhás kocsink volt és „törtük” az 
utat, és már jól ment, akkor meg
jelent valaki a porondon, egy 
másik ruhás kocsival, és ô került 
be helyettünk. Amikor elkezdtük 
a gyûjtôárufuvarozást egy oszt
rák cégnél, a feltétel az volt, 
hogy két alkalmazottal dolgoz
zunk. Ám a régiek közül az 
egyik saját vállalkozást kezdett, 
ô lépett a helyünkbe.
1998ban haszongépjármû
rekonstrukciós folyamatot hajtot
tam végre. Egységesítettem a 
felépítményeket, majd 2003ra 
teljesen megszûnt a nagyköbös 
áruszállítási piacunk is. Az EU 
közelgô nyitása miatt a toll, a 
nád, a gyógynövény szállítása 
befejezôdött, akkor el kellett 
adni ezeket a különleges nagy
köbös autókat, és egy úgyneve

zett eurotrailer flottára álltunk 
át. Nekem már akkor volt egy 
olyan érzésem, hogy ezzel mi 
bekerülünk egy olyan árba, ami
vel csak úszni tudunk, mert 
ebbôl tényleg nagyon sok van 
és ebben semmi különlegesség 
nincsen. Ezt az élet is igazolta. 
Tavaly mûszaki innovációt való
sítottunk meg, egy úgynevezett 
mozgó padlós, önkihordós flot
tát állítottunk üzembe. Ez azt 
jelenti, hogy szemes terményt, 
ömlesztett árut lehet betenni a 
félpótkocsiba, majd a nyerges 
vontató hidraulikájával ezt üríte
ni lehet, és utána palettás árut 
lehet beletenni. Ez egy mûszaki 
megmérettetés volt számomra, 
melynek a lényege, hogy mûsza
ki gondolkodással értéket tudok 
teremteni. Életem végéig büszke 
leszek erre a flottára. Sajnos, 
decemberben el kellett adni ezt 
a három autót, mert a piacon 
az üzleti magatartás nem 
nekem kedvezett. Ezekkel az 
autókkal terményt lehet szállíta
ni Magyarországról különbözô 
helyekre. Elsôsorban Olaszor
szágba, Németországba, Auszt
riába. Ha én betartom azokat a 
szabályokat, amik a megenge
dett tömegnormákat elôírják, 
akkor 0,78 eurocentért fut ez az 
autó kilométerenként, ami kevés 
ahhoz, hogy fenntartson egy 
ilyen viszonylag drága techni
kát. Egy normál pótkocsi 25 
ezer euróba, ez a pótkocsi 58 
ezer euróba került. Ennek nyil
ván többet kellett volna termel
nie. Tudott is volna többet hozni, 
ha nem 24 tonnát rakok a pót
kocsiba, hanem 35öt. De én 
ezt nem tettem. A sötét oldalra 
soha nem álltam. Volt egy 
nagyon jó ajánlat, a három pót
kocsit eladtam, és a három nyer
ges vontató mögé ponyvás pót
kocsit tettünk. Most már hat sze
relvényünk nyerges, és van még 
egy dobozos autónk. Európá
ban végzünk uniós fuvarozást, 
nem jönnek haza a jármûvek, 
folyamatosan kint dolgoznak. 
Azt szállítunk, ami van. Nem 
válogatunk. 
Az egész karriertörténetünk egy 
osztrák céghez kötôdik, amely 
1991ben keresett partnert, és 
ennek a cégnek voltunk nagyon 
sokáig a kizárólagos házi fuva
rozói. Majd ennek egy nôi fehér

nemûtranszport projektjét vittük 
16 éven keresztül. De amikor 
megvilágítottuk, hogy havi 8 
ezer kilométerbôl nem lehet egy 
autót fönntartani, szó nélkül 
elengedtek minket, nem volt már 
többé szükség ránk. Tulajdon
képpen ezért van meg a dobo
zos autónk, amivel a mai napig 
is vergôdünk Európa fuvarpia
cán, mert akinek nincs fix mun
kája, elég nehezen talál erre a 
jármûszerelvényre feladatot, de 
azért büszkén mondhatom, 
hogy az eddigi 8500 kilométe
res havi futásteljesítményt fel tud
tuk emelni 12 ezer 500 kilomé
terre a dobozosnál. Úgy, hogy 
nem ennek a külföldi, 16 éves 
közös múltra visszatekintô cég
nek szállítunk, hanem mi keres
sük meg rá a munkát.
Áchim Mihály Miklós, az Áchim 
+ Áchim Kft. ügyvezetôje 47 
éves lesz. Édesapja 1931es, 
édesanyja 1937es születésû. 
Úgy értékeli, szülei életének az 
értelme a szoros család, az uno
kák. Az unokákkal való törôdés 
életük kiteljesedése.
Áchim Mihály Miklósnak se 
barátai, se ellenfelei nincsenek. 
Békéscsaba térségében olyan 
fuvarozók vannak, akik külföldi 
tulajdonban lévô cégek magyar
országi képviseletei, illetve – 
ahogy mondja – van még egy
két magányos harcos. 
Van viszont egy Hobo Blues 
Bandszám, melynek az egyik 
része így szól: „Vesztes lettem, 
hiába gyôztem. Senki elôttem, 
senki mögöttem. Járom az utat, 
rád gondolok. Tudom, a sza
badság magányos dolog.”
l A szabadságról jut eszem
be, jár még kirándulni a Harly
Davidson motorkerékpárjá
val?

Áchim Mihály Miklós: Úgy 
érzem, újból eljött az idô, újból 

lehet értelmes dolgokat tenni. 
Késztetést érzek arra, hogy 

változtassak ezen a helyzeten, 
amiben most vagyunk. Már 

az MKFE küldöttközgyûlésén 
kezdeményeztem, hozzunk létre 

egy olyan fórumot, ahol 
hozzászólhatnak a tagok, 

és folyamatosan elmondhatják 
újító szándékukat. Az új 

szerepvállalás azt is jelenti, 
hogy az MKFE-tagságért össze 

lehet fogni 
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