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dokumentumkezelési, hitelesítési

és papírmentesítési szolgáltatását
a GREEN ARCHIVE rendszer biztosítja.

Sodródunk egy újabb 
recesszió felé?
Megtorpanás jelei látszanak a vasúti és a 
közúti árufuvarozásban. Az európai acél-
ipar helyzete annyit romlott az elmúlt 
hónapokban, hogy ők már a politikusok 
mellett a szélesebb közvéleményt is pró-
bálják – szakmai szervezeteiken keresz-
tül – győzködni, hogy piacvédelemre 
van szükség. A kecskeméti Mercedes gyár 
már korábban bejelentett és megkezdett 
fejlesztésének leállítási hírét a világban 
üzembe helyezett új kocsik számáról szó-
ló jelentések mellé rakva szintén az a kép 
bontakozik ki, hogy megtört a kibocsátás 
növekedésének dinamizmusa, egyfajta te-
lítődés vagy épp recesszió jelei mutatkoz-
nak.

„Fontos a határozott fellépés, mert az 
elmúlt hónapokban az acél- és acélalap-
anyag-piacokon olyan jelentős és gyor-
san lezajló változások következtek be, 
amelyek az európai gyártókat komolyan 
érintik. Egyrészt magasra emelkedett a 
vasérc világpiaci ára, másrészt árcsökke-
nés állt be az acélkésztermékek piacán. 
Vagyis emelkedett a termelési költség, 
miközben csökkent az eladási ár. Azt sem 
szabad fi gyelmen kívül hagyni, hogy a 
széndioxid-kibocsátással kapcsolatos uni-
ós adók is jelentős terhet rónak az európai 
acélgyártókra, és tovább rontja a helyze-
tet, hogy lassulási folyamatokat látunk a 
gazdaság és az ipar területén Európában. 
Az acél ma a világ legjelentősebb alap-
anyaga, de az alapanyaggyártási piacokra 
jellemző, hogy a termelővállalatok ala-
csony nyereségkulccsal tudnak értékesíte-
ni. Az említett piaci körülmények így ko-
moly negatív hatással vannak az acélipari 
vállalatok pénzügyi helyzetére. Ennek 
jeleit már látjuk, hiszen több nagy európai 
gyártó is bejelentette, hogy visszafogja 

vagy leállítja termelését, esetenként 4 na-
pos munkahetet vezet be” – mondta el 
dr. Móger Róbert, a Magyar Vas- és Acél-
ipari Egyesülés igazgatója.

Az acélipar alapanyagait a vasutak, 
belvízi és tengeri hajósok fuvarozzák, 
régiónkban féltucat nagy acélmű mű-
ködik, így megkérdeztük a hazai vasút-
vállalatokat, tapasztaltak-e visszaesést a 
forgalomban; kivétel nélkül azt válaszol-
ták, hogy igen, tapasztaltak. A Rail Car-
go Hungaria (RCH) elnöke, dr. Kovács 
Imre kérdésünkre elmondta: „A piaci 
szereplők, így az RCH is már egy ideje 
érzékeli a negatív tendenciákat bizonyos, 
a vasút számára fontos ágazatokban, pél-
dául az autóiparban. Míg tavaly még ka-
pacitásproblémákkal küzdöttünk, ma az 
eszközeink maximális kihasználtságán 
és további mennyiségek megszerzésén, 
vasútra terelésén dolgozunk. A közúttal 
szembeni versenyhátrány csökkentésében 
kiemelkedő szerepe van a HUNGRAIL 
tagvállalatai által összeállított és kormány 
elé terjesztett vasúti versenyképességi cso-
magnak.”

Az üzenet világos: a vasúttársaságok 
(nem csak Magyarországon) a közút „ká-
rára” növelnék a forgalmaikat, ami prak-
tikusan a kontinensen belüli intermodális 
megoldások irányába  mutat. A volume-
nek visszaesése egyelőre ugyanis csak az 
eszközkihasználtságon hagy nyomot, de 
a létszámhiány miatt ezen eszközök eddig 
is csak jelentős költséggel, túlóráztatással 
voltak kihasználhatók vasúton és közúton 
egyaránt. A túlórák mostani visszaesé-
se jelentős jövedelemcsökkenést okoz az 
érintetteknél, ami nem tesz jót a járműve-
zetői szakmák népszerűségének.

Andó Gergely

Tisztelt Olvasónk, 
Partnerünk!
A NavigátorVilág és Közleke-
désVilág szaklapok kiadója, a 
CARGO Közlekedési Kft. úgy 
döntött, hogy közlekedéspo-
litikai, közösségi közlekedési 
fókuszú szaklapunknak, a ne-
gyedévente megjelenő Közle-
kedésVilágnak a 2019. évi 2. 
(nyári) és 3. (őszi) lapszáma a 
cargo szaklapunk, a Navigátor-
Világ mellékleteként jelenik meg 
a júniusi lapszámtól kezdve, kí-
sérletképpen. 

Az előfizetői és hirdetési igé-
nyeket figyelembe véve, a két 
lap nagyarányú keresztolva-
sottsága miatt döntöttünk így, 
tekintettel arra, hogy a logiszti-
kában dolgozók jelentős része 
érdeklődéssel olvassa a köz-
lekedéssel kapcsolatos cikke-
ket, kiemelt figyelmet fordítva a 
környezetvédelmi, fenntartható-
sági aspektusokra – mely kihí-
vások a személyközlekedés és 
árufuvarozás tekintetében nem 
is térnek el annyira jelentősen 
egymástól.

Ha az olvasóink körében 
kedvező fogadtatásra talál ez a 
kezdeményezés, a Navigátor-
Világ 2020. évi lapszámainak 
akár mindegyikébe lehet Köz-
lekedésVilág melléklet, az egy 
évnyi cikkmennyiség így nem 4, 
hanem 10 lapszámban jelenne 
meg.

Reméljük, az új koncepciónk 
elnyeri tetszését.

Üdvözlettel:

Machos Ferenc
ügyvezető igazgató
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A Boxer Electric mind a négy rendel-
kezésre álló karosszériahosszal (4963 / 
5413 / 5998 / 6363 mm) megrendel-
hető lesz. Az egyes változatok kétféle 
lítiumion-akkumulátorcsomaggal áll-
nak rendelkezésre: a két rövidebb va-
riáns 225 kilométert, a két hosszabbik 
270 kilométert tud megtenni egy fel-
töltéssel. Az autók elektromos hajtásra 
történő átépítését a Peugeot partnere, 

Nulla karbonlábnyom, csendesebb járművek, jó vezet-
hetőség, és nincs kipufogógáz – a villamosított utakon 
elérhető folyamatos töltésben hatalmas lehetőség rejlik 
az áruszállítás számára. A Scania meglátása szerint nincs 
túl messze az a pont, amikor az áruszállítás villamosítása 
észszerű beruházássá válik a fuvarozók számára. 

Egy forgalmas autópályán egy pótkocsis tehergépkocsi kö-
zeledik egy hosszú szakaszhoz, ahol oszlopok sorakoznak 
a jobb oldalon. A jármű érzékelője észleli, hogy innentől a 
forgalmi sávhoz villamos felsővezeték tartozik, majd a jár-

művezető egy gomb-
nyomással felemeli a 
fülke tetejére erősített 
pantográf-áramszedőt. 
Másodperceken belül 
a fülke szinte teljesen 

A DAF First Choice a DAF által kínált 
újszerű használt tehergépkocsik minő-
ségjelzése. Ezek a járművek 5 évnél fi -
atalabbak, 600 ezer km-nél kevesebbet 
futottak, újszerű megjelenésűek, és tel-
jes körűen dokumentált szervizelőzmé-
nyekkel rendelkeznek. Ezek egy több 

Offenzívába kezd a Peugeot
Négy éven belül kibocsátásmentes kivitelben is elérhető lesz a Peugeot teljes 
személy- és haszonjármű-fl ottája. A haszonjárműveknél a legnagyobb modell, 
a Boxer kezdi a sort.

a haszonjárművek villamosításában 
két évtizedes gyakorlattal rendelkező 
BD Auto végzi. A vállalat 5 éves vagy 
150 ezer kilométeres garanciát vállal a 
teljes elektromos hajtásláncra.  2023-ra a 
Peugeot személy- és haszonjármű-kíná-
latának minden tagja elérhető lesz nulla 
károsanyag-kibocsátású kivitelben is. 
2020-ban a Peugeot Expert / Traveller 
modellpáros lesz elérhető kibocsátás-

mentes hajtással, majd egy évvel később 
bemutatkozik az új generációs Peugeot 
Partner Electric.

Így működnek a villamosított utak

elcsendesedik: a belső égésű motor leáll, és csak a villany-
motor hajtja a járművet. Fékezés közben az energiafolyamat 
megfordításával áram termelődik, amely a fedélzeti akku-
mulátort tölti. Amikor a tehergépkocsi előzésbe kezd, vagy 
eléri a villamosított szakasz végét, akkor a pantográf-áram-
szedő alacsonyabbra húzódik. A villanymotor pedig az ak-
kumulátorról üzemel tovább, ameddig csak lehetséges. Az 
előzés befejezése után a járművezető visszatérhet az e-autó-
pályára.

Mesterhármas a Scaniától
A Scania R 450 nyerte el a 2019-es Zöld Tehergépkocsi-díjat, vagyis kategóriájának 
leginkább üzemanyaghatékony és legkörnyezetkímélőbb járművének nevezték ki. Ez a 
győzelem mesterhármast jelent a Scania számára, ugyanis sorozatban harmadszorra 
győzött ebben a versenyben, amely a legkisebb üzemanyag-fogyasztásra összpontosító 
német teszt, a VerkehrsRundschau és a Trucker szaklapok támogatásával.

Egyedülálló ajánlat
Most minden 4 évnél újabb First Choice DAF tehergépkocsi alapfelszereltség-
ként teljes körű gyártói garanciával rendelkezik, a futásteljesítményre vonatko-
zó korlátozás nélkül.

mint 200 pontból álló ellenőrzésen is 
átesnek, amely garantálja, hogy a jár-
művek kitűnő műszaki állapotban van-
nak, és maximálisan megbízhatók.  A 4 
évnél fi atalabb DAF First Choice teher-
gépkocsikra most alapfelszereltségként 
12 hónapos teljes körű gyártói garan-

cia  vonatkozik, amely természetesen 
az összes gyári opcióra kiterjed. A 4–5 
év közötti First Choice tehergépkocsik 
12 hónapos hajtáslánc-garanciával ren-
delkeznek.
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A DHL Global Forwarding, a Deutsche Post DHL Group 
légi és tengeri szállítmányozási specialistája és a DHL Freight, 
Európa egyik vezető közúti fuvarozója a közelmúltban a leg-
modernebb technológiával ellátott logisztikai elosztót adott 
át Bécsben. A raktárközpont egyesíti a három – közúti, légi és 
tengeri – üzletág erejét. Egészen mostanáig a két testvérválla-
lat három különböző bécsi helyszínen tevékenykedett, most 
ezeket fogja össze az új épület.

A létesítmény magába foglal egy 3500 négyzetméteres 
irodarészt, mellette van két, egyenként 12 ezer négyzetméter 
alapterületű terminál közúti rakományok kezelésére, továbbá 
részükre két – 5 ezer, illetve 7 ezer négyzetméteres – raktárat 
alakítottak ki Az egészségügyi szektorban folyamatosan növek-
szik a logisztikai szolgáltatások iránti igény, ezért a DHL létre-
hozott egy nagyobb kapacitással rendelkező temperált részleget 
is. 1200 négyzetméteren – az eddigiekhez viszonyítva dupla 
akkora részen – tudnak helyet biztosítani hűtős áruk tárolására.

A DHL központ kialakításánál és építésénél nagy hang-
súlyt fektettek a fenntarthatóságra és az újrahasznosítható 
energiára, elvégre a cégcsoport egyik legfontosabb környezet-
védelmi célkitűzése, hogy 2050-ig elérjék a zéró károsanyag-
kibocsátást. Az új logisztikai egység megfelel a legmagasabb 
szintű TAPA (TAPA A) biztonsági előírásoknak is.

Új gépek a nemzetközi fl ottában

A DHL többek között üzemanyaghatékony és környezetbarát 
repülőgépek – 14 darab vadonatúj Boeing 777-es – beszer-
zésével is reagál a nemzetközi expresszszolgáltatások iránti 
egyre növekvő keresletre. A kétmotoros teherszállítók között 
ez a géptípus rendelkezik a legnagyobb befogadóképesség-
gel és kapacitással: 112 tonna (hasznos súly) a teherbírása, 
és 9200 kilométeres távolságot képes megtenni. A korábban 
használt B747-400s típusú repülőket fokozatosan cserélik le, 
ahogy megérkeznek az új modellek, amelyek üzemanyagha-
tékonyabbak és megbízhatóbbak, és 18 százalékkal keve-
sebb a széndioxid-kibocsátásuk. A DHL Express több mint 
260 dedikált légi járművel dolgozik, és 17 légitársasággal 
áll partnerségben. Naponta 600 járatot indítanak, több mint 
220 országban és területen.

Okosdrón a DHL-nél

Elsőként Kínában kezdte meg stratégiai partnerségét a DHL 
Express és az intelligens, automatizált légi járművekre speci-
alizálódott EHang. Közös céljuk, hogy együttes erővel jelen-
tős innovációs technikákat vezessenek be az okoslogisztika 
piacán: létrehozzanak egy teljesen automatikus, intelligens 
drón által végrehajtott városi szállítási szolgáltatást. Az új, 
testreszabott útvonalon keresztül – amit kifejezetten az adott 
DHL-ügyfél igényei szerint hoznak létre – megközelítőleg 
8 kilométeres távolságon belül képes csomagok leadására a 
drón, az ügyfél és a DHL szolgáltatási központja között Lia-
obu, Dongguan, Guangdong tartományban. Az EHang leg-
újabb, legfejlettebb pilóta nélküli repülőgépét, az úgynevezett 
Falcon szériát használják a munkafolyamat során: ez rendel-
kezik a legmagasabb szintű intelligenciával és automatikával, 
ezeken felül a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb gépe-
zet. Az okosdrónos szállítás az út során sikerrel veszi a komp-
lexebb körülményeket is, így többek között a város forgalmas 
pontjain kialakult torlódásokat. A megoldás egyik jelentős 
előnye, hogy az eddig 40 perces leadási időt 8 percre csök-
kenti. A normál közúthoz viszonyítva 80 százalékkal költség-
hatékonyabb a kézbesítés folyamata, továbbá csökkenti az 
energiafelhasználást és a széndioxid-kibocsátást is. A drón 
emberi segítség nélkül hajt végre egy sor feladatot, például 
a kiválasztást, az expresszküldemények szkennelését és tá-
rolását is. A jövőben szeretnék továbbfejleszteni a high-tech 
funkciókat, azaz az arcfelismerés és a személyigazolvány 
szkennelésének képességét. A kínai bevezetést követően a 
DHL további útvonalakat szeretne feltérképezni.

Korszerű központ
A DHL bécsi reptéren nyitott logisztikai központja stratégiai fontossággal bír Ausztriában és Kelet-Európában, ahol 
250 alkalmazott fogja kezelni és útnak indítani a szállítmányokat.
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A Maersk hajóját tavaly építette a 
Korean Hyundai Heavy Industries. 
353 méteres hosszúsága és 54 méteres 
szélessége a konténerek 21 sornyi elhe-
lyezését biztosítja. A hajó a trieszti kikö-

tőbe annak 18 méter mély természetes 
merülési helyének köszönhetően ér-
kezhetett, a termináli daruk legutóbbi 
fejlesztése pedig hatékony üzemeltetést 
tesz lehetővé, megütve a legtöbb korsze-

Rekordkapacitású konténerhajó Triesztben

A 15 226 TEU kapacitású Maersk Hamburg konténerhajó VII-es mólóba érke-
zése május elején az MSC Paloma 14 ezer TEU-s, 2016 decemberében felállított 
csúcsát döntötte meg a Trieste Marine Terminal (TMT) történetében.

rű nemzetközi kikötő mércéjét. A TMT 
forgalombővülési trendjét jól érzékel-
teti a nagykapacitású konténerhajók 
érkeztetése. A VII-es móló az egyetlen 
az Adrián, ahol egyszerre két óceánjáró 
megahajó köthet ki, ezt a trieszti képes-
séget a magánberuházások tervezik is 
tovább fejleszteni. 

Virágzik a vasúti forgalom Hamburgban

Németország legnagyobb univerzális 
kikötője évente több mint 135 millió 
tonna tengeri áruforgalmat bonyolít, 
amelynek nagyobb része (48,2 száza-
lékban) vasúton éri, illetve hagyja el a 
kikötőt, megelőzve a közúti fuvarozás 
41,4 és a belföldi hajózás 10,2 száza-
lékos részarányát. A vasút térhódítása 
elsősorban a 4 új atlanti óceánjáró szol-
gáltatásának és új konténeres irányvo-
natoknak köszönhető, de a túltelített 

A Hamburgi Kikötő 7,7 százalékkal 12,5 millió tonnára növelte vasúti forgal-
mának volumenét az európai viszonylatok tekintetében 2019 I. negyedévében, 
a tavalyi hasonló időszakkal összevetve, a konténerforgalmát pedig 13,6 száza-
lékkal 690 ezer TEU-ra bővítette – és mindemellett jól felszerelt infrastruktú-
rával áll a további növekedés elébe.

közutak és a környezetbarát árutovábbí-
tási megoldások iránti igény az elkövet-
kező években várhatóan tovább emeli 
a vasút szerepét a tengeri kikötők és a 
kontinens belseje közötti forgalomban.

Szakemberek szerint a megfelelő 
színvonalú kiszolgálás érdekében nem-
csak a kikötők korszerűsítési és digita-
lizálási infrastruktúrafejleszté seire van 
szükség, hanem a vasúti hálózat és a 
belföldi terminálok kapacitását is hozzá 

kell emelni e megnövekedett forgalom-
hoz. Addig is a meglévő kapacitásokat 
csakis az ellátási lánc valamennyi sze-
replőjének teljes körű együttműködésé-
vel lehet jól kihasználni.

Számokban
Évi több mint 46 millió tonna áru vas-
úti mozgatásával a Hamburgi Kikötőé 
messze a legnagyobb – az iparvágá-
nyokkal együtt mintegy 300 kilométe-
res – pályahálózat a térségben, ame-
lyet a naponta közlekedő több mint 
200 vonat használ, és amelyen napi 
5 ezernél is több vasúti kocsit kell meg-
bízhatóan továbbítani a terminálokra és 
ipari területekre akár irányvonatban, 
akár egyeskocsi-forgalomban. Nem vé-
letlen, hogy az elmúlt években 150-re 
nőtt a vasúti operátorok száma a kikö-
tőben, amelyek helyben kocsirendezési 
feladatokat végeznek, Németország és 
Európa távolabbi részei irányába pedig 
vonatokat szerveznek. Összességében 
2100 konténervonati szolgáltatást kínál-
nak hamburgi indulással és érkezéssel 
a hajóstársaságok számára, amelyek 
10 százaléka kínai viszonylatú. A vas-
úti szállítást az Ázsia és Európa közötti 
2–3 hetes menetideje – kedvező költsé-
gei mellett – optimális választássá teszi 
a gyors, de drága légi, illetve az olcsó, 
de lassú tengeri módozatok között.

Forrás: HHM, Annette Krüger
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A Logistics Alliance Germany (a Hungraillel kötött együttműkö-
dési megállapodásukat ld. a 18. oldalon. A szerk.)  egy új elektroni-
kus platformot hozott létre, Logistics Solutions made in Germany 
névre keresztelve, ahol a németországi logisztikai szolgáltatók lehető 
legteljesebb köre érhető el földrajzi bontásban. A www.Logistics-
Solutions-made-in-Germany.de címen elérhető honlap – regisztrációt 
követően – nem kevesebbet vállal, mint hogy bemutassa tartomány-

ról tartományra, hogy hol, 
kinél, milyen logisztikai 
szolgáltatások érhetők 
el, elősegítve ezzel a kap-
csolatfelvételt, árajánlat-
kérést. A német szakmai 
szövetség reményei sze-
rint Németország, amely 
Európa egyik jelentős ka-
puja a globális áruforga-
lomban, egy központi hub 
szerepet is betölthet, ha 
megfelelően tájékoztatják 
az érdeklődőket a német-
országi lehetőségekről. Ők 
tehát így próbálnak „lo-
gisztikai fordítókorong” 
lenni Európában. És mi?

Logisztikai fordítókorong 
digitális támogatással Kiválósági díjak

A System Alliance Europe idei partnertalálkozó-
jának fénypontja ismét a kiváló teljesítményért 
járó díjak átadása volt Birminghamben. Az elbí-
rálási kritériumok a korábbi évekhez hasonlóan 
a havi mennyiségi és minőségi statisztikákon 
alapultak.
A System Alliance Europe a vezető szállítmá-
nyozási vállalatok kompetenciáját egyesíti. Ha 
az ügyfél a saját regionális speditőréhez fordul, 
egy európai gyűjtőszállítmányozói hálózat teljes 
szaktudása áll rendelkezésére. A magas szintű 
minőségi elvárásokat, átlátható folyamatokat és 
megbízható munkát szervezeti és információ-
technológiai irányelvek garantálják.

Különösen nagy várakozás előzte meg Az év 
partnere-díj kihirdetését. A nagy megtisztel-
tetést jelentő trófeát idén ötödik alkalommal 
egymás után ismét a Gebrüder Weiss (Auszt-
ria) nyerte el. Az üzemméret szerint felosztott 
Minőség kategóriában az L.W. Cretschmar 
GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Németor-
szág) és a Streck Transport AG (Möhlin, Svájc) 
örülhetett a díjaknak. Az év legnagyobb fejlő-
dése kategória  nyertese az Italsempione (Arlu-
no, Olaszország) lett. 

Új minősítési eljárás érhető el a logisztikai ingatlanok számá-
ra: a WELL Certifi ed arany fokozata. A világ első raktárépü-
lete, amely ilyen minősítésben részesült, a Prologis Hollan-
diában található tilburgi 5. épülete, és ez csupán a második 
olyan fejlesztés, amely WELL minősítéssel rendelkezik.

Amíg sok épületminősítési rendszer a környezetre gyakorolt 
hatást értékeli, a WELL építési szabvány a tervezés és műkö-
dés során a társadalmi fenntarthatóság aspektusát helyezi a 
középpontba az épületben dolgozók egészségének és életmi-
nőségének javítása érdekében. Ez egyfajta elkötelezettséget je-
lent az iránt, hogy az ipari ingatlanok tervezési folyamatában 
már a kezdetektől fogva az emberek vannak a fókuszban.

A 25 800 négyzetméteres tilburgi 5. épület egy kiemelt 
projekt, amely build-to-suit fejlesztés keretében valósult meg 
a Prologis régi nemzetközi ügyfele, a Pantos Logistics számá-
ra. Az épület külső és belső részeit egy egységként kezelve ala-
kították ki, mindezt a teljes személyzet számára rendelkezésre 
álló közösségi terek és kényelmi szolgáltatások egészítik ki.

A kísérleti projekt során az ipari ingatlanok értékeléséhez 
szükséges akkreditációs követelmények meghatározása cél-
jából a Prologis szorosan együttműködött az International 
Well Building Institute (IWBI) szervezetével. Minden egyes 
tervezési szempont a minőség fokmérőjének számító IWBI 
szigorú értékelési folyamatán ment keresztül. 

A jövő raktárépülete több mint négy fal és egy tető
Az arany fokozat eléréséhez az összes WELL-előfeltételt 

és az optimalizálási funkciók legalább 40 százalékát teljesíte-
ni kellett. A Prologis csatlakozott továbbá az IWBI WELL 
Portfolio pilot pathway kezdeményezéséhez is, azzal a céllal, 
hogy a WELL a teljes logisztikai ingatlanportfóliójuk integ-
rált részévé váljon.

Az egészség és a közérzet javítását célzó megoldások épület-
tervezési folyamatokba való beépítése tükrözi a fenntarthatóság 
hosszú távú fi gyelembevételét és azt, ahogyan mindez az ügy-
félközpontú üzleti stratégia részévé válik. A kiegyensúlyozott 
és egészséges munkahelyi környezet megteremtése a Prologis 
ügyfelei számára egyedi hozzáadott értékkel bír, hiszen a mun-
kaerő alapvető fontosságú minden vállalkozás működésében. 
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A TIMOCOM börzéjének barométeradatai alap-
ján az európai közúti áruszállítás továbbra is 
kapacitáshiányos állapotban üzemel: majdnem 
kétszer annyi a szállítandó volumen, mint a ren-
delkezésre álló fuvareszközök szabad raktere.
A magyarországi fuvarfeladatokat illetően az 
olasz exportforgalom megkétszereződött má-
jusban az előző havi mennyiséghez képest. Az 
export továbbra is Csehország, Olaszország és 
Oroszország irányából jelentős, a felhasználha-
tó szabad kapacitások gondjával.

fuvar és raktér aránya %
Adatok: 2019. 04. 28.–05. 27.
Powered by TimoCom

Az UTA üzemanyag- és útdíjszolgálta-
tó Európában elsőként, tavaly április-
ban vezetett be digitális, úgynevezett 
interoperábilis útdíjfi zetési megoldást. 
Az Európai Elektronikus Útdíjfi zetési 
Rendszer (EETS) irányelvnek megfe-
lelő UTA One útdíjfi zetési rendszerrel 
feleslegessé vált, hogy a tehergépjármű-
veken minden országra külön-külön 
fedélzeti egységet kelljen használni az 
útdíjak elszámolásához, ami jelentősen 
csökkentette a fuvarozóvállalkozások 
adminisztrációs feladatait és költségeit.

Az UTA egységes útdíj-elszámolási 
rendszerével a magyar fuvarozóvállal-
kozók is utólag, egy számlán fi zethe-
tik az Ausztriában, Lengyelországban 
(A4), Belgiumban, Franciaországban, 

Egyszerűsítést hozott a digitalizáció az útdíjfi zetésben

Olaszországban, Spanyolországban, 
Portugáliában és immár Németország-
ban keletkező útdíjaikat. Az egységes 
rendszer így már 9 európai országban 
– az egyik legfontosabb cél- és tranzit-
országnak tekinthető Németország 
53 ezer kilométer hosszúságú díjköteles 
úthálózatával együtt – mintegy 74 ezer 
kilométer díjköteles útszakaszt fed le.

A vállalat a közeljövőben további or-
szágok, köztük Magyarország, Szlové-
nia és a skandináv régió útdíjrendszerét 
is integrálja rendszerébe. „Tervezzük a 
teljes magyar úthálózat bevonását is, 
még tovább csökkentve a magyar fuva-
rozók adminisztrációs terheit” – mond-
ta Réthy Kinga, az UTA Magyarország 
Kft . ügyvezető igazgatója.

Egyszerűbb lett a magyar fuvarozók útdíj-elszámolása, miután a teljes német 
főút- és autópályahálózat is bekerült az UTA üzemanyag- és útdíjszolgáltató 
egységes útdíjfi zetési rendszerébe. A bővítéssel immár 9 európai ország közel 
74 ezer kilométernyi úthálózatán elegendő mindössze egyetlen útdíjfi zetési fe-
délzeti egységet használnia a magyar kamionos és buszos fuvarozócégeknek.

Milliós megtakarítás

Magyarországon a KSH nyilvántartása szerint mintegy 19 ezer közúti teher- és árufuva-
rozással, valamint személyszállítással foglalkozó vállalkozás működik. Az UTA nemzet-
közi szerviz- és üzemanyagkártya-szolgáltató adatai alapján e vállalkozások 40 száza-
léka, azaz mintegy 7600 cég teljesít nemzetközi fuvarfeladatokat. Az üzemanyag- és 
útdíjak összege jelentős megtakarítási potenciált jelent a fuvarozóvállalkozások szá-
mára. Az UTA szolgáltatásai révén ezek a cégek az üzemanyag árából akár 4 cent/liter, 
az útdíjak összegéből pedig átlagosan 0,7 százalékos kedvezményt is realizálhatnak. 
Az UTA számításai szerint egy átlagos, 10 darab, 40 tonnás kamionból álló flottával 
rendelkező vállalkozás, amelynek gépjárművei havonta autónként közel 10 ezer kilo-
métert futnak, a kártya használatával évente nagyjából 14 ezer euró (az üzemanyagból 
kb. 12 300 euró, az útdíjból kb. 1100 euró), azaz 4,25 millió forint megtakarítást is re-
alizálhat, ami az éves üzemanyag- és útdíjköltségeinek csaknem 3 százalékát jelenti.

Úton-útfélen

Az UTA üzemanyag- és szervizkártyát 
immár 40 európai országban, össze-
sen 55 ezer elfogadóhelyen hasz-
nálhatják a fuvarozók az útjuk során 
felmerült üzemanyag-, szerviz-, út-, 
alagút- és híddíjak rendezésére. A je-
lentős kedvezményeket és egyszerű 
áfa-visszaigénylést biztosító szolgálta-
tás népszerűségét jelzi, hogy az elmúlt 
év során 690 ezerről 760 ezerre nőtt 
a kibocsátott kártyák száma, amelye-
ket 89 ezer vállalkozás használ.



92019. JÚNIUS NAVIGÁTORVILÁG

Élénkülhet az air cargo 
kínai viszonylatban

 
Június 7-én indult a Shanghai Airlines közvetlen 
Sanghaj–Budapest–Sanghaj járata. A hetente há-
romszor (szerdán, pénteken és vasárnap) közleked-
tetett Dreamlinerek gépenként akár 10 tonnányi 
légi áruszállítási kapacitással bírnak az alsó rak-
térben (belly cargo), amelynek értékesítésével Ma-
gyarországon és a közép-kelet-európai térség orszá-
gaiban az R-BAG Csoportot bízta meg az Eastern 
Air Logistics, illetve a China Cargo Airlines. 

Az évi kétszámjegyű növekedést pro-
dukáló magyar–török export- és im-
portforgalom további fellendítése 
érdekében a Magyar–Török Üzleti 
Kamara és Szövetség megállapodott a 
Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgálta-
tók Szövetségével (VJASZSZ) abban, 
hogy minkét fél biztosítja a feltétele-
ket a vámkezelések gyorsításához.

Ennek érdekében információval látják 
el a kereskedőcégeket, amelyeket felké-
szítenek a jogszabályoknak való megfe-
lelésre. Erről Bók Mihály, a VJASZSZ 
társelnöke és Suat Karakuş, a török 
kamara elnöke Budapesten együtt-
működési megállapodást írt alá június 
elején. Az Ekol Logistics Kft . által szer-
vezett ünnepi eseményen részt vettek a 
Külgazdasági és Kü lügyminisztérium, 
a Török Köztársaság budapesti nagy-
követsége, a NAV, a Nemzeti Befekte-
tési Ügynökség (HIPA) és a Magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) 
képviselői.

Együttműködési megállapodás a vámeljárások gyorsításáról

A dokumentum rögzíti, hogy a két 
szervezet elősegíti Magyarország fordí-
tókorong szerepének növelését az Euró-
pai Unióba exportáló török vállalatok 
számára. Erre kiváló lehetőséget kínál-
nak a magyarországi közvámraktári 
megoldások. A felek támogatják egy 
olyan pénzügyi képviselet létrehozását, 
amelynek segítségével néhány napra 
csökkenthető a vámkezelt török termé-
kek eljuttatása vevőiknek.

A megállapodás újabb lendületet 
adhat a két ország között évek óta két-
számjegyű növekedést felmutató keres-
kedelmi forgalomnak. Mindkét ország 

abban érdekelt, hogy az áruforgalom 
volumene a korábbi évi 3 milliárd eu-
róról rövid időn belül 5 milliárd euróra 
növekedjen.

Az együttműködési megállapodás 
házigazdája a budapesti Ekol Logistics 
Kft . volt. Kovács Ákos, a magyar–tö-
rök áruforgalom és a környezettuda-
tos intermodális fuvarozás piacvezető 
vállalatának ügyvezető igazgatója el-
mondta, hogy a gördülékenyebb ügy-
intézéstől azt várja, hogy újabb beru-
házások érkeznek Magyarországra, és 
további munkahelyek jönnek létre. A 
megállapodás tető alá hozása érdeké-
ben az Ekol Kft . bizalmat épített a felek 
között, és hozzájárult ahhoz, hogy a szi-
nergiákat a partnerek együtt tárják fel.

A kereskedelem fejlődését fékező 
akadályok leküzdésében egyébként a 
kft . közvetlenül is érdekelt: az elmúlt 
évi árbevétele az egy évvel azelőttit 
30 százalékkal meghaladó módon elér-
te a 16 milliárd forintot.

Chemoldanzas-
találkozó
A magyar szállítmányozás legendás csa-
pata, a Chemoldanzas május 31-én ismét 
találkozott. Az óbudai Vernes-telken 
19 . alkalommal tartottak Chemol-bulit 
az egykori speditőrcég vezetői és munka-
társai.  A hagyományosan jó hangulatról a 
házigazda, az egykori ügyvezető igazgató, 
Vernes János és felesége, Anikó gondosko-
dott.
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Roman Stolicny, a LIEGL&DACHSER vezérigazgatója

A nagyvállalattá fejlődés útján
Történetének húsz éve után 
megérett a helyzet, hogy a 
LIEGL&DACHSER ki-
lépjen a kis- és középválla-
lati kategóriából és a vidéki 
telephelyei sikerei nyomán 
– a nemzetközi hálózat tel-
jes jogú tagjaként, de meg-
őrizve rugalmasságát – ha-
gyományos speditőrként, 
fl ottamentes rendszerin-
tegrátorként immár nagy-
vállalati formában szolgál-
tasson a logisztikai piacon.

SZÖVEG: VARGA VIOLETTA

– Milyen körülmények között érke-
zett a LIEGL&DACHSER élére?

– Engelbert Lieglnek és a magyar 
szervezetnek köszönhetően már 2005-
ben (ld. keretben. A szerk.) nagyon 
sokat tanultam itt a DACHSER-ről. 
Habár az eltelt időszakban jellemző-
en a cégcsoport szlovák leányvállalatát 
vezettem (és irányítom ma is), valamint 
részt vettem a hálózat déli bővítésében, 
a spanyol Azkar integrációjában, ami-
kor a regionális és e multikulturális 
tapasztalataim birtokában az elmúlt 
évben felkértek a magyar cég vezetésére, 
kedvvel és tettre készen álltam a kiváló 
magyar csapat élére.

– Milyen kihívást jelent a magyar 
piacon érvényesülni?

– Nemzeteink földrajzi közelsége és 
a közös történelmi gyökereink erős szá-
lakkal kötnek össze bennünket az üzleti 
életben is, ugyanakkor tiszteletben kell 
tartanunk minden ország sajátosságait. 
A szlovák és magyar leányvállalat mun-
katársai a kompetenciák megosztásával 
különböző projektekben kölcsönösen 
segítik egymást, és az is előfordul, hogy 
egy-egy kiugró időszakban raktároso-
kat helyezünk át. E szinergiákat nem-
csak kereskedelmi és operációs oldalról 
támogatom, hanem a jó gyakorlatok 

A szlovák Roman Stolicny (50) több mint húsz éve tevékenykedik a lo-
gisztikai iparágban. A zsolnai Közlekedési és Kommunikációs Egyetemen 
kereskedelmi pilótának tanult, így kezdődött a kapcsolata a szállítmányo-
zással. Pályáját 1991-ben a svájci-szlovák légitársaságnál, a Tatra Airnél 
kezdte értékesítési és marketingvonalon. 1995–2004 között az általa ala-
pított, elsősorban légi szállítmányozással foglalkozó Lindbergh Air Freight 
helyi érdekeltségű logisztikai vállalat ügyvezető igazgatója volt, amelynek 
szárnyaló működése – előbb tengeri, később közúti üzletágakkal bővülve –
igazi sikertörténet: a cég – Engelbert Liegl felkérésére – 2005-től kez-
dődően a szlovák szakember irányítása mellett 2010-re vált a nemzetközi 
DACHSER teljes jogú részévé. A DACHSER Szlovákia ügyvezető igazga-
tója, egyben a vállalatcsoport igazgatótanácsának tagja, integrációs folya-
matok felügyelője. A magyarországi LIEGL&DACHSER élére tavaly nyáron 
nevezték ki, a társaság vezetéséért és stratégiai fejlesztéséért felel. A piló-
taengedélye ma is aktív, emellett a kültéri szabadidősportok (kerékpározás, 
túrázás, síelés) híve.

NÉVJEGY
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megismerése és a képzések terén is, sőt, 
örömmel látom, hogy kollégáink baráti 
viszonyt is ápolnak egymással. Ugyan-
akkor a cégcsoport szervezetében a 
felelősségek már országszintűek, egy-
mástól függetlenül tevékenykedünk. A 
nyelvi nehézségeken túl számomra új-
donság menedzselni a magyar cég élel-

miszerlogisztikai üzletágát, amelynek 
folyamatai ugyan nagyon hasonlóak a 
nyugat-európai sztenderdekhez, de a 
hőmérsékleti és higiéniai előírások mi-
att sokkal precízebben kell végrehajtani 
azokat. Az elmúlt hónapokban számos 
eszközberuházással és oktatásfejlesztés-
sel teljesen átszerveztük ezt az operáci-

ót, és most van ideje megmutatnunk a 
piacnak, hogy milyen szolgálatásokkal 
állunk megbízóink rendelkezésére.

– Milyen feladatokban nyilvánul 
ez meg?

– Elsődleges célom a vállalat jelen-
legi kiváló eredményeinek továbbvitele 
és a vállalat pozíciójának további erő-
sítése a magyar piacon. A logisztikai 
folyamatok hatékonyságának növelé-
sére kívánok összpontosítani, illetve a 
vállalatban rejlő potenciál maximális 
kiaknázására. Ez a potenciál a magyar-
országi DACHSER telephelyei alkotta 
kifi nomult hálózatnak köszönhetően 
igen nagy, amit tovább erősít Magyar-
ország kedvező helyzete a kelet-európai 
régión belül. Korábban a pilisvörösvári 
központi telephelyünkhöz kapcsolódó 
operációk megerősítésén fáradoztunk, 
most azonban a vidéki nagyvárosok 
környékére, Kelet- és Dél-Magyaror-
szágra települt ipar integrált kiszolgá-
lására koncentrálunk. Ennek érdekében 
rendszerszintű munkával, változás-
menedzsment feladatokkal és oktatási 
programokkal a szervezeti infrastruk-
túra fejlesztésére is áldozunk a vidéki 
bázisainkon, valamint a déli és keleti 
szomszédaink DACHSER-házaival 
együttműködve egyre nagyobb föld-
rajzi területen kapcsolódunk a nem-
zetközi ipari szereplőkhöz is. Ameny-
nyiben ugyanis e vidéki telephelyeink is 
teljes körű, magasszintű és nemzetközi 
szolgáltatást képesek nyújtani, elke-
rülhetjük a Budapest környéki szűk 
keresztmetszetek kialakulását. Ez a 
megközelítés volt számunkra 2018 si-
kertörténete: a legnagyobb növekedést 
a vidéki bázisainkon értük el.

– Milyen számokkal zárták a tava-
lyi évet?

– 2018-ban 81,4 millió eurós bevé-
telt értünk el, ami 3,5 százalékos nö-
vekedést jelent az előző évhez képest. 
Mindezt részben a kedvező európai 
gazdasági környezetnek (vagyis a ve-
vőinkkel együtt való növekedésnek), 
az áremelésnek, részben pedig a telep-
hely-hálózatunk megerősödésének kö-
szönhetjük: az értékesítési csapatunk 
számos potenciális nagymegbízót in-
tegrált a déli végeken. Fontos hozzá-
tennem, hogy ezt a kézben tartott, 
organikus növekedési ütemet célozzuk 
a folytatásban is, és a nyereségünket 
visszaforgatjuk további fejlesztésekbe, 

A nemzetközi logisztikai szolgáltatásokat nyújtó, a világon több mint 
30 ezer fővel, csaknem 400 telephellyel működő DACHSER SE 2018-
ban ismét jelentős növekedést ért el: 5,5 százalékkal emelte nettó árbevé-
telét, amely így elérte az 5,57 milliárd eurót. Összesen 83,7 millió darab, 
41,3 millió tonna össztömegű szállítmányt mozgatott, és a munkaerő bővíté-
sében is rekordot döntött. Jelenleg 44 országban van jelen. A 100 legfris-
sebb, Németországra és Európára vonatkozó tanulmány alapján piacvezető 
a szállítmányozási szegmensben és a 3. legnagyobb logisztikai szolgáltató 
Németországban.

A hazai leányvállalat, a LIEGL&DACHSER Szállítmányozási és Logiszti-
kai Kft. 1999 óta van jelen a magyar piacon, a szállítmányozási és logisz-
tikai piac meghatározó szereplője. Pilisvörösvári székhelyén az ország 
egyik legmodernebb logisztikai bázisát üzemelteti. Belföldi hálózatát 8 vi-
déki telephely alkotja, amelyek közül Zalaegerszeg, Pécs, Kecskemét és 
Tiszaújváros viszik a nemzetközi forgalmat, az élelmiszerlogisztikai közpon-
tok pedig Budapesten, Debrecenben, Miskolcon és Szegeden találhatók. 
A vállalatnak 6 országgal (Németországgal, Franciaországgal, Ausztriával, 
Szlovákiával, Csehországgal és Romániával) van közvetlen kapcsolata a 
15, naponta induló rendszerforgalmi gyűjtőjáratnak köszönhetően. Emellett 
komplex logisztikai szolgáltatásokat biztosít minden árutípus esetén, a ve-
szélyesanyag-szállítást és raktározást is beleértve. A Food Logistics üzletág 
független divíziót alkot, a European Food Network részeként. A társaság 
összesen több mint 300 munkatársat foglalkoztat. A kiemelkedő színvona-
lú szállítmányozási és logisztikai produkció magas színvonalú adminisztratív 
háttérszolgáltatásra támaszkodik. Az elmúlt évek eredményei alapján a vál-
lalat töretlen és dinamikusan fejlődő szereplője a szolgáltatási szférának. 
A német anyavállalathoz hasonlóan tavaly komoly növekedést produkált: a 
2017-ben elért összesített, konszolidált 78,6 millió eurós nettó árbevétel 
után 2018-ban 81,4 millió eurós bevételt produkáltak, ami 3,5 százalékos 
növekedést jelent.

CÉGNÉVJEGY
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hiszen már 5–10 évre előre tervezünk; 
kizárólag ezzel tudunk biztonságosabb 
üzleti környezetet teremteni a magunk 
számára.

– Fenntartható növekedési stra-
tégiát hirdetett maga a cégcsoport is 
a közelmúltban. Hogyan lehet össze-
hangolni a szűkös erőforrásokat a be-
fektetések szükségességével?

– Az általános munkaerőhiány 
mellett kritikusabbnak látom a mun-
kavállalói korfa összetételét és a kép-
zettség szintjét, főleg a közúti fuvarozás 
területén. Egy nemzetközi gépkocsi-
vezető nemcsak sofőr, hanem a válla-
lat arca a megbízók irányában, ezért 
mind a viselkedéskultúrájának, mind 
a nyelvi és IT-ismereteinek korszerű-
nek kell lennie. Ha mindezt elvárjuk 
tőle, viszonzásul megfelelő színvonalú 
eszközöket, megoldásokat és bérezést, 
valamint képzést kell biztosítanunk 
számára, ami ráfordítás cégoldalról. 
Az üzleti modellben partnerként te-
kintünk rá, sok esetben tanulunk tőle, 
tehát a kommunikáció közöttünk el-
sőrendűen fontos. A másik világpiaci 
trend, amely kihívásokat tartogat, hogy 
az infrastruktúra fejlődése nem tart 
lépést a piac mennyiségi bővülésével 
és minőségi követelményeinek emelé-
sével, gondolok itt a környezetvédelmi 
előírásokra, amelyeket nemcsak telje-
sítenünk kell, hanem jó előre az üzleti 
modellünkbe építeni is. A folyamatokra 
való felkészülés nálunk az árumozgá-
sok feltérképezésében és a hálózatunk 
optimalizálásában ölt testet: a városi te-
rítésben, az utolsó kilométereken példá-
ul elektromos meghajtású járműveket 

vezetünk be, a városközpontokban mi-
nihubokat létrehozva. Meg kell említe-
nem, hogy további feladatot rónak ránk 
az egyes kormányzatok és hatóságok év 
közben is sűrűn változó jogszabályai, 
amelyek például az elmúlt években a 
megbízói körünket, az autóipari szek-
tort érintették. Mindez összességében 
azt eredményezi a DACHSER életében, 
hogy a költségeink optimalizálására 
helyezzünk a fókuszt. Ha ezt sikerre 
visszük versenyképes megoldásokkal, a 
volumenbővülés mellett új piacokat is 
meghódíthatunk, amelyek újabb beru-
házásokat igényelnek majd.

– Mit lát a fejlődés határának?
– A ciklusokban érkező gazdasági 

visszaesés, netán válság nyilvánvalóan 
ilyen, de fel lehet rájuk készülni példá-
ul a vállalatszervezet és a kapacitásaink 

optimalizálásával. Azonban ez sem vég 
nélkül való, korláttal bír. Ha viszont a 
körülöttünk lévő technológiai világ és 
a digitalizáció szédítő tempóját, vagy 
az Ipar 4.0 és a mesterséges intelligencia 
korszakát fi gyeljük, újabb lehetőségek 
tárulnak fel előttünk, logisztikusok 
számára is a minden szempontból in-
tegrált ellátási láncokban – ámde az 
adatbiztonság újabb korlátjával. Tehát 
nyitottan nézünk az új trendek elébe, de 
mindent kizárólag elemzés és mérlege-
lés után, a biztonságot szem előtt tartva 
követünk le, vezetünk be.

– Hol marad ebben a jövőképben 
szerepe a speditőrszakma személyes-
ségének?

– A fuvarfeladatok útvonaltervezé-
sét szintén a legkedvezőbb, ugyanakkor 
továbbra is rugalmas kapacitáselosztás 
érdekében támogatják a szoft verek. E 
szinte kulcsra kész megoldások hatéko-
nyan dolgozzák fel a rendelkezésre álló 
adathalmazt (Big Data), de a folyamat 
végén mindig ember hoz döntést, és 
nyomja meg az indítógombot. Tetten 
érhető ez például az általunk végzett 
élelmiszerlogisztikában is, ahol a di-
gitálisan vezérelt hőmérsékletfi gyelő 
rendszer kritikus esetben riaszt ugyan, 
de emberi beavatkozásnak kell reagál-
nia rá. Érvényes ez a kettősség az ügy-
felekkel való kommunikációra is, ahol a 
személyes kapcsolattartás és a kreativi-
tás még mindig meghatározó. Másfelől 
az új technológiák megjelenése révén 
számolni kell a munkakörök átalakulá-
sával is.
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Transport Logistic

A világ legnagyobb multimodális 
logisztikai központja

A logisztikai szektor egy részét érezhetően megmozgatta, hogy az amerikai–kínai vámhábo-
rúba előbb-utóbb Európa is beáll valamiképp, illetve a globálisan működő cégek életére már 
most is hatnak ezek a fejlemények. Ennek ellenére sokan hiszik, hogy az áruk így is megtalálják 
majd az útjukat a felhasználókhoz – az eddiginél szofi sztikáltabb módon is. Ám sok cég ennél 
közelebbre tekint, a nehéziparban és ettől nem teljesen függetlenül az autóiparban is jelentősen 
a bázis alatt teljesítenek a társaságok. 

SZÖVEG: ANDÓ GERGELY

Az évtizedeken át európai cégek belter-
jes logisztikai seregszemléjéből lassan 
valódi eurázsiai léptékű rendezvény 
lesz a kétévente Münchenben megren-
dezésre kerülő szakvásár. Idén, június 
4–7. között a 63 országból érkező, a leg-
utóbbi esemény létszámánál 10 száza-
lékkal több, 2374 kiállító 10 csarnokot 
töltött meg, a 2017. évi 9-hez képest. A 
látogatók számában 5 százalékos volt a 
növekedés, így összesen 64 ezer belépést 
regisztráltak 125 országból. A látogatók 
47 százaléka, a kiállítók 56 százaléka 
volt külföldi. A kínai érdeklődés Euró-
pa iránt Münchenben is érződött: két 
év alatt duplájára, 64-re nőtt a kiállítóik 
száma. 

A magyar logisztika fordítókorong 
jellegét talán minősíti, hogy míg az e sze-
repre szintén igényt támasztó környező 
országok közül több is a legtöbb kiállítót 

küldő országok között volt (ld. keretben. 
A szerk.), addig Magyarországot csupán a 
HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesülés 
standján féltucat cég, valamint az MMV 
magánvasút, az R-BAG légi árufuvaro-
zási specialista és a BUD Airport kép-

viselte. A nemzetközi hálózatok magyar 
cégeit az anyavállalatok standján talál-
tuk, egységes arculat alatt. Kivéve a Rail 
Cargo Hungariát, amely – üdítő kivétel-
ként, de mondhatni hagyományosan – a 
HUNGRAIL standjára is betelepült.

 1. Hollandia 
 2. Olaszország
 3. Belgium
 4. Franciaország 
 5. Lengyelország
 6. Kína
 7. Ausztria 
 8. Spanyolország
 9. Egyesült Királyság
10. Csehország

A TOP 10 KIÁLLÍTÓ 
NEMZET A
NÉMETEK MÖGÖTT
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Néhány ország nemzeti standokra 
terelte a logisztikai cégeit. Ez jó meg-
oldás lehet olyan országok esetén, mint 
Sri Lanka vagy Litvánia, de erősen két-
séges a hatása Románia, Lengyelország 
vagy épp Törökország tekintetében. A 
müncheni vásárvárosban ugyanis nem 
találomra, hanem tematikusan voltak 
elhelyezve a cégek. Például a vasútlo-
gisztikai csarnokok alapvetően vasút-
vállalatoknak adtak otthont, a kikötők, 
terminálok szintén külön helyet kap-
tak, ahogy az intermodalitás más sze-
replői is: a tankkonténereknek például 
szinte külön csarnok jutott, jól mutat-
va a szállítóeszközök forradalmában a 
legjobb ár/érték arányú megoldást. A 
megfelelő pozícionálás Münchenben is 
kulcsfontosságú a sikeres jelenléthez.

Noha a Transport Logistic (TL) 
alapvetően egy nagy logisztikai partner-
találkozó, nem hiányoznak innen a be-
szállítók sem, így a nagyobb mozdony-
gyártók, az innovatív tehervagonok, az 
emelő- és rakodógépgyártó cégek, in-
formatikai-telematikai szolgáltatók. Az 
egyik legérdekesebb járművet, a T-Pod-
ot a DB Schenker standján állították ki, 
az ünnepélyes megnyitón még a német 
szövetségi szakminiszter is megnézte az 
elektromos, vezetőnélküli teherautót. 
Igaz, hogy a 26 tonnás jármű legfeljebb 
csak 200 kilométert képes megtenni 
egy feltöltéssel, és a 15 raklapnyi ter-
helhetősége sem igazán combos, de a 
városi logisztikában ez akár elég lehet. 
A tömegcsökkentés okán a vezetőfülkét 
teljesen elhagyták, ettől a jármű orra 
különösen futurisztikus lett. A kíséret-
len közlekedés azonban szép számmal 
vet fel kérdéseket: például ki felel ezek 
után a rakodásért, rakományrögzíté-
sért, amit eddig a sofőr végzett? A terí-
tőjáratok rendszerint éjszaka közleked-

nek, így a lerakási helyeken a sofőrökön 
kívül sokszor nincs más. Annak sok ér-
telme nincs, hogy valaki autóval köves-
se az önvezető teherautót. De kísérleti 
járműnek kétségkívül izgalmas!

A többi kiállított jármű esetén a 
hatékonyságnövelés volt a fő előbbre 

lépési szempont, ami jelenthetett tö-
megcsökkentést – különösen a vasúti 
teherkocsik esetén van erre mód – vagy 
többcélú, esetleg hibrid működést. A 
villanymozdonyoknál például már 
nemcsak arról szól a történet, hogy né-
hány kilométert alacsony sebességgel 

Innovatív vagon

T-Pod a DB Schenker standján
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tesz meg az utolsó kilométeren (rako-
dóvágányon, terminálon, rendezőpálya-
udvaron, fűtőházban), hanem miképp 
lehet teljesértékű dízel- és villanymoz-
dony egyszerre! Ennek eddig elsősor-
ban az engedélyezett tengelyterhelés 
és a mozdonyhossz szabott gátat, de a 
korszerű berendezések mérete és töme-
ge egyaránt csökkent azonos (vagy akár 
nagyobb) teljesítmény mellett, így már 
európai léptékű vonatok esetén is ki-
vitelezhető a hibrid üzem. Olyannyira 
zsugorodnak a méretek, hogy néhány 
fejlesztő egy hajtott forgóvázzal oldaná 
meg az utolsó kilométer problémáját, 
azaz nem a vonali mozdonnyal végez-
nék a tolatást, hanem az egyik teher-
vagon forgóváza lenne villanymotorral 
felszerelt (az akkumulátorok például a 
vagon alján kaphatnak helyet), és egy 
távirányítóval a tolatásvezető mozgat-
hatná a szerelvényt.

A Budapesten működő Knorr 
Bremse vasúti fékgyár is szerepelt a 
TL kiállítói listáján. Habár nem tűnt 
valószínűnek, hogy a vasútvállalatok 
itt szeretnének féket vásárolni a moz-
donyokra, teherkocsikra, érdeklődéssel 
tekintettünk a prezentációjuk elé. A 
magyar mérnökök azon a másfél évszá-
zados tehervonati problémán dolgoz-
nak – amit a korszerű mozdonyokon 
és motorvonatokon már megoldott a 
Knorr Bremse –, hogy miképp szol-
gáltathatnának „diagnosztikai” adatot 
a tehervagonok fékjeinek állapotától, 
akár valós időben. Noha ők a diagnosz-
tika felől közelítették a problémát, nyil-
vánvaló, hogy a tehervonati fékpróbák 
idejét és személyzetigényét mennyire 
csökkentheti, ha a fékrendszer integri-
tásáról (az utolsó kocsihoz is eljut a sű-
rített levegő a mozdonytól, illetve nem 
ereszt a levegő a fővezetékből), a tényle-
ges féknyomásról (a vagonok fékezett és 
oldott állapotáról) meg lehet győződni. 
Ehhez ma akár 2x750 métert kell sétál-
nia egy kocsivizsgálónak. Az egyes va-
gonok a kísérleti rendszerben bluetooth 
kapcsolaton kommunikálnak egymás-
sal, azaz nem szükséges adatkábel a te-
hervonat mentén, és az egyes vagonok 
áramellátásról sem kell központilag 
gondoskodni (azért szerelnek a kocsikra 
akkumulátort és napelemet). Ebből az 
következik, hogy a mozdonyvezető csak 
akkor értesül a vonat végén lévő kocsik 
aktuális állapotáról, ha a vonat minden 

– Miben látja a kiállítók földrajzi átren-
deződésének és részbeni eltűnésének 
okát?

– Óriási fúzió előtt áll a vasúti logisztikai 
szektor. Ma ebben Európában nagyjából 
300 komolyabban vehető cég tevékenyke-
dik: vasútvállalatok, speditőrök és kocsitu-
lajdonosok. Ebből talán már öt év múlva is 
csak 100 marad, tíz év múlva pedig talán 
alig 50. Az integráció és konszolidáció egy 
szükségszerű folyamat annak érdekében, 
hogy a kellő nagyságrendet elérjék azok a 
cégek, amelyek az eurázsiai léptékű piac 
másik két nagy szereplőjével, az orosz és kí-
nai vasutakkal fel kívánják venni a versenyt. 
Ma már nem régiós vagy EU-s, hanem eurázsiai méretben kell gondolkozni 
– a bezárkózás helyett. A következő évtizedekben robbanásszerű logisztikai 
infrastruktúrafejlődés fog bekövetkezni – amit vagy mi, európai cégek haj-
tunk végre, vagy jönnek az oroszok, kínaiak, mint Szerbiába. Ők gyorsak és 
agresszívek, kellő tőkével ahhoz, hogy nagy léptékben gondolkozzanak. Kö-
zép-Európában egy 10–20 millió euróért fejlesztett logisztikai központ már 
szenzációszámba megy, ez a világban csak egy vagy két nagyságrenddel 
nagyobb értékben érdekes.

– Ebben az új nemzetközi munkamegosztásban mi lehet Magyaror-
szág szerepe?

– Húsz éve vallom, hogy összeszerelő ország leszünk, mert az 500 mil-
lió fős Európa és a 3,5 milliárd lakosú Ázsia között ki fog egyenlítődni a 
gyártásban, a kereskedelemben és így a logisztikában is meglévő balansz, 
hiszen mindenütt gyorsan nő az életszínvonal. Tőlünk például mezőgazda-
sági fejlődés esetén magas feldolgozottságú, csúcsminőségű élelmiszerek 
mehetnének vissza exportba. Mindenki azt csinálja majd, amihez a legjobb 
adottságokkal rendelkezik, mert az helyben termelve, előállítva a legol-
csóbb, tehát a legtöbb profit ott érhető el.

HORVÁTH LÁSZLÓ,
A CER HUNGARY ELNÖKE ÉS TULAJDONOSA

Mozdony helyett forgóváz
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A müncheni Transport Logistic kiállításon, június 5-én együttműködési 
megállapodást kötött (ld. keretben. A szerk.) a Német Logisztikai Szövet-
ség (Logistics Alliance Germany) és a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület. 
A magyar standot övező óriási érdeklődés egyértelműen igazolja: hazánk 
felkerült a globális logisztikai térképre.

A június 4–7-ig tartó Transport Logistic 
a logisztikai szakma legrangosabb se-
regszemléje és szakvására. Az expo 
több mint 115 ezer négyzetméternyi te-
rületén 62 ország 2162 kiállítója várta 
a látogatók 123 országból érkező, több 
mint 60 ezres seregét. Az idei kiállítás 
fókuszában a robotika, a mesterséges 
intelligencia, a „kiterjesztett valóság” lo-
gisztikai szektorra gyakorolt hatása állt.

A magyar pályahálózat-működte-
tők, illetve a vasúti személyszállítási 
piac 100–100 százalékát és a vas-
úti árufuvarozási piac 95 százalékát 
tömörítő HUNGRAIL Magyar Vasúti 
Egyesület negyedszer képviselte az 
ágazat hazai szereplőit Münchenben. 
A szakmai szervezet a magyar stand ki-
állítóival – a MÁV-val, a Rail Cargo Hun-
gariával, a CER Hungaryvel, a GYSEV 
CARGO-val, a Záhony-Porttal – és a 
PACOBO-val kiegészülve dolgozott 
azon, hogy bemutassa: miért is pályá-
zik hazánk Közép-Európa logisztikai 
központjának szerepére.

A magyar stand ünnepélyes megnyi-
tásán dr. Homolya Róbert, az egyesület 
elnöke, a MÁV elnök-vezérigazgatója, 
Barabás Emőke, Magyarország külgaz-
dasági attaséja, dr. Kovács Imre, a Rail 
Cargo Hungaria Zrt. igazgatóságának 

elnöke és dr. Katona László, az MMV 
Magyar Magánvasút Zrt. vezérigazgató-
ja mondott köszöntőt.

A pályavasút és a HUNGRAIL elnö-
ke beszédében kiemelte: az egyesület 

standján kiemelt hangsúlyt fektetnek a 
Budapest–Belgrád vasútvonal fejleszté-
sében rejlő potenciálra, Magyarország 
termináli és vasúti árufuvarozási kapaci-
tásainak bemutatására. „Emellett óriási 
feladat hárul a kereskedő kollégákra, 
hiszen elsődleges feladatuk, hogy fel-
térképezzék a keleti irányú árualapokat, 
így nyereségesebbé téve a keleti irányú 
forgalmat” – tette hozzá.

„Bár a vásár nemzetközi, nem me-
hetünk el szó nélkül amellett a tény 
mellett, hogy Németország – és azon 
belül Bajorország – a legfontosabb ke-
reskedelmi partnerünk. A bajor–magyar 
áruforgalom tavaly minden rekordot 
megdöntve 13,5 milliárd eurót tett ki” – 
emlékeztetett köszöntőjében Barabás 
Emőke. Az áruk és javak mozgatása 
kiemelt feladat, ezért a logisztikát a fő-
konzulátus is kiemelt területként kezeli 
– hangsúlyozta a külgazdasági attasé, 
aki felajánlotta a Müncheni Főkonzulá-
tus segítségét a bajor–magyar gazdasá-
gi kapcsolatok erősítésében.

Dr. Kovács Imre a magyar árufuvaro-
zási szektor jelenlegi helyzetét össze-
gezte: „A magyar vasúti szállítás nagyon 
nehéz időszakot él meg, nagy építke-
zésen vagyunk túl, ezt sikerült együtt 
megoldani. Ez a rendezvény jó alkalom 
arra, hogy megbeszéljük a problémákat 
és együtt készüljünk fel az ősszel várha-
tó nagyobb árumennyiségek szállításá-
ra” – emelte ki.

Dr. Katona László a magyar vasút kül-
földi jelenlétének fontosságára hívta fel 
a figyelmet, úgy fogalmazott: „az, hogy 
a HUNGRAIL – immár negyedszer – itt, 
nemzetközi porondon is megmutatja 
magát, nagyon jó üzenet a vasutas világ 
felé, hogy igenis lehet közösen, együtt 
dolgozva komoly eredményeket elérni”.

A Transport Logistic 2019 keretében 
folytatott tárgyalások tapasztalatai alap-
ján a kiállító cégek úgy látják: a magyar 
kormánynak és a vállalatoknak az előző 
kiállítás óta eltelt elmúlt két évben tett 
erőfeszítései meghozták eredményüket, 
és hazánk bekerült a nagy szállítmá-
nyozócégek látóterébe, a magyar vas-
úti hálózat – a két évvel ezelőtti negatív 
tapasztalatokkal ellentétben – ma már 
vitathatatlanul ott van az Ázsiából Euró-
pába tartó szállítási útvonalak között.

HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület

IMMÁR A NAGY SPEDITŐRCÉGEK LÁTÓTERÉBEN

Együttműködési
megállapodás

A HUNGRAIL és a Német Logisztikai 
Szövetség (Logistics Alliance Ger-
many) vezetői, dr. Homolya Róbert 
(jobbra) és Holger Dechant (balra) 
fontos dokumentumot írtak alá: a két 
szervezet közötti együttműködési 
megállapodás céljai közt szerepel 
az üzleti és kereskedelmi promó-
ciós események szervezésében való 
együttműködés erősítése, illetve a 
tapasztalatok, információk és adatok 
intenzívebb cseréje is.
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kocsija fel van szerelve a mérőrendszer-
rel. Igazán kár, mert egy egyszerűsített 
fékpróbához nem kell minden kocsitól 
adat, elég csak az utolsó kettőről, de hi-
ába áll az adat rendelkezésre a teherko-
csin immár elektronikus formátumban 
is, ha az a nagy távolság miatt nem jut el 
a mozdonyra. A magunk részéről min-
denesetre szurkolunk a Knorr Bremsé-
nek, hogy 100 évvel közelebb kerüljön 
a tehervonatok fékezésének technoló-
giája a jelenkorhoz. Az automatizált 
fékpróbák lehetőségének megvalósítása 
a vasúti közlekedés automatizálási fel-
adatai közül az egyik legsürgősebben 
megoldandó feladat.  

Nemcsak termelőcégek mutattak 
be újdonságokat, hanem új logisztikai 
szolgáltatások is napvilágot láttak. A 
magyar piaci szereplőknek talán a Rail 
Cargo Group (RCG) bejelentései lehet-
tek különösen érdekesek, még ha ezek 
többsége nem is közvetlenül, hanem a 
meglévő vonatrendszerek kombinálá-
sával érhető el. A TransFER Vienna–
Scandinavia közvetlen irányvonat akár 
heti négy alkalommal is közlekedik a 
bécsi rendezőpályaudvar és Svédország 
között, a lehető legrövidebb útvonalon, 
Rostock és Trelleborg között a naponta 
kétszer közlekedő vasúti kompot igény-
be véve. Svédországon és Norvégián be-
lül a Green Cargo egyeskocsi-rendszeré-
ben kerül a kirakási helyére a vagon. A 
vonat menetideje Bécs és Rostock kö-
zött 25 óra. A már meglévő TransFER 
Linz–Duisburg vonatot még ebben az 
évben Rotterdamig közlekedtetik to-
vább.

Ezenkívül az RCG is megkezdi a 
13 700 tehervagonjának telematikai 
eszközzel (SmartCargo Device) való 
felszerelését és az ebből kapott adatok 
automatikus feldolgozását. Az első fá-
zisban 300 vagont szerelnek fel kísérlet-
képpen. A cégcsoport belépett a lengyel 
vasúti piacra is, ám ezúttal nem egy új 
társaságot alapítva, hanem a Rail Time 
Polska vasútvállalatot megvásárolva. 
Ezzel az RCG immár 12 országban mű-
ködtet saját vasútvállalatot.

Ami a digitalizációt illeti, új időszá-
mítás kezdődik a Kína és az Európai 
Unió közötti kiskereskedelemben, ami-
kor 2021-től eltörlik a jelenlegi 22 eurós 
vám- és áfamentes behozatali határt a 
postai forgalomban. Belgium egy in-
gyenes (!) elektronikus vámügyintézési 

– Magyarország második legnagyobb 
vasúttársaságaként az önálló stand he-
lyett miért a HUNGRAIL-t választották? 

– A GYSEV Cargo számára a Transport 
Logistic az intenzív tárgyalásokról szól, 
számunkra könnyebbséget jelent, hogy a 
HUNGRAIL strandjának egyik legfőbb kiállí-
tójaként kizárólag a meglévő és potenciális 
partnereinkre tudunk fókuszálni, a tárgya-
lási lehetőség a stand helyiségeiben ehhez 
adott. A GYSEV Cargo az árutulajdonosok-
kal nem áll közvetlen kapcsolatban, nekünk 
az operátorok, speditőrök, partnervasutak 
a megbízóink, amelyek nagyrésze a TL ki-
állítója, részvevője. A magyarországi vas-

útvállalatok számára elsősorban érdekes logisztikai cégek két, egymással 
szomszédos csarnokban kaptak helyet, az ezeket összekötő egyik folyosó 
pedig éppen a HUNGRAIL standjához vezetett, ami kiemelkedően jó elhe-
lyezkedésnek bizonyult.

– Az idei tapasztalatok alapján hogyan változott a GYSEV Cargo 
nemzetközi megítélése, összevetve a korábbi évekkel?

– A GYSEV Cargo a korábbi vásárokat felülmúló piaci érdeklődést tapasz-
talt a társaság szolgáltatásai iránt: a cég kereskedelmi, üzemviteli csapata 
négy napig meg sem állt, nem volt üresjárat, a standon is sok tárgyalást foly-
tattunk, illetve a partnerek standjait is felkerestük. A piacon elérhető disz-
kont teljesítmény diszkont áron, de mi nem ezt képviseljük, hanem kiszámít-
ható minőséget kínálunk eredményt termelni képes áron, stabil, hosszú távú 
működést garantálva. A piaci konszolidáció jele lehet, hogy felértékelődni 
látszanak a kisebb, de stabil, eszközökkel rendelkező regionális léptékű 
szolgáltatók. A partnereink, a piaci szereplők elismerik a teljesítményt és 
a minőséget, ezért már olyan lehetséges megbízók is nyitni szándékoznak 
felénk, amelyek hagyományosan mással dolgoztak eddig. A GYSEV Cargo 
működésének következő másfél évét, középtávú üzleti lehetőségeit jelen-
tősen befolyásolja a Münchenben eltöltött négy nap, amely kiemelkedő, 
koncentrált lehetőség az üzleti kapcsolatok építése és mélyítése céljából.

BODA JÁNOS,
A GYSEV CARGO VEZÉRIGAZGATÓJA

Új belépő az európai mozdonypiacra
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A TIMOCOM szolgáltatásaival a szállítmányozó- és 
logisztikai cégek bekapcsolódhatnak a digitalizáció 
világába. Az idei müncheni Transport Logistic kiállí-
táson az IT-cég „One system. One network. One futu-
re.” idei mottójával olyan átfogó rendszert mutatott 
be új intelligens alkalmazásokkal, interfészekkel és 
partnerekkel, amely digitálisan támogatja a logiszti-
kusokat a szállítási folyamat minden pontjánál.

Az új interfészek megkönnyítik a vállalatok hozzáférését a 
TIMOCOM rendszeréhez. Az úgynevezett Smart API-k le-
hetőséget nyújtanak az ügyfelek számára, hogy meglévő 
logisztikai szoftverük segítségével csatlakozzanak a rend-
szerhez. Az idei kiállítást a kétirányú Smart API szállítási 
megbízások felülete egészítette ki, amely lehetővé teszi 
az ügyfelek számára, hogy több mint 43 ezer potenciális 
üzleti partnert érjenek el – a saját logisztikai szoftverük 
felhasználói felületén keresztül, amely a TIMOCOM rend-
szeréhez kapcsolódik.

Az európai logisztikában is érvényes a digitalizációra: az 
interfész egy kulcsfontosságú technológia, és a logisztika 
része a hálózatépítés. A rendszerbe bevont partnerekkel 
ma már szinte folyamatos digitális szolgáltatás garantálha-
tó, megnyitva a rendszert a jövőben harmadik féltől szár-
mazó alkalmazásokhoz is. Európa-szerte már 246 telema-
tikai szolgáltatót integráltak a Smart Logistics Systembe. 
A Cargoclix és a Krone Telematics közreműködésével a 
TIMOCOM együtt halad tovább a digitalizáció útján, ame-
lyekkel az útvonalhoz kapcsolódó GPS-adatok megoszt-

hatók a rendszeren keresztül. Az új partnerek közé tarto-
zik a Doll + Leiber logisztikai szoftverszolgáltató, a Lavid 
Software, a Transdata, a C-Informationssysteme és a 
Logistiqo. Együttműködésük révén a TIMOCOM-ot hasz-
náló ügyfelek valós idejű adatok alapján képesek tervezni, 
kezelni és optimalizálni a szállítmányokat, és az árufuvaro-
zási ajánlatok aktív felajánlása is hatékonyabbá válik.

A TIMOCOM teljesen újratervezett és átszerkesztett 
kezdőoldala bemutatja a rendszer különböző intelligens 
alkalmazásait (Smart App). A sokféleségen keresztül né-
hány kattintással biztos kézzel vezeti a több mint 130 ezer 
felhasználót, és könnyű hozzáférést biztosít a kívánt ap-
pokhoz. amelyekre pontosan szükségük van a szállítási 
folyamat során.

A kiállítással egy időben a TIMOCOM a Smart App 
szállítási kéréseit is olyan funkcióval bővítette, amely le-
hetővé teszi az ügyfelek számára, hogy meghatározzák a 
lépcsőzetes címzettcsoportokat. Ezek a legkisebb körtől 
(preferált szolgáltatók) a legnagyobbig (a rendszer összes 
szolgáltatója) állhatnak össze. Mindez időt takarít meg, és 
a napi folyamatot sokkal gyorsabbá teszi.

Az Európa vezető fuvar- és raktérbörzéjét fejlesztő 
és üzemeltető informatikai vállalat 2030-ig tervezi, hogy 
mintegy 100 millió eurót fektet be a Smart Logistics 
System bővítésébe, és több mint kétszeresére növeli az 
ügyfelek számát ebben az időszakban. A további nem-
zetközivé válás során az alkalmazottak száma 300-ról 
800-ra nő a következő évtizedben.

ÚTON AZ ÚJ DIGITÁLIS KORSZAK FELÉ
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– A magyar tulajdonú vasútvállalatok kö-
zül egyedüliként miért érzik szükségét 
saját standnak?

– Noha a Petrolsped csoporthoz tarto-
zó MMV magánvasút, amely a HUNGRAIL 
egyik oszlopos tagja, valóban illett volna a 
magyar vasútvállalatok közös standjára, de 
tekintettel voltunk a többi testvér- és leány-
vállalat igényére, amelyek Törökországtól 
Ausztriáig számos országban működnek, 
azaz a cégcsoportunkban túl sokan vagyunk 
már ahhoz, hogy mással közösen állítsunk 
ki. A két tárgyalónkban az első nap első órá-
jától a négy nappal későbbi zárásig félórás 
váltásban folyamatosan tárgyaltunk, előre 

leszervezett módon – erre egy közös standon nem lett volna lehetőség, 
túlfeszítette volna annak kereteit. A jelentősebb partnereink több mint fele 
standdal volt jelen Münchenben, így nagyon reprezentatívnak tekinthető ez 
a szakvásár. Ekkora léptékű cégcsoportok esetén már fontos a hangsúlyos, 
önálló arculat – ez a másik oka a saját standnak.

– A váratlanul beeső érdeklődőknek miért volt érdekes az MMV-Pet-
rolsped stand?

– Meglepően sok műszaki témájú megkeresést kaptunk, amelyek alkat-
részek szállítására, javítási munkák végzésére, telematikai szolgáltatások 
nyújtására, diagnosztikai és IT-rendszerekre vonatkoztak. Ezzel a szakterü-
leti kollégák foglalkoztak. Akikkel a kapcsolatfelvételen túlmenően is tárgyal-
ni szerettünk volna, azokkal időpontot egyeztettünk. Mindig nagyon zsúfolt 
volt a stand, ennek őszintén örülünk. Jelentős érdeklődést tapasztaltunk a 
saját termékünknek tekinthető, hetente kétszer közlekedő Halkali (Törökor-
szág) – Plovdiv (Bulgária) – Wels (Ausztria) viszonylatú konténervonatunk 
iránt is. A tárgyalások nem értek véget a vásár zárásával, rengeteg munkát, 
feladatot hoztunk haza, komoly utómunkák várnak még ránk. Voltak megle-
pő együttműködési puhatolózások is, keresik az alternatívákat a megbízók. 
Ezekről persze nem egy félórás tárgyalás dönt, pláne, hogy Münchenben 
ugyan hivatalos keretek között, de mégis informálisabban lehet tárgyalni.

GRÉBNER MELINDA, A PETROLSPED
ÉS AZ MMV ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓJA

oldalt kezdett működtetni annak érde-
kében, hogy az ország az e-kereskedelem 
egyik kapujává váljon. A BE-GATE 
egyelőre egyedülálló Európában, eleve 
arra tervezték, hogy nagy mennyiségű 
adatot gyorsan dolgozzon fel, felszaba-
dítva ezzel az árut.

A frankfurti repülőtéren a veszélye-
sáru-nyilatkozatok elektronikus kezelé-
sét tesztelik. A Dangerous Goods Decla-
ration (DGD) kiállításához a fuvarozás 
tényét rögzíteni kell az INFr8 portálon, 
megosztva annak adatait minden érde-
kelt féllel. Az eddig használt papíralapú 
dokumentáció kitöltése időrabló, és a hi-
bás kitöltés a küldemények 10 százaléka 
esetén teszi szükségessé a fuvarozás meg-
állítását Az új rendszer első eredményei 
nagyon kedvezőek, így azt egyre gyak-
rabban és többen használják, köztük 
neves fuvarozó- és szállítmányozócégek, 
vámügynökök.

A vásárra vagy a vásáron megjelent 
német szaklapok alapvetően a fenntart-
hatóság kérdésével foglalkoztak alága-
zatonkénti bontásban, de nemcsak az 
autonóm (és elektromos) közlekedést 
érintve, hanem a jelen kihívásait is. 
Az egyik legnagyobb nyomás a tengeri 
hajózáson van, hogy csökkentsék a bő-
dületes mértékű károsanyag-kibocsátá-
sukat. Már jövő januártól korlátozzák 
például a kén felhasználhatóságát az 
üzemanyagban. Ennek a feltételnek há-
romféleképpen lehet megfelelni: LNG 
használatával, kéntisztító berendezéssel 
vagy alacsony kéntartalmú üzemanyag 
vásárlásával. A mai trendek szerint 
2020-ra is még 5 százalék alatt marad az 
LNG részaránya, és mindössze 2000–
2500 hajón lesz kéntisztító berendezés 
az érintett 70 ezerből. A gond az, hogy 
az alacsony kéntartalmú üzemanyag 
nemcsak drágább, de egyes térségekben 
nem is áll megfelelő mennyiségben ren-
delkezésre. A TL pódiumbeszélgetésén 
mindenesetre 80–600 dollár/TEU 
áremelkedést is elképzelhetőnek tartot-
tak a konténerforgalomban.

A munkaerőpiaci vetületre térve a 
magyar piac számára is mértékadók a 
Németországban elérhető jövedelmek. 
A teherautóvezetők jövedelmét egy ta-
nulmány tartományi bontásban is kö-
zölte. E szerint a keleti tartományokban 
2300 euró körüli fi zetés a reális, míg 
nyugaton ennél kb. 300 euróval több 
is lehet. És ennyiért ugyebár már nem 

találnak kellő számban járművezetőt. 
Érdekesség, hogy gyakorlatilag nincs 
különbség a távolsági és a helyi árufu-
varozásban elérhető jövedelem között, 
és a munkatapasztalatot sem fi zetik 
meg különösebben: a pályakezdők és a 
25 éve a szakmában dolgozók jövedelme 
csak alig 150 euróval tér el egymástól.

A létszámigénye miatt hatalmas 
nyomás az e-kereskedelem a logisztikai 
szektoron, amit a fogyasztói igények 
pörgetnek. Hogy mennyire, arról az 
elektronikus élelmiszervásárlás kapcsán 
közöltek németországi adatokat. Míg 
2014-ben 618 millió euró értékű szu-
permarketben kapható terméket ren-
deltek házhoz szállítással a vevők, 2018-
ban már 1,36 milliárdért. A forgalom 
növekedési volumene ráadásul végig 
gyorsult a köztes időszakban, így – ha 

kitart a trend – idén már meghaladja 
az 1,5 milliárd eurót is – miközben ez 
még mindig nem lesz 1 százaléka sem a 
200 milliárd eurós kiskereskedelmi for-
galomnak.

A légi árufuvarozásban Németor-
szágban 2012-ben fordult elő utoljára, 
hogy az I. negyedévben bázis alatt tel-
jesítsenek a társaságok, így nem csoda, 
hogy a szakma képviselői felkapták a 
fejüket a hírre, hogy 2 százalékos visz-
szaesést mértek idén az I–III. hónap-
ban a német légi piacon. Ez Frank-
furt esetében -1,6 százalékot jelentett, 
Münchenben azonban már -7,6 száza-
lékot. A válsággal riogatókat azzal pró-
bálják nyugtatni, hogy az idei I. negyed-
évben még így is minden idők második 
legnagyobb légi áruforgalmát bonyolí-
tották le a német repterek.
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Magyar Koppány, a MASPED Logisztika Kft . logisztikai igazgatója

Szervezetátalakítás és stabilizáció
Jól sikerült a MASPED 
Logisztikánál a szervezet-
átalakítás, így a menedzs-
ment ma már a működés 
stabilizálására és új piaci 
lehetőségek felkutatására 
fordíthatja minden energi-
áját. „Idén nem számítunk 
drámai gazdasági for-
dulatra, így vészforgató-
könyvet sem írtunk még, 
a puskaport mindenesetre 
szárazon tartjuk” – fo-
galmazott lapunknak 
Magyar Koppány logiszti-
kai igazgató.

SZÖVEG: DÉKÁNY ZSOLT

– 2014-ben lett a MASPED Logiszti-
ka Kft . logisztikai igazgatója. Milyen 
változások zajlottak le az elmúlt 5 év-
ben a cég életében?

– 2014–2017 között a további ki-
törési, bővülési lehetőségeket kerestük, 
egészen a két évvel ezelőtti nyári tulajdo-
nosváltásig. Akkor született meg a dön-
tés, hogy nem a külső bérleményeinket 
fejlesztjük, hanem Csepelen, a Szabadki-
kötőben létrehozandó vadonatúj, 10 ezer 
négyzetméteres raktárcsarnokban bővít-
jük a logisztikai szolgáltatásainkat, tehát 
a „házon belüli” fejlesztéseket helyeztük 
előtérbe. A kapacitásnövelés mellett egy 
nagyon komoly informatikai fejlesztést is 
elindítottunk 2017 második felében. Az 
egyébként jól működő korábbi raktár-
irányítási rendszerünk helyett újat vásá-
roltunk, amely hatékonyabban tud meg-
felelni az elkövetkező évek kihívásainak. 
A kifejezetten a logisztikai szolgáltatók 
igényeire kifejlesztett WMS-rendszert 
tavaly év végén kezdtük fokozatosan 
bevezetni, hiszen egy ekkora volumenű 
rendszercsere komoly erőforrást igényel. 
Abban hiszünk, hogy a logisztika nem 
csupán áruk és raklapok mozgatásáról 
szól, hanem adatmenedzsmentről, így az 

informatikai átállás jó működtetése még 
több kommunikációt és szakmai egyez-
tetést igényel az ügyfeleinkkel. Ennek 
zökkenőmentességéért mindent megte-
szünk, mert az üzletfi lozófi ánk alapja, 
hogy az összes partnerünk számára tech-
nológiai és minőségi szempontból egya-
ránt a lehető legjobb megoldást adjuk – a 
logisztikai szolgáltató soha nem lehet a 
szűk keresztmetszet.

– A fejlesztések hatása a számok-
ban is visszaköszön?

– A tavalyi évet 2,2 milliárd forin-
tos árbevétellel zártuk, ami idén keve-

sebb lesz, tulajdonosi döntés keretében 
ugyanis ez év elején profi ltisztítást haj-
tottunk végre. A tevékenységi körünk-
ből kikerült az ingatlanhasznosítás, ami 
a cégcsoport másik, erre szakosodott 
tagvállalatához került, társaságunk így 
minden erejével kizárólag a logisztikai 
szolgáltatásokra koncentrálhat.

– Már az elmúlt évben nagysza-
bású szervezetátalakításról érkeztek 
hírek a cég háza tájáról. Mi áll ezek 
hátterében? 

– Egy tavaly nyári menedzsment-
döntés alapján 2019 elején jelentős szer-
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vezetátalakításba kezdtünk a működés 
racionalizálása érdekében. Az alapvető 
elvárásunk az volt, hogy az egyes fel-
adatokhoz jól körülhatárolt felelősségi 
körök tartozzanak. Ennek megfelelően 
létrejött az önálló gazdasági igazgatói, 
illetve a stratégiai igazgatói pozíció, s 
immár a vám-, a jövedéki és a logisztikai 
igazgatóval ők alkotják azt a menedzs-
mentet, amely az ügyvezető igazgatóval 
együtt felel a társaság eredményes piaci 
működéséért. A felsővezetés mellett 
az alsóbb szinteken is történtek vál-
tozások, amelyek lényege szintén az, 
hogy minden egyes feladatnak legyen 
dedikált felelőse. A saját területemen 

Magyar Koppány 2012 nyarán csatlakozott csepeli regionális vezetőként a 
MASPED Logisztika Kft. csapatához, kereskedelmi áruhoz köthető logisz-
tikai gyakorlattal. Két év után átvette a társaság teljes logisztikai tevékeny-
ségének irányítását, eleinte logisztikai vezetőként, majd logisztikai igazga-
tóként. Feladatai közé tartozik a cég logisztikai folyamatának koordinálása. 
Irányítása alatt jelentősen nőtt a tevékenység árbevétele, így az emelkedő 
költségek mellett és a nehéz munkaerőpiaci helyzetben is sikerült megtarta-
ni a társaság eredménytermelő képességét.

NÉVJEGY

raktártechnológiai eszközöket, beren-
dezéseket, a tényleges működés pedig 
idén januárban kezdődött. Most kö-
rülbelül 70 százalékos a létesítmény 
kihasználtsága, de a fennmaradó terü-
letekre is vannak már lekötések. Ettől 
függetlenül ma még nincs aktualitása a 
kapacitásnövelésnek, ez a jövő év egyik 
reális célkitűzése lehet. Idén a legfonto-
sabb feladatunk a korábban jelzett fej-
lesztések megvalósítása.

– Miként kezelik a munkaerőpiaci 
mozgásokat?

– Az a célunk, hogy a munkatársa-
ink hosszú távon tudjanak tervezni a 
MASPED Logisztikával, ehhez pedig 
olyan értékeket szeretnénk biztosítani 
számukra, amelyek miatt ők is úgy gon-
dolják, hogy megéri nálunk dolgozni. 
Természetesen lépést tartunk az emel-
kedő bérekkel, de legalább ennyire fon-
tos, hogy a kollégáink egyéni igényeire 
megfelelően reagáljunk. Ha valaki már 
nem érzi jól magát az eddigi pozíciójá-
ban, akkor nem az a válaszunk, hogy 
holnaptól keressen másik munkahelyet, 
hanem megpróbálunk új munkakört 
találni számára. A dolgozóink meg-
tartása az elsőszámú cél, ugyanakkor 
jelentős energiákat fordítunk a munka-
erő-toborzásra is.

– A gazdasággal együtt növekszik 
a logisztika. Meddig tarthat a jelenle-
gi tendencia?

– Az biztos, hogy a fejlődésnek van 
egy határa, de hogy azt mikor éri el a 
hazai, az uniós vagy a globális gazda-
ság, ma még nem látható. Az autóipar-
ban már látszanak ennek jelei, s ezt mi, 
a logisztikai szektorban dolgozók is 
érzékeljük. A cégnél azonban van egy 
olyan felhalmozott tapasztalat és tudás 
a 2008-as válság kezelésére vonatkozó-
an, amire egy újabb gazdasági visszaesés 
esetén nyugodt szívvel építhet majd a 
menedzsment, meghatározva az eset-
leges negatív piaci mozgásokból eredő 
problémák kezeléséhez szükséges lépé-
seket.

– Készülnek erre az időszakra?
– Nem tettünk konkrét lépéseket, a 

puskaport mindenesetre szárazon tart-
juk. Vészforgatókönyvet sem írtunk 
még, azonban a döntéseinket igyek-
szünk úgy meghozni, hogy azok egy 
megváltozott piaci környezetben is ha-
tékonynak bizonyuljanak.

informatikai rendszertervezéssel és fo-
lyamatoptimalizálással foglalkoznak, 
de ugyanígy külön gazdája lett a minő-
ségirányításnak is.

– Az átalakítás érintette a dolgo-
zói létszámot?

– A szervezetracionalizálás nem járt 
létszámcsökkentéssel, sokkal inkább a 
munkaerő-kihasználtságunkat javítja. 
Emellett a jelenlegi mintegy 150 fős 
alkalmazotti állományt az év végéig je-
lentkező új tevékenységeink indításával 
párhuzamosan tovább szeretnénk bőví-
teni az említett 10 ezer négyzetméteres 
raktárkapacitásunkon. A menedzsment 
értékelése szerint az átalakítási folya-

korábban a munkatársaimnak szin-
te mindennel kellett foglalkozniuk, 
az ügyfelekkel való kapcsolattartástól 
a minőségirányításon és a folyamat-
fejlesztésen keresztül a fuvarigények 
felméréséig. Ezek a területek azonban 
más-más szakmai felkészültséget, kom-
petenciát igényelnek. Ezt most átalakít-
juk, így az egyes résztevékenységeknek 
önálló felelőse van. Például az ügyfél-
kapcsolatok a stratégiai területhez ke-
rültek, erre a feladatra dedikált kollé-
gákkal. Létrejött egy folyamatfejlesztő 
csapat is, az ott dolgozók kifejezetten 

mat jól sikerült, amiből az ügyfeleink 
semmit nem éreztek, nem is érezhettek. 
Ez volt magunkkal szemben az alapel-
várás, hogy miközben lépéseket teszünk 
a működésünk hatékonyságának növe-
lése érdekében, a partnereinket tovább-
ra is profi  módon szolgáljuk ki.

– Az új csarnok elegendőnek bi-
zonyul a megrendelői igények kielé-
gítésére, esetleg már most felmerült a 
raktárkapacitás további bővítése?

– 2018 októberében vettük birtok-
ba az új raktárunkat, év végéig sikerült 
beszerezni az üzemeltetéshez szükséges 
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Magyar Szállítmányozók Szövetsége Egyesület

Európai trendek
a speditőrök világában

A Magyar Szállítmányozók Szövetsége Egyesület (MSZSZ) elnökségének a május 24-i közgyű-
lésre készített előterjesztésében piacelemzés is szerepelt a tavalyi teljesítmények alapján, amelyet 
most szerkesztett formában közreadunk.

A magyar gazdaság helyzete

A magyar gazdaság 2018-ban igen ked-
vező pályán fejlődött: régiós és európai 
összehasonlításban is átlagon felüli 
teljesítményt nyújtott. A bruttó hazai 
termék 5 százalékkal bővült, ami az el-
múlt három évtized leggyorsabb üteme. 
Az államháztartás hiánya már hetedik 
éve kevesebb, mint a GDP 3 százaléka.

A munkanélküliség a rendszerváltás 
óta nem volt olyan alacsony, mint tavaly: 
a 3,7 százalékos munkanélküliségi ráta 
a harmadik legalacsonyabb az Európai 
Unióban. Magyarország középső és 
észak-nyugati területén az adatok szerint 
már 3 százalék alatti a munkanélküliségi 
ráta. A leszakadt térségekben 4–8 száza-
lék között szóródik. A munkaerőhiány 
általános probléma, egyes munkakörök-
re adott térségekben alig lehet találni 
megfelelő munkaerőt. Megindult a harc 
a munkaerőért, ami jelentős bérinfl áció-
hoz vezetett. A munkavállalók 2017 
után tavaly is több mint 10 százalékos 
bérnövekedésnek örvendhettek, ami 
tükröződik a dinamikusan növekvő kis-
kereskedelmi forgalomban is.

A KSH adatai alapján a szállítás, rak-
tározás területén a havi bruttó átlagbér 
a fi zikai foglalkozásúak körében 16 szá-
zalékkal, a szellemi foglalkozású szak-
mákban 12 százalékkal növekedett. A 
gyorsuló ütem az erőforrások kimerülé-
sét jelzi, és a verseny a munkaerőért to-
vább fokozódik. A bérnövekedés 2018-
ban a 20 százalékot is elérheti. Az egyes 
nemzeti munkanélküliségi statisztikai 
adatok szerint a környező országokban 
sincs szabad munkaerő.

Hátráltató tényező továbbá, hogy 
a fuvarozás, szállítmányozás területén 
informatikailag nagy a lemaradás más 

üzleti szektorokhoz képest. Egy komp-
lex szemléletben kidolgozott, a mai kor 
követelményeinek megfelelő informa-
tikai rendszerre nagy szüksége lenne a 
szállítmányozói, fuvarozói szektor sze-
replőinek, hogy hatékonyságjavulást ér-
hessenek el és az ügyfelek számára jobb 
szolgáltatást nyújtsanak.

Emellett a válság alatt nagyon sok 
szakember elhagyta a pályát, és az ő pót-
lásukat most komoly kihívás megoldani, 
mert az újonnan belépők nem megfele-
lően képzettek, amit csak folyamatos ok-
tatással és szakmai gyakorlati lehetőség 
megteremtésével lehetne ellensúlyozni.

Az adózás terén a leglátványosabb a 
javulás mértéke. 2009-ben a pénzügyi 
válság csúcsán a cégek 80 százaléka 
elégedetlen volt mind az adóterhelés-
sel, mind az adóigazgatási eljárásokkal 
és szervekkel. 2019-ben viszont már 
mindkét területen nagyobb az „elége-

dett” válaszok aránya, mint az elége-
detleneké. A közigazgatás működése is 
hasonló trendet mutat. Szintén kedvező 
a jogbiztonság és a gazdaságpolitika ki-
számíthatóságának értékelése. Két fon-
tos területen viszont (közbeszerzések 
átláthatósága, korrupció) a minimáli-
san javuló értékek ellenére továbbra sem 
kielégítő a helyzet.

Piaci tendenciák

A globális konténermennyiség az el-
múlt 25 évben megnégyszereződött, 
43 millióról 174 millió TEU-ra nőtt, 
igaz, a növekedés üteme a 2008-as gaz-
dasági válságot követően lassult. Egé-
szen addig a globális GDP-növekedés 
mértékével megegyezően nőtt a kon-
ténerek mennyisége, azóta annak mér-
téke csökkent. Ennek egyik oka, hogy 
a kínai gazdaság árukibocsátásának 

A magyar gazdaság helyzete

Piaci tendenciák
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Vezetőségválasztó, tisztújító közgyűlést tartott Budapesten a Magyar 
Szállítmányozók Szövetsége (MSZSZ). A május 24-ei rendezvényen Iszak 
Tibort, az eddigi elnököt örökös tiszteletbeli elnökké, Lányi  Mártont a 
szakmai szervezet elnökévé választották. A tisztújító közgyűlés 3 tagú el-
nökséget és 6 tagú felügyelőbizottságot választott. A felügyelőbizottság 
elnöke ismét Fülöp Zsolt lett. A tisztségviselők megbízatása 5 évre szól.

Tekintélyes múlt, megnyugtató jelen és biztató jövő – így is jellemezhető a 
30 éves MSZSZ jelenlegi helyzete. Az 1989 decemberében egyesületként 
alakult szakmai szövetség az elmúlt három évtized alatt jelentős szervezetté 
vált. A közgyűlésen elhangzott: kevés ilyen korú szervezet mondhatja el magá-
ról, hogy – Gelencsér Kálmán és Kautz István után Iszak Tibor személyében 
– a harmadik elnök távozott az aktív elnöki tisztségtől.

Iszak Tibor a magyar szállítmányozás kiemelkedő személyisége. 1994-től 
volt az elnökség tagja, és 2011-től a szervezet elnöke. A szakember a közgyű-
lésen beszámolt az elmúlt évi munkáról, és ismertette az idei költségvetést, 
majd bejelentette: nem kívánja jelöltetni magát az elnöki tisztségre. Megható 
szavakkal emlékezett meg két kiváló kollégáról és barátról, Torma Imréről és 
Léránt Györgyről, akik a közelmúltban hunytak el.

Az elnökség által felkért jelölőbizottság (Bor József, Élő Elemér, Kiss Pál) 
konzultációs beszélgetések és javaslatok alapján állította össze a jelölőlistát, 
amelyet a közgyűlés részvevői – a beszámolókkal együtt – egyhangúlag elfo-
gadtak. A szavazatszámláló bizottság munkáját Potvorszki Zoltán és Sárosi 
György segítette.

A közgyűlésen szép számban megjelent tagvállalati képviselők ezután 
Iszak Tibort egyhangúlag „örökös tiszteletbeli” elnökké választották. A meg-
választott elnökség Lányi Mártont, a Kühne + Nagel Kft. ügyvezető igazgató-
ját a szövetség elnökévé választotta. Az elnökség további tagjai: Cseh Ottó, a 
Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. vezérigazgatója és Léránt Zoltán, a 
Metcosped Kft. ügyvezető igazgatója.

A felügyelőbizottság elnöke Fülöp Zsolt, a Trans-Sped Csoport ügyveze-
tő igazgatója, további tagjai: Szécsi Gabriella, a BI-KA Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Kiss Gábor, az INTER-ÉPFU szállítmányozási igazgatója, Sevecsek 
István, az Eurosped Nemzetközi Szállítmányozási Zrt. vezérigazgatója, Márta 
Gábor, a Rail Cargo Logistics - Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója és Gáldi 
Zoltán, a DHL Freight Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

A megválasztott új elnök, Lányi Márton köszönetet mondott a bizalomért, 
illetve elismerő szavakkal illette elődje, Iszak Tibor munkáját. Személye, va-
lamint a megújult elnökség és felügyelőbizottság összetétele a nemzedékvál-
tást tükrözi, amely új és ismét korszakos állomás lehet a magyar szállítmányo-
zás elkövetkezendő időszakában.

NEMZEDÉKVÁLTÁS

Az MSZSZ új vezetése (balról jobbra): Kiss Gábor, Sevecsek István, Fülöp Zsolt, Iszak Tibor, Szécsi Gabriella, Lányi Márton, 
Léránt Zoltán, Márta Gábor és Gáldi Zoltán (Cseh Ottó nem vett részt a közgyűlésen)

Névjegy

Lányi Márton (43) 2001-ben végzett köz-
gazdászként a Széchenyi István Főiskola 
Gazdálkodástudományi Karának logisztika 
szakirányán, másoddiplomáját 2003-ban 
a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-
tudományi Karának pénzügy szakirányán 
szerezte. Pályáját előzőleg, 1997-ben a 
legendás Chemoldanzas-nál kezdte szál-
lítmányozási ügyintézőként, majd a kö-
vetkező évben irodavezetővé lépett elő. 
2000-ben a Danzas, később DHL Freight 
kötelékében FTL menedzserként folytatta. 
2005-ben transport manager volt a DHL 
Solutions magyarországi, szlovák és cseh 
területén, 2006-ban pedig a DHL EXEL 
Supply Chain Magyarország szállítmányo-
zási üzletágát vezette. 2007-ben a Kühne
+ Nagelhez igazolt, ahol kezdetben a 
dél-kelet-európai régió operációs vezetője 
volt, majd 2008–2014 között a közúti osz-
tály élén állt. 2014 óta a vállalat ügyvezető 
igazgatója. 2016-tól az Óbudai Egyetem 
Biztonságtudományi Doktori Iskolájában 
a katonai műszaki tudományok terén vesz 
részt doktori (PhD) képzésben, és publikál 
szaklapokban.

SZÖVEG: BÁNDY ZSOLT



272019. JÚNIUS NAVIGÁTORVILÁG

gyarapodási üteme visszaesett, mert a 
gazdasági növekedésük egyre inkább 
a belső fogyasztáson és a szolgáltatáso-
kon alapult. Ezt a hatást más feltörekvő 
piacok eddig nem tudták teljesen ellen-
súlyozni. Erre legnagyobb esélye Indiá-
nak lehet; kérdés, hogy milyen gyorsan 
tudják megugrani az ehhez szükséges 
infrastrukturális és egyéb fejlesztéseket.

Az Európán belüli bővülő forgal-
mak stabilabban kiszámíthatók, mint a 
kínai áruáramlás, hiszen azok az Euró-
pában működő gyárakat, cégeket szol-
gálják ki, ahol folyamatos a gyártás. A 
Kínából érkező áruforgalom természe-
tesen jelentős volument képvisel, amely 
az összes magyarországi terminálon 
megjelenik. A tengeri úton érkező áruk 
forgalma hektikusnak mondható, mivel 
a Magyarországra irányuló importfor-
galom emelkedett, viszont az export ezt 
nem követte. Ez jelentős kiegyensúlyo-
zatlan forgalmat eredményez az adriai 
kikötők, valamint az északi kikötők és 
Magyarország kapcsolatában. A kínai 
áruk meghatározó része továbbra is a 
hagyományos tengeri úton jut el Eu-
rópába. A piaci képet átrendezheti az, 
hogy a kínai áruk milyen kikötőkön ke-
resztül találják meg a megfelelő útvona-
lakat a célpiacokra. Jelenleg a kikötők 
keményen versenyeznek egymással, ami 
az adriai kikötők vonatkozásában is jól 
látszik, akár az infrastruktúra, akár a 
szolgáltatások fejlesztése terén.

A konténerhajók kapacitásának nö-
vekedése nagy valószínűséggel lassabb 
lesz, mint a korábbi évtizedekben. 
Ugyanakkor a folyamatosan növekvő 
kapacitások túlkínálathoz is vezethet-
nek, ami ronthatja a hajóstársaságok 

eredményét. Gátat szabhat a hajóméret 
növelésének a vízi utak mélysége és szé-
lessége, valamint a kikötői infrastruk-
túra korlátai, bár különösen az utóbbi 
esetén lehetőség van hatékonyságnöve-
lést célzó beruházásokra, fejlesztésekre.

Hamburgban, Európa 3. és a világ 
18. legnagyobb tengeri kikötőjében ta-
valy összesen 135 millió tonnát raktak 
át. A konténeres összforgalom 2018-ban 
8,7 millió TEU volt, ami szintén jó 
eredmény ahhoz képest, hogy a hajós-
társaságok szövetségeiben bekövetkezett 
változások nagymértékben hatottak a 
hajózási menetrendek alakulására is, és 
ezek kedvezőtlenül érintették a ham-
burgi kikötőt. Örvendetes viszont az a 
tény, hogy Hamburg tovább erősítette a 
„legnagyobb európai vasúti kikötő” pozí-
cióját. A közel százezer TEU-s Magyar-
ország–Hamburg közötti áruszállítás 
99 százalékban vasúti megoldásokra épül.

A szlovéniai Koper kikötője 2018-
ban szinte minden cargoszegmenst te-
kintve – kivéve a folyékony ömlesztett 
termékeket – 24 millió tonna árut ke-

zelt, ami 3 százalékos növekedést jelent 
az előző évhez képest. A kikötőben ke-
zelt konténerek számából kiindulva a 
volumen 8 százalékkal, 988 500 TEU-
ra nőtt. A szállítási módozatok közül 
továbbra is a vasút áll az élen: a belföldi 
szállítmányok 62 százaléka vasúton ér-
kezett, vagy hagyta el a kikötőt. A kon-
ténerterminál tekintetében ez az arány 
50–50 százalék volt. A magyar konténe-
res összforgalom 245 ezer TEU-t tett ki.

A Trieste Marine Terminal (TMT) 
2018-ban eddigi legjobb évét zárta: csak-
nem 15 százalékos növekedéssel, mint-
egy 626 ezer TEU-s forgalmat bonyo-
lítottak le a VII-es mólón. A közép- és 
kelet-európai forgalmak megerősödése 
a legfőbb oka a rekordnak. Jelentős bő-
vülés tapasztalható a közép- és kelet-eu-
rópai piacon, ahol Ausztria, Szlovákia, 
Csehország, Németország és Magyar-
ország vezette a növekedési statisztikát. 
Fellendült a TMT és a budapesti MCC 
között fennálló vasúti forgalom, ami 
75 százalékos növekedéssel összesen 
58 400 TEU-t tett ki.
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Márkusné Riss Erika, a Trans-Automat Kft . ügyvezető igazgatója

Megérkeztek
az intelligens tachográfok

Folyamatosan érkeznek hazánkba azok a járművek, amelyek már az új, ún. intelligens tacho-
gráff al vannak felszerelve. Az új DTCO 4.0 menetírók bevezetésének célja a célzott közúti ellen-
őrzéseken túl a közúti fuvarozás biztonságosabbá tétele. A bevezetéssel kapcsolatban  Márkusné 
Riss Erikát, a Continental VDO magyarországi vezérképviseletének, a Trans-Automat Kft -nek 
az ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

SZÖVEG: FERENTZI TÜNDE

– Milyen rendelkezések szabályoz-
zák az okos tachográfok bevezetését?

– Az Európai Parlament 165/2014/
EU rendeletének végrehajtásáról szóló, 
2016. május 18-i 2016/799/EU ren-
delet írja elő, hogy ez év június 15-étől 
újonnan csak azokat a 3,5 tonna össz-
tömegnél nehezebb haszongépjármű-
veket, illetve a 9 főnél több személy 
kereskedelmi célú szállítására használt 
járművet lehet forgalomba helyezni, 
amelyeket újgenerációs digitális menet-
író készülékkel (DTCO 4.0) szereltek 
fel. A rendelet hatályba lépésekor 50 
és 100 közé tehető azon járművek szá-
ma, amelyek már az új, intelligens ta-
chográff al állnak forgalomba.

– Gördülékenyen megy a beveze-
tés?

– Igen. Az új menetírókhoz szük-
séges generáció 2-es műhelykártyák 
gyártása ugyan kissé késve kezdődött 
meg a megfelelő engedélyek beszerzése 
miatt, de annak érdekében, hogy a for-
galmazásban ne legyen fennakadás, az 
Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um gondoskodott arról, hogy Horvát-
országból vásárolt kártyákkal megkez-
dődhessen az új tachográfok üzembe 
helyezése. Igazából az első lépést a fel-
jogosított, auditált műhelyeknek kellett 
megtenni, mivel az intelligens tachográ-
fok gördülékeny bevezetésének alfája és 
ómegája az oktatás, amire a Continen-
tal VDO vezérképviseleteként, képzési 
és vizsgaszervezési engedélyünk révén 
nagy hangsúlyt fektetünk. A Trans-Au-
tomat Kft .-nél folyamatosan tartunk 

oktatásokat az új tachográfok működé-
sével és az ezek kalibrálásához szükséges 
eszközzel kapcsolatban szervizek, már-
kaképviseletek azon munkatársainak, 
akik majd ezeknek az ellenőrzését, be-
szerelését végzik.

– Szükséges ehhez valamilyen spe-
ciális eszköz?

– Egy rendkívül hasznos és felhasz-
nálóbarát tablet, a Workshop Tab segít-
ségével tudják elvégezni a kalibrálást, 
a DSRC- és GNSS-ellenőrzéseket, va-
lamint a jeladók plombálásának doku-
mentálását. A készülék online frissül, 
van rajta dokumentumtár, amibe sok 
szervizinformációt tudunk feltölteni, 
a kalibrálóvarázsló segítségével pedig 
digitálisan irányított a vizsgálati fo-
lyamat. Az adatkommunikáció GSM- 
vagy WIFI-rendszeren keresztül tör-
ténik. A 200 szerződéses partnerünk 
közül legalább 70 olyan műhely, márka-
képviselet van, amelyik megfelelő esz-

közökkel, oktatással és a generáció 2-es 
műhelykártyával is rendelkezik.

– Milyen tulajdonságokkal bír az 
intelligens tachográf?

– Beépített antennával képes a 
GNSS-rendszer segítségével a jármű 
automatikus pozicionálására az olyan 
műholdas rendszerek segítségével, mint 
a Galileo, a GPS, a GLONASS. A szab-
ványosított ITS (intelligens szállítmá-
nyozási rendszer) interfész lehetővé 
teszi a biztonságos és nagymennyiségű 
adatcserét, illetve az adatfeldolgozó cé-
gek számára a távoli adatletöltést. Para-
méterezhető például, milyen tevékeny-
séget végezzen a tachográf a gyújtás be-, 
illetve kikapcsolásakor, konfi gurálható 
8 CAN-üzenet is, amelyek igény szerint 
rendelkezésre állnak, valamint az ada-
tok manuálisan (a letöltőkulccsal) és 
WLAN-, illetve SIM-kártyán keresztül 
automatikusan is letölthetők. A DSRC 
(rádiófrekvencia) technológia révén tá-
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a rendszerünkbe, mielőtt eladnánk a 
műhelyeknek, ahol beszerelik majd. A 
hatóság így – a jeladóhoz hasonlóan – 
vissza tudja keresni, hogy ki kitől vette, 
hol építették be, honnan származik. A 
tachográf memóriájáról készített mű-
szaki nyomaton minden látszik, a mani-
pulálási kísérletek is, így ezekbe tényleg 
nem éri meg belenyúlni.

– Mennyire terheli meg a szállít-
mányozócégek büdzséjét az intelli-
gens menetíró bevezetése?

– Nem számottevőbben drágábbak 
az új készülékek, mint az előző dara-
bok, a kétévente esedékes (illetve a haj-
tásláncban bekövetkező változás utáni) 
kalibrálás árában lehetnek viszont vál-
tozások. A műhelyeknek komoly befek-
tetést kellett eszközölniük azzal, hogy 
beszereztek egy új illesztőkészüléket, 
amellyel elvégzik a kalibrálást, illetve 
részt vettek egy ennek használatát be-
mutató oktatáson, ahol többek között a 
GNSS- és a DSRC-rendszerek ellenőr-
zését és beállítását tanulták meg.

– A kalibrálás máshogy zajlik 
majd ezentúl?

– Valamivel tovább tart majd, de 
ennek ellenére egyszerűbb lesz. A ka-
librálás során viszont számos új adatot 

(például az eszközök szériaszámait, ada-
tait) kell rögzíteni, ezért a kitöltendő 
jegyzőkönyv megváltozik.

– A szállítmányozócégeknek 
mi lyen pluszfeladatot ad az okos 
 tachográf?

– A kötelezettségeik nem változ-
nak jelentősen, a menetíró adatainak 
letöltésére 90, a gépjárművezetői kártya 
információinak mentésére és ellenőrzé-
sére 28 napjuk van. A letöltőeszközök, 
„kulcsok” teljes mértékben kompatibi-
lisek egymással, a 3.0-ás tachográfh oz 
használt készülék egy szoft verfrissítés 
és licenckártya vásárlása után használ-
ható lesz az új, 4.0-ás menetírókhoz 
is. Viszont a gépjárművezetők részére 
oktatást kell tartaniuk az új tachográ-
fok használatával kapcsolatban. Habár 
csak az újonnan forgalomba helyezett 
járművek esetében kötelező az intelli-
gens menetíró, természetesen a meglévő 
járműveknél is lehetőség van a cserére, 
technikai akadálya nincs, mivel nem 
igényel sem kiegészítő elektronikát, sem 
a gépjármű CAN-buszához való illesz-
tést. Annál is inkább, mivel ezeknek – 
és a korábbi verziójú – tachográfoknak 
is 15 év az életciklusa, az Európai Unió 
mobilitási csomagjában ezt 5 évre sze-
retnék levinni a régebbi konstrukciók 
tekintetében. Az új menetírók ugyanis 
sokkal pontosabbak, megbízhatóbbak 
és kevésbé manipulálhatók. Márpedig 
ez volt az új készülékek bevezetésének 
célja: a manipuláció kiszűrése és ezál-
tal a közúti fuvarozás biztonságosabbá 
tétele. Ennek kapcsán az Európai Unió 
mobilitási csomagját is több olyan vál-
toztatással egészítik majd ki folyamato-
san, amelyek például a szociális körül-
mények biztosítására, a pihenőidőre, 
illetve a kabotázsra vonatkoznak.

volról is kiszűrhető a tachográf esetleges 
manipulálása vagy helytelen használata 
a hatóságok számára akár az út mellé 
telepített eszközzel vagy a jármű előtt 
haladó autóból, amivel idő spórolható. 
(Nem titok, hogy a Véda-rendszer al-
kalmassá tehető a DSRC-n keresztül az 
adatok leolvasására). 

– Az ellenőrzések akkor menet 
közben zajlanak majd?

– Nem egészen. Távolról csak az 
esetleges manipulálási kísérletről, az 
érvényes kártya nélküli vezetésről, a 
vezetés közbeni kártyabehelyezésről, 
a jármű nyilvántartási számáról vagy a 
menetíró által rögzített sebességről kap-
hat információt a hatóság. A vezetési és 
a pihenőidők betartásáról vagy ezek 
megsértéséről tájékoztató információ-
kat – mivel személyes adatnak minősül-
nek – csak a járművezető engedélyével 
ismerhetik meg. A tachográfon ilyen-
kor megjelenik egy kérdés a személyes 
adatok letöltéséhez való hozzájárulás-
ról, amit a gépjármű vezetőjének jóvá 
kell hagynia. Természetesen minden 
adatlekérést dokumentál a rendszer.

– Mitől biztonságosabb az új me-
netíró?

– Amit korábban előszeretettel 
manipuláltak, az a jeladó. Most egy 
teljesen új technológiával kifejlesztett 
egységet alkalmaznak, kifejezetten 
ezekhez az intelligens tachográfokhoz. 
Ráadásul egy jeladó egy menetíróval 
alkot egy párt. Ha a jeladó elromlik, 
azt azonnal cseréltetni kell, és az arra 
feljogosított műhellyel aktiváltatni. Ha 
a tachográf válik működésképtelenné 
(mivel ezeket nem lehet javítani), ak-
kor nemcsak azt, hanem új jeladót is 
cserélni kell a műhelynek. Ennek plom-
bálása is biztonságosabb lett. Egyfelől 
csak néhány akkreditált plombagyártó 
van, amely szállíthat a két elfogadott 
menetíró-gyártó cégnek (a Continen-
tal VDO-nak és a Stoneridge-nek). 
Másfelől a plombák QR-kóddal és sor-
számmal vannak ellátva, amit mi mint 
forgalmazók leolvasunk, felviszünk 
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Goodyear

Világpremier Franciaországban
Május közepén a Goodyear meghívta a nemzetközi sajtó munkatársait az új haszongépjármű-ab-
roncsainak bemutatójára Montpellier-be. A kétnapos rendezvényen minden igényt kielégítő tá-
jékoztatást kaptak a részvevők a gyártó új terveiről és innovatív megoldásairól.

SZÖVEG: BÁNDY ZSOLT

Az első nap délutánján egy elragadó 
kastélyban tartottak rövid szakmai 
előadásokat, illetve egy plenáris tájé-
koztató keretén belül ismerkedhettek 
meg a részvevők a Goodyear szolgál-
tatási portfóliójának (Total Mobility 
Program) egyes elemeivel részletesen. 
Ez egy olyan egyedi, fl ottáknak szóló, 
teljes élettartamot végigkísérő szolgál-
tatáscsomag, ahol az egyes elemek ösz-

szesége a professzionális szervizhálózat 
és további innovatív termékek irányába 
mutat, XXI. századi megoldásokkal. A 
prezentációkat követően a már szoká-
sosnak mondható, világszerte elismert 
francia kulináris élvezeteknek hódol-
hattak a vendégek, ami lehetőséget 
adott sok-sok kötetlen beszélgetésre az 
este folyamán.

Az esemény másnapján sajnos 
meglepően rossz időjárás kíséretében 
a Goodyear saját tesztpályáján, a 

Mirevalon folytatódtak az immár gya-
korlati megoldásokat is felvonultató 
bemutatók. Ezek során egyértelműen 
kiderült, hogy a digitalizáció az ab-
roncsfejlesztésben sem hanyagolha-
tó el. Többek között bemutatták az 
RFID-chippel szerelt abroncsokat, 
amelyek révén szinte azonnali értesí-
tésekre, beavatkozásra, azonosításra és 
nyomkövetésre is lehetőség van.

A legnagyobb kaland a tesztpálya 
terepszakaszán történő élménykamio-
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nozás volt minden újságíró szerint. A 
Goodyear meghívta a rendezvényre a 
DeRooy Dakar Teamet, amely két, az 
idei Dakaron dobogós Iveco kamion-
jával vitte el a vendégeket egy kétper-
ces körre. Bár az időtartam rövidnek 
tűnhet, ám aki benn ült a kamionban, 
annak egy életre szóló élmény adatott 
meg, és ha egy kicsit is, de bepillantást 
nyerhettünk a világ legkomolyabb te-
reprali versenyének haszongépjárműves 
világába.

A Goodyear ismét a nevéhez és rang-
jához méltó eseményre hívta meg a sajtó 
képviselőit. A minden igényt kielégí-
tő és tartalmas rendezvényen sikerült 
megismerni a gyártó Total Mobility 
Programjának teljes spektrumát, fi gye-
lemmel az új haszongépjármű-abron-
csok jelentős előnyeire, amelyek mind 
futásteljesítményben, üzemanyaghasz-
nálatban, kopásállóságban és élettar-
tamban is segítik a közúti fuvarozásban 
tevékenykedő cégek mindennapi életét.

A fókuszban a legújabb KMAX GEN-2 és FUELMAX GEN-2 közúti flot-
ták igényeire tervezett és kifejlesztett haszongépjármű-abroncsok 
voltak, amelyek megnövelt futásteljesítményt és hatékony üzem-
anyagfogyasztást biztosítanak időjárástól függetlenül.

A KMAX és a FUELMAX termékcsaládot eredetileg 2013-ban vezették be a 
járműparkok üzemeltetési költségeinek csökkentésére. A továbbfejlesztett 
gumiabroncsok új generációja még több előnyt kínál az üzemanyaghaté-
konyság, az adatkapcsolat és a megnövelt futásteljesítmény terén – minden 
időjárási körülmény mellett. A régiók közötti és a távolsági szállítmányozás-
sal foglalkozó flottáknak szánt új termékek a teljes élettartamuk során jobb 

tapadást igényelnek, és megfelelnek a változó terhelés-
sel járó követelményeknek.

A kormányzott és meghajtott tengelyhez kifejlesztett 
Goodyear KMAX GEN-2 gumiabroncsok prémiumkate-
góriás futásteljesítményt biztosítanak. A termékcsalád 
átfogó előnyei közé tartozik az akár 25 százalékkal jobb 
négyévszakos teljesítmény, a 15 százalékkal nagyobb 
ellenállás a sérülésekkel szemben és az 5 százalékkal 
jobb üzemanyag-hatékonyság, miközben továbbra is 
megtartja elődje, a KMAX kimagasló futásteljesítményét.

A Goodyear FUELMAX GEN-2 gumiabron-
csok megnövelt futásteljesítménnyel, jó tapa-
dással és mérsékelt zajkibocsátással kom-
binált, kimagasló üzemanyaghatékonyságot 
biztosítanak a közúti szállítmányozással fog-
lalkozó flották számára. Akár 10 százalékkal 
jobb futásteljesítményt, 30 százalékkal jobb 
négyévszakos teljesítményt és kisebb zajkibo-
csátást, ugyanakkor a korábbi FUELMAX gu-
miabroncsokkal megegyezően magas szintű 
üzemanyag-hatékonyságot biztosítanak.

A technológiában úttörő Good year 
a legújabb digitális trendeket hasz-
nálja, ezért valamennyi új KMAX 
GEN-2 és FUELMAX GEN-2 gumi-
abroncs rádiófrekvenciás azonosí-
tásra (RFID) szolgáló jelölővel van 
ellátva. Az RFID-jelölő a gumiab-
roncs belsejében található, lehe-
tővé téve az egyszerű azonosítást, 
valamint a gumiabroncskezelő és 

nyomkövető rendszerrel való adatkapcsolatot. A felhőalapú rendszerhez a 
gumiabroncsok egyedi sorozatszámuk alapján kapcsolódnak. Ennek ered-
ménye a hatékony gumiabroncs-folyamatkezelés és a könnyű nyomon kö-
vethetőségből adódó lopásgátlás.

A törvényi előírások szempontjából az összes új termék 
megfelel a téli abroncsokra vonatkozó szigorúbb jogsza-
bályoknak, beleértve a „három hegycsúcs és hópehely” 
(3PMSF) minősítést. A kategóriában legjobbnak számító 
alacsony gördülési ellenállása miatt az új KMAX GEN-2 
és FUELMAX GEN-2 termékcsalád hozzájárul a teher-
gépkocsik kisebb karbonlábnyomához, és segíti a kö-
zeljövőben életbe lépő széndioxid-kibocsátási előírások 
teljesítését.

INNOVATÍV TEHERGÉPJÁRMŰ-ABRONCSOK
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PLATÓ

Shell Hungary Zrt.

Középpontban a jövő üzemanyagai 
és a szállítmányozás

Nem is lehetett volna aktuálisabb téma az idei 
 Innovation Days-en a jövő üzemanyagainál, ame-
lyek kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a 
fenntartható közlekedésben és így a karbonláb-
nyom csökkentésében nemcsak a személy autók, 
de a nehézgépjárművek és a szállítmányozás ese-
tében is. A május 30–31-én a drivingcamp ve-
zetéstechnikai centrumában megrendezett ese-
mény szakmai támogatója a Shell Hungary Zrt. 
volt. A szakmai konferencián 25 kiállító mutatta 
be újdonságait a közel 400 látogató előtt.

Az első nap fő szakmai beszélgetése a jövő üzemanyagai körül 
forgott: a szektor egy-egy fontos szereplője nyújtott betekintést 
az alternatív hajtóanyagok jelenlegi helyzetébe és lefedettsé-
gébe Magyarországon, beszéltek a legnagyobb kihívásokról, 
és eloszlatták a legnépszerűbb hiedelmeket. Legyen az hidro-
génnel, elektromosan, bioüzemanyaggal, LNG-vel vagy CNG-
vel meghajtott jármű, a szakértők egyetértettek abban, hogy a 
kormányzati támogatások és a fogyasztók tájékoztatása nélkül 
a hazai alternatív üzemanyagok piaca továbbra is szűk marad.

Az Innovation Days eseménye lehetőséget adott, hogy az 
üzemanyagokkal kapcsolatos legújabb trendeket, kérdéseket 
és következő lépéseket megismerjék a partnerek és a szektor 
szereplői. A szakmai előadások mellett interaktív programok 
szórakoztatták a részvevőket. Izgalmas installációkat hozott 
a Shell Fleet Solutions idén a drivingcampre: a meghívot-
tak VR-szemüvegen keresztül megnézhették, mit „lát” egy 
üzemanyagrészecske, amikor áthalad a járművön, az üzem-
anyag-tartálytól kezdve a kipufogócsőig, de akár a gondo-
lattal irányítható kis versenyautót is ki lehetett próbálni az 
asztali versenypályán. Pepper, a humanoid robot is eljött az 
eseményre, akivel bármiről beszélgethettek, és akitől bármit 
kérdezhettek a látogatók.

Amennyiben a szolgáltatások részleteivel kapcsolatban sze-
rettek volna többet megtudni, akkor a Shell EETS (European 
Electronic Toll Service) standjánál volt érdemes érdeklődni, 
ahol a fuvarozók megtekinthették az országok közötti átjár-
hatóságot biztosító útdíjkészülékeket. A Shell Fleet Solutions 
az egyetlen olyan kártyaszolgáltató Magyarországon, amely 
a jövőben három különböző alternatívát is kínál partnerei 
számára az egykészülékes útdjfi zetésre. Ezzel egyedülálló le-
hetőséget biztosítanak a fuvarozók számára, hogy szabadon 
dönthessenek, mely szolgáltató készülékét használják majd a 
Shell-kártyás fi zetéssel a piacon elérhető egykészülékes útdíj-
szolgáltatók közül.

A kecskeméti KSZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája csapata is elhozta üzemanyaghatékony 
járművét, amellyel a Shell Eco-marathon Europe versenyen 
vesznek részt. A diákok a július 1–5. között London külváro-
sában megrendezett esemény keretében nemzetközi környe-
zetben – közel 160 csapattal – mérettetik meg magukat, hogy 
melyikük járműve tudja megtenni a legtöbb kilométert 1 li-
ter üzemanyaggal vagy 1 kWh energiával. A jelenlegi rekord 
3771 km 1 liter üzemanyaggal.

Másnap a szállítmányozásé volt a főszerep, ezúttal a driving-
camp adott otthont a III. Szállítmányozás Napja szakmai kon-
ferenciának és kiállításnak. A szakmai nap ötletgazdája a Shell 
kenőanyagok hivatalos magyarországi forgalmazója, az Orbico 
Hungary Kft . volt. Az eseményen a szakmai újdonságok ismer-
tetése mellett a részvevők kipróbálhatták a kiállított járműveket, 
köztük egy LNG-kamiont, valamint megismerhették azokat a 
digitális fejlesztéseket és megoldásokat, amelyekkel nagymér-
tékben növelhető a szállítmányozócégek költséghatékonysága.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is számos új együttmű-
ködés köttetett a rangos eseményen, többek között a Shell 
Fleet Solutions és a Révész Group partnerségi megállapo-
dásának hivatalos aláírására is sor került
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Rail Cargo Hungaria

Csúcsmenedzserek összefogása 
az erdővagyon tisztaságáért 

Erdészeti részvénytársaságok felső szintű 
vezetői közösen tisztították meg a Veszprém 
környéki erdők egy részét az elszórt szemét-
től és az engedély nélkül lerakott hulladék-
tól. A magyar erdők védelmében a Rail Car-
go Hungaria (RCH) és a Verga Zrt. ötödik 
alkalommal szervezte meg akcióját.

Körös Norbert, a Rail Cargo Hungaria Zrt. Igazgatóságának 
tagja, CEO és Ugron Ákos Gábor, a VERGA Veszprémi Erdő-
gazdaság Zrt. vezérigazgatója személyes példamutatásukkal 
arra hívták fel a fi gyelmet, hogy az erdővagyon Magyarország 
kiemelt értéke, amelynek megóvása közös felelősség. Ezt az 
elkötelezettségüket hangsúlyozták a hulladékgyűjtésben való 
aktív részvételükkel a Bakonyerdő Zrt. és a KASZÓ Zrt. fel-
sővezetői is.

Az RCH évente több mint 1 millió tonna faárut fuva-
roz fafeldolgozó üzemekbe, papírgyárakba és exportra. A 
piacvezető magyar vasúti árufuvarozó társaság egyedüli 
piaci szereplőként képes arra, hogy országos lefedettségű 
egyeskocsi-fuvarozásával rugalmasan igazodjon a változó 
volumenű szállítási igényekhez. Az RCH ezen szolgáltatása 
teszi lehetővé, hogy a magyar vállalkozások vasúton eljuttat-
hassák termékeiket felvevőpiacaikra az iparvágányokról. Az 
erdőkben alkalmanként kitermelt néhány vasúti kocsi meny-
nyiségű fát a társaság gyűjtőállomásokra vontatja. Ezekből 
a vagonokból vonatot képez, amelyek elszállítják a farönkö-
ket belföldi fafeldolgozó üzemekbe, illetve papírgyárakba, 
sőt külföldre is.

E rugalmas fuvarozási megoldás előnyeit az ügyfelek nö-
vekvő mennyiségű megbízással ismerik el. Az RCH tavaly 
10 százalékkal több fát fuvarozott 2017-hez képest. Az er-
dőgazdaságok 2019 I–V. hónapjában a megelőző év azonos 
időszakához viszonyítva ugyancsak 10 százalékkal növelték 
az RCH-ra bízott fuvarmennyiséget. Az export faforgalom 
jelentős része Ausztriába irányul, volumene éves szinten 
150 ezer tonna.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. fontos alapértéke a környezet-
tudatos működés és a környezetszennyezés megelőzése. Kör-
nyezetbarát tevékenységével több százezer tonna szén-dioxid-
tól mentesíti az ország környezetét. A vontatási feladatok 
közel felét olyan modern villanymozdonyokkal teljesíti, ame-
lyek széndioxid-kibocsátása nulla, és fékezés során a vonat 
mozgási energiáját villamos energiává alakítják, majd vissza-
táplálják a hálózatba. Az erdők megtisztítása is a környezetvé-
delmi elkötelezettségből fakadó akciók sorába tartozik.

VAGON

A vasúti fafuvarozásban folyamatosan 
jelentkező kocsihiányt a Rail Cargo 
Logistics - Hungaria Kft. a Rail Cargo 
Group innovatív logisztikai megoldá-
sával orvosolja. Új típusú, úgynevezett 
Innofreight konténereket állított be a 
Kiskunhalas, illetve a Kiskunfélegy-
háza, valamint az ausztriai Pöls kö-
zötti irányvonati közlekedés lebonyo-
lításához. Mivel ezekből a 30 lábas 
konténerekből kettőt lehet feltenni az 
RCH négytengelyes, Sgnss jelű kon-
ténerszállító kocsijaira, így mintegy 

28 százalékkal nagyobb raktérfogatot 
lehet elérni, mint a hagyományos Eanos 
kocsik esetében. Az Innofreight Agro 
Tainer OT (Open Top) típusú konténer 
oldal- és homlokfalai fölöslegessé te-

szik a farönkök kötözését, gurtnizását, 
szabványméretük révén automatizálni 
lehet a rakodást, amelynek időráfor-
dítása is kevesebb, mint a hagyomá-
nyos kocsik esetében. A konténerek 
alkalmasak kombinált fuvarozásra, akár 
vasútról közútra történő átemeléssel. 
A 40–42 darab Innofreight konténer-
ből álló vonatrendszer heti rendszeres-
séggel közlekedik, különböző berakó 
állomásokról összegyűjtött, 2 méter 
hosszúságú rönkfákkal rakodva Pöls 
célállomásra.

INNOVATÍV FUVAROZÁSI MEGOLDÁS A FAFORGALOMBAN
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Air Cargo Day Hungary

„Az árufeldolgozás automatizálását 
is meg kell kezdeni”

Budapesten rendezték meg 
elsőként a cargo ellátási 
lánc szakembereit összeho-
zó, Air Cargo Day Hungary
elnevezésű konferenciát. A 
közép-kelet-európai régió-
ból több mint 100 logisz-
tikai szakember vett részt 
a május 24-ei nemzetközi 
szakmai napon, amelyen a 
légiszállítási szektor aktuá-
lis kérdéseit, különösen pe-
dig az iparág digitalizáció-
jának hatásait vitatták meg.

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtér 1. Terminálja adott otthont 
az elsőként megrendezett Air Cargo 
Day Hungary konferenciának. A ren-
dezvény szervezője a Nemzetközi Légi 
Szállítási Szövetség (International Air 
Transportation Association, IATA) 
és a Budapest Airport volt. A szakmai 
napon az iparág minden szereplője – a 
hatóságoktól kezdve a fuvarozókon és 
a légitársaságokon keresztül a földi ki-
szolgáló cégekig – részt vett, hogy pa-

nelbeszélgetések keretében vitassák meg 
a szakma legfontosabb aktualitásait.

A konferencián olyan fontos kérdé-
seket jártak körül a részvevők, mint az 
iparág digitalizációjának lehetőségei és 
a technológiai újítások hatása a cargo 
üzletágra. Ez utóbbit az is alátámaszt-
ja, hogy légi áruszállítás esetén az átla-
gos szállítási idő hat nap, de ennek az 
időnek mintegy negyedét a határellen-
őrzések és a különböző bürokratikus 
folyamatok adják, épp ezért szükséges 

az olyan újítások bevezetése, amelyek 
ezeket a folyamatokat felgyorsíthatják 
és átláthatóbbá teszik.

Anca Apahidean, a IATA kelet-eu-
rópai régiójának vezetője megnyitó be-
szédében kiemelte: „A nemzetközi áru-
szállítás egyharmada immár légi utas, 
a cargoszektor pedig összesen mintegy 
65 millió munkahelyet támogat a vi-
lágban. Ahhoz azonban, hogy az iparág 
meg tudja őrizni a versenyképességét, a 
digitalizáció mellett az árufeldolgozás 
automatizálását is meg kell kezdeni, a 
légi áruszállítás folyamatai ugyanis az 
elmúlt húsz évben nem változtak.”

„Erős logisztikai közösségi háttér 
és hatékony együttműködés nélkül a 
Budapest Airport számára elképzel-
hetetlen lenne a növekedés. Ehhez a 
partnereink mellett a magyar kormány 
és a hatóságok támogatása is elenged-
hetetlen volt” – mondta a megnyitón 
Jost Lammers, a Budapest Airport ve-
zérigazgatója. Azt is kiemelte, hogy 
habár a régióban a kezelt légiáru meny-
nyisége csökkent, a magyar GDP 
5 százalékot meghaladó emelkedé-
se, valamint az autó- és gyógyszer-
ipar növekedése bizakodásra ad okot. 

Balról jobbra Jost Lammers, Anca Apahidean és Veron Zsolt
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A Budapest Airportnál a kezelt áru 
mennyisége az év végére várhatóan eléri a 
150 ezer tonnát, ami jól mutatja azt is, 
hogy a további növekedéshez szükség 
van az év végére elkészülő BUD Cargo 
City névre keresztelt logisztikai bázisra.

Veron Zsolt, az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium felügyeleti 
főosztályának vezetője azt hangsú-
lyozta, hogy a Budapest Airport a ré-
gió egyik legjelentősebb és legerősebb 
áruszállítási központja lehet, és ebben 

a repülőtér vezetésének fontos szerepe 
van. „A kormány feladata az, hogy ki-
számítható környezetet teremtsen a be-
fektetésekhez és egyszerűsítse az egyes 
folyamatokat” – mondta a főosztályve-
zető. Hozzátette: „A Budapest Airport 
ugyanakkor lassan eléri áruszállítási 
kapacitásainak felső határát, ezért a 
már bejelentett fejlesztéseken túl újabb 
beruházásokra is szükség van.”

A konferencia zárásaképp a részvevők 
meglátogatták a Budapest Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtéren épülő BUD 
Cargo Cityt, amely a Budapest Airport 
15 milliárd forintos (kb. 46 millió eurós) 
saját fi nanszírozásból megvalósuló lo-
gisztikai bázisa. Az év végére elkészülő lé-
tesítmény lehetőséget biztosít majd a légi 
áruszállítással foglalkozó cégek számára 
a hatékonyabb együttműködésre. Az air 
cargo mintegy 2 ezer embernek ad mun-
kát közvetlenül a reptéren, míg további 
10 ezer logisztikai munkahelyet jelent a 
légikikötő vonzáskörzetében.

Magyarország és Kína folytatja a gazdasági együttmű-
ködés fejlesztését az „Egy Övezet – Egy Út” kezdemé-
nyezés szellemében a légiszállítás területén. Ez volt a 
mottója a kínai Henan Tartomány Polgári Légiközlekedés 
Fejlesztési és Befektetési Ügynökség, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, valamint a Budapest Airport által kö-
zösen szervezett kínai–magyar gazdasági fórumnak, amit 
Budapesten tartottak május végén.

Kína ötödik legnagyobb gazdasági teljesítőképességű 
tartománya készen áll a légiközlekedési és áruszállítási 
kapcsolatok további fejlesztésére. Ennek alapjait fektette 
le az a közvetlen cargo repülőjárat, amelyet idén április-
ban indítottak el a kínai Csengcsou és Budapest között. 
Azóta heti két alkalommal közlekedik a Cargolux légitársa-
ság Boeing B747F, egyenként 100 tonna szállítási kapaci-

tású tehergépe a Henan tartományban fekvő Csengcsou 
és Budapest között. A jövőbeni fejlesztés, együttműkö-
dés és információcsere kereteit rögzítették a legutóbbi 
megállapodásban.

Ezt megelőzően mintegy 140 főnyi küldött és szakér-
tő vett részt a Budapesten rendezett gazdasági fórumon. 
A Kína központi részén fekvő, alföldi Henan tartomány, 
amely a Sárga-folyótól délre helyezkedik el, több mint 
100 millió embernek ad otthont és egyben az ötödik leg-
nagyobb gazdasági teljesítményű kínai régió. A most aláírt 
dokumentum újabb lökést adhat a kínai–magyar légiszál-
lítási kapcsolatoknak.

„A magyar–kínai kapcsolatok még soha nem voltak 
ennyire kedvezőek, mint most. Magyarországra eddig 
4,5 milliárd dollárnyi közvetlen kínai befektetés érkezett, 
az itt található kínai cégek pedig 15 ezer magyar ember-
nek adnak munkát” – jelentette ki a fórumon Menczer 
Tamás, a KKM tájékoztatásért és Magyarország nemzet-
közi megjelenítéséért felelős államtitkára. Emlékeztetett 
arra is, hogy Kína és Magyarország az idén ünnepli a dip-
lomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját.

„A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér ide-
ális állomás a légi selyemúton az Európa és Ázsia közötti 
kereskedelmi forgalom számára. A Henan tartományi lé-
giközlekedés-fejlesztési céggel most aláírt megállapodás 
fontos lépés a kínai partnerekkel folytatott együttműkö-
désünk elmélyítésében, és megerősíti Budapest mint légi 
áruelosztó központ vezető szerepét a régióban” – hang-
súlyozta az aláíráskor Jost Lammers, a Budapest Airport 
vezérigazgatója.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A LÉGI SELYEMÚTÉRT
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Koperi Kikötő

Bővítik a vasúti kapacitást
A meglévő vasútvonal fejlesztése mellett, amelynek eredményeképpen a vasúti tranzitidő a 
koperi konténerterminál és Budapest között jelentősen csökkent, a kikötői vasúthálózaton is 
beruházások sora zajlik Koperben. Ráadásul előrelépésről számolhatunk be a második vasúti 
vágány megépítésének vonatkozásában is.

A tavalyi év második fele kihívásokkal 
teli volt a vasúti közlekedésben a Kope-
ri Kikötő és a hátországok termináljai 
között. A zavartatást a Szlovén Vasút 
sürgős, nem halogatható karbantartási 
munkái okozták. A legnagyobb kihí-
vást a ma még egyvágányú Koper–Di-
vača vonal vágányzári munkái okozzák, 
amelyekből a következő években is lesz 
még néhány. Végleges megoldást az új 
nyomvonalon vezetett új vasútvonal 
átadása jelent majd, amivel jelentősen 
megnő a vasúti kapacitás. Addig is a 
Koperi Kikötő és a Szlovén Vasút in-
tenzíven dolgozik együtt azon, hogy 
már rövid és középtávon is növelhessék 
a meglévő vasútvonal kapacitását. Egy 
vasúti tervezőiroda által az elmúlt év-
ben készített tanulmány alapján számos 
beavatkozásról született döntés a meg-

lévő vasútvonal több pontján. Ezek egy 
részét már meg is valósították, néhány 
feladat azonban még folyamatban van.

növelhető, ami lehetővé teszi a kikötő 
forgalmának további bővülését. 

A kikötői vasúti infrastruktúra fej-
lesztése szintén folyamatban van. Ennek 
részeként a konténerterminálon öt új vá-
gány épül, egyenként 700 méteres hossz-
ban, illetve felújítják a meglévő hálózatot 
is. Ez már a felkészülés arra, hogy a je-
lenleg 550 méteres engedélyezett vonat-
hossz az új, kevésbé meredek vasútvonal-
nak köszönhetően növelhető lesz, így egy 
vonattal több konténer lesz fuvarozható. 
Három új, vasúti sínen mozgó bakdaru 
már üzembe állt a terminálon, a negye-
dik szállítása folyamatban van. A vasúti 
forgalomszervezés gyakorlatának átala-
kításával, a technológia egyszerűsítésével 
megnőtt a koordináció és a kooperáció 
a kikötői vasútüzem és a Szlovén Vas-
út kikötő melletti rendezőpályaudvara 

A várt eredmények egy része azon-
ban már így is jelentkezett. Idén növe-
kedett a vasúti infrastruktúra rendel-
kezésre állása, aminek köszönhetően a 
konténervonatok menetideje Koper–
Budapest között 20 órára csökkent. Az 
előre meghirdetett, havi ciklusrendben 
végzett karbantartási munkák mellett 
jelentősebb fennakadást okozó körül-
mény nem volt, így komolyabb késések 
sem alakultak ki. Amennyiben az összes 
tervezett kapacitásbővítő beruházás 
megvalósul, úgy a meglévő, egyvágányú 
vonal forgalma 25–30 százalékkal még 
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között. Az összekötött informatikai 
hálózatok az eddiginél több adat auto-
matikus cseréjét teszik lehetővé, ezzel a 
vasútvállalatok, a vontatási szolgáltatók, 
a vasúti operátorok és a kikötő is javítani 
tudja a szolgáltatásaik minőségét.

Nagyon jó hírek jelentek meg a régóta 
várt új, második vágány megépítéséről. 
Ennek az új vágánynak a megépítése a 
koperi kikötő és a kétvágányú Ljubljana–
Olaszország közötti vasúti árufuvarozási 
folyosó között messze legfontosabb stra-

tégiai infrastrukturális projektje Szlové-
niának a gyorsan növekvő kikötői áru-
forgalom zökkenőmentes lebonyolítása 
érdekében a kontinens belseje felé és fe-
lől; a vasúti áruforgalom növekedési üte-
me az elmúlt tíz évben évente átlagosan 
6 százalékos volt. A beruházással a leg-
jelentősebb szűk keresztmetszet tűnne 
el a földközi-tengeri térségi és a Balti-
kum–Adria közlekedési folyosókról, 
valamint egyszerre növelné a kikötő és 
a vasúti árufuvarozás versenyképességét. 
A szlovén kormány bejelentése alapján 
a beruházás 2026-ra megvalósul, ami-
vel közelebb kerül a kikötő a közép-ke-
let-európai régióhoz.

A kikötő teherautóforgalma hatalmas, naponta átlagosan 1300 tehergépjár-
mű fordul meg a kikötőben. Ez tavaly több mint 325 ezer ki- és beléptetést 
jelentett, annak minden biztonsági és dokumentációs feltételével együtt. 
A gördülékenyebb lebonyolítás érdekében májusban egy új kapu nyílt a te-
herautóknak, 2-es számmal, amelyet kizárólag azok a járművek használhat-
nak, amelyek a 2-es mólón átrakott és tárolt árukért vagy árukkal érkeztek. 
Ide tartoznak a kész járművek (például személygépkocsik és kisteherautók), 
a száraz ömlesztett áruk (főleg szója és gabona), egyedileg rakodott áruk 
(acélipari termékek, fa), folyékony áruk (dízelolaj és kerozin), valamint az élő-
állatok. Ezzel a kikötőbe érkező teherautók 40 százalékát terelték az új kapu-
hoz, így sokkal kevesebbszer keresztezik egymást a közlekedési útvonalak a 
kikötőn belül, gyorsabb és biztonságosabb lett a kikötői logisztikai folyamat. 

Ezenkívül egy új Vehicle Booking System (VBS) lépett működésbe, ami 
azt a célt szolgálja, hogy egyszerűbb legyen az éves, előrefizetett belépési 
engedéllyel rendelkező teherautók beléptetése a kikötő területére. A VBS-től 
és az új kapu megnyitásától azt várják, hogy megszűnnek a torlódások a kikö-
tőbe vezető utakon, ami sokszor megfigyelhető volt a csúcsidőkben. A VBS-
ben lehetősége van a közúti fuvarozóknak és szállítmányozóknak előre jelez-
ni, hogy mikor szeretnének belépni a járművel a kikötőbe, és ehhez kapnak 
egy időablakot, amikor soron kívül bemehetnek. Ezzel megnőtt a rakodási és 
a fuvaridők tervezhetősége, továbbá csökkenthető a várakozás miatti holtidő.

A GYORSABB KÖZÚTI RAKODÁSÉRT

A LEGFONTOSABB 
FOLYAMATBAN LÉVŐ 
FEJLESZTÉSEK

3,4 kilométer új vasúti vágány épül 
az autóterminál jobb kiszolgálásá-
ra a jövő év elejére.

Új, dedikált kikötőhelyet építenek a 
RO-RO forgalomban szállított sze-
mélygépkocsik rakodására, ami 
szintén a jövő év elejére készül el.

Öt új elektromos gumikerekes 
bakdaru állt üzembe a konténer-
terminálon az eddiginél gyorsabb 
és halkabb rakodás érdekében.

Próbafúrásokat végeznek megha-
tározandó a konténerterminálhoz 
tartozó 1-es móló száz méterrel 
való meghosszabbításának mű-
szaki feltételeit. Ez az egyik lépése 
annak a kulcsprojektnek, amellyel 
a Koperi Kikötő konténerkezelési 
kapacitása évi 1,5 millió TEU-ra 
növelhető. 
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KÖZLEKEDÉSVILÁG
A budapesti autóbusz-közlekedés aktuális kérdései

Trendek, technológiák és a 
rideg üzemeltetési valóság
Szakmai körökben jól ismert, hogy 
a fővárosi autóbusz-közlekedés az 
utóbbi években turbulens környe-
zetben működik, amit a napjainkban 
zajló technológiaváltás és annak 
előkészületei tesznek izgalmasab-
bá. A 2010-es évek eleje óta az 
akkor egyeduralkodónak számító 
BKV Zrt. korábbi piaci részesedése 
jelentősen, mintegy 65 százalékra 
csökkent (kedvező fordulat, hogy 
nem volt további visszaesés a közel-
múltban), mindeközben a jelenben a 
dízeltechnológiának az elektromos 
hajtásrendszerek felé történő egy-
értelmű elmozdulása érzékelhető. 

Stratégiai kérdések

E jelenség időbeliségében több okból 
nem írható körül tökéletesen. Egyrészt 
még nem ismert a hazai teljesítőképes-
ség pénzügyi-gazdasági szempontból, 
másrészt a technológiának is számos 
kiforratlan eleme van, különösen az ener-
giatárolók élettartama és a töltés kérdés-
köre. Ilyen eldöntendő stratégiai kérdések 

között üzemeltetési vezetőként szomorúan 
látom, hogy éppen az adott év, az adott 
pillanat kérdései és küzdései vesznek el, 
nem kerülnek dokumentálásra a várakozá-
sok, találgatások közben. Az internet világa 
a végtelennek tűnő feltöltött adattal rész-
ben akár pótolhatná is ezt a hiányosságot, 
de teljes képpé hogy állhat össze a BKV 
buszüzemeltetése 2019-ben? Kísérletet 
teszek arra, hogy a legfontosabb aktuális 
kérdéseket kiemeljem és bemutassam, 
melyek általános érdeklődésre tartanak 

SZEDLMAJER LÁSZLÓ számot, különös tekintettel a járművekre, 
a járműpark tervezett megújulására.

Két stratégiai kérdés van, amelyek 
véleményem szerint nem üzemeltetési 
szinten dőlnek el, mégis megkerülhetet-
lenek: a létszám (munkaerő) és a hazai 
gyártás kérdésköre. Mindenki számára 
ismert a szakemberhiány, ami a budapes-
ti buszüzemeltetés környezetében is két-
ségtelenül tapasztalható. A kedvezőtlen 
jelenség azonban egyre kevésbé a for-
galmi munkavállalókat (járművezetőket) 

Ma már elmondhatjuk, hogy az újságok és az internet is szinte tele vannak járműfotók-
kal. Emiatt is igyekeztünk különleges helyszínen, különleges járművek együttállását 
megörökíteni. A járművek a BKV tulajdonát képezik, vagy a BKV üzemeltetésében van-
nak. A képeket Veszelovszky Zsolt készítette.

A 90-es években megismert, különleges arculatúra visszaalakí-
tott Ikarus 411-es trolibusz és 412-es autóbusz az Óbudai garázs-
ban 2019 május végén
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érinti, sokkal inkább a műszaki végrehaj-
tó állományt. A vasúti ágazatokban már a 
mérnök-, üzemmérnökhiányt jelölik meg 
fő problémaként, az autóbusz-ágazat 
számára a felkészült, specializálódni is 
hajlandó villanyszerelők és járműszerelők 
hiánya jelent nehézséget. Képességeink-
hez és mozgásterünkhöz mérten minden 
tőlünk telhetőt elkövetünk a munkatársak 
megtartásához, azonban a már kellő gya-
korlatot szerzett szerelők számára a piac 
által kínált 50–80 százalékkal magasabb 
bérrel szemben a munkáltatói szándék, a 
néhány tíz vagy száz forintos órabéreme-
lés már nem elegendő.

A hazai gyártás kérdéskörében a BKV 
a közelmúltban egyértelműen megmutat-
ta szándékát és képességét: az elmúlt 
öt évben százdarabos nagyságrendben 
szereztünk be hazai bázisokon álló dízel- 
és elektromos buszokat, úgy midi, szóló, 
mint csuklós kategóriában. Ma is készek 
vagyunk segíteni a hazai gyártók kiszere-
lési feladatait (mely szintén egy jellemző 
„hiányszakma”), a szükséges forrás meg-
léte és a beszerzési szándék mellett a 
tervezés és kereskedelmi feladatok hely-
lyel-közzel működnek, még vázgyártási 
képesség is van egy-egy helyen, de a bu-
szok normálisan ütemezett, elfogadható 
minőségű készre és/vagy kiszerelésére 
(ezek nagyjából szinonimák, ki-ki ízlése 
szerint használja saját szakmai tudása 
csillogtatására) már alig van képesség. 
Egyszerűbben fogalmazva azt lehet mon-
dani, hogy egy jól ütemezett projektnél a 
BKV hetente körülbelül egy buszt tud úgy-
nevezett PKD jelleggel megszerelni (így 
készítettünk 46 autóbuszt 2014 és 2017 
között). Alapvetően mégis úgy látom, 
hogy a néha kissé eufemizálónak tűnő ha-
zai hozzáadott érték létrehozásának van 
realitása. Teljesen vagy túlnyomó részben 
hazai elemekből és tervezéssel készült, 
jól üzemeltethető autóbuszt 2019-ben 
nem érdemes és nem is igazán lehet itt-
hon tervezni. Valószínűleg ez sokakban 
megrökönyödést keltő megjegyzés, sze-
mélyesen magam is a hazai gyártás elkö-
telezett híve vagyok, talán érdemes lenne 
a kérdéskört külön cikkben, pró és kontra 
érvelés keretében is körüljárni.

Átlagéletkor: 13,76 év

De vissza az üzemeltetés békésebb vi-
zére! Jelenleg (2019. május 21-én) 977 
autóbuszunk van, ebből 10 mini, 49 midi, 
491 szóló és 427 csuklós kategóriájú. 
Más megosztásban körülbelül még 15 
százalék a magaspadlós Ikarus (igazán 

elöregedett, 25–30 éves buszok), 150 
darab, azaz szintén mintegy 15 százalék 
a 2000-es évek közepén beszerzett Vol-
vo csuklós autóbusz, 40 százalék feletti 
a különböző használtan beszerzett ko-
csik aránya (Mercedes, Volvo, Van Hool, 
Solaris és MAN típusok), és 25 százalék 
feletti a korszerű, döntően EURO 5 vagy 
6 normát teljesítő hazai Modulo vagy 
Mercedes Conecto (török gyártású) ál-
lománya. A flotta átlagéletkora 13,76 év 
jelenleg, ami legalább öt évvel több egy 
elfogadható értéknél.

A legalapvetőbb üzemeltetési problé-
mánkat az okozza, hogy míg a tulajdonos 
jogos elvárásaként a magaspadlós Ikaru-
sok mihamarabbi kivonása lenne indokolt, 
a metrópótlási feladatok és a lassan, kis 
mennyiségben realizálódó beszerzések 
nem vagy csak részlegesen teszik ezt 
lehetővé. Eközben a Nyugat-Európából 
használtan vásárolt alacsonypadlós bu-
szaink is vészesen öregednek, gazda-
ságosan egyre kevésbé javíthatóak. Ki 
kell térni arra is, hogy szakmai körökben 
sokan kritizálják és elítélik a használt be-
szerzést nagyrészt érzelmi okokból, mi-
szerint „Európa szemetét” vásároltuk meg 
hazai buszok helyett. Sajnos ez egy vég-
telenségig leegyszerűsítő álláspont, a va-
lóság és a körülmények figyelembevétele 
nélkül. Egyrészt a 2010-es évek elején 
lényegében semmiféle beszerzésre nem 
volt se mozgásterünk, se forrásunk, míg 
a többi operátor folyamatosan vette át a 
BKV teljesítményeit, így minden használ-
tan beszerzett busz egy-egy forda, járat 
megmentését jelentette a BKV autóbusz-
ágazata számára. Kiváló példa másrészt 
a csuklós Van Hool buszok üzeme arra, 
hogy a 2009-ben 8–9 évesen beszerzett 
járművek mára itthon váltak nagykorúvá, 
így mind Brüsszelben – első üzembe 
állításukat követően –, mind itthon kü-
lön-külön lefutották a tervezett élettarta-

mukat, bőven egymillió kilométer feletti 
átlagos futásteljesítmény mellett. Bár 
üzemben tartásuk számos szempontból 
küzdelmes, a mai napig közlekednek Dél-
Pesten. Természetesen a típus kivonása 
is előttünk álló feladat, az eredetileg be-
szerzett 32 darabból rövidesen már csak 
25 marad állományban, a többi alkatrész-
donorként segíti munkánkat. A korosodó 
használt állomány felújításának nehéz-
ségeire jó példa, hogy a típus speciális 
megoldását jelentő (nem toló csuklós, 
hanem kényszerkormányzású, jellegében 
az Ikarus 280-ashoz hasonló), a „C” ten-
gely kormányzását biztosító úgynevezett 
„pillangó” szerkezet utángyártását hazai 
partnerrel kellett megavalósítanunk, mivel 
a gyártótól ehhez a kétségtelenül elöre-
gedett típushoz már nem kaptunk segít-
séget.

Több tízmilliós javítás

A kissé fiatalabb Van Hool New AG típus-
nak a csuklókapcsolata szorult cserére, 
ami komoly munkaóra-ráfordítást igé-
nyelt, a teljes költség járművenként eléri 
az 5 millió forintot. A legkomolyabb prob-
léma, hogy bár a biztonságos üzemelte-
tés miatt a feladatot mindenképp végre 
kell hajtani, az utasaink komfortérzete a 
drága beavatkozás után sem javul. Ez a 
költség még kezelhetőnek bizonyul, de 
a hasonló típus teljes felújítására becsült 
járművenkénti 35 millió forintos összegre 
se forrásunk, se szándékunk nincs. Nem 
észszerű egy autóbuszra 35 millió forintot 
elkölteni, amikor a piaci értéke körülbelül 
10 ezer euró, és amely összegért a má-
sodpiacon egy-egy pár évig még elüze-
meltethető példány elérhető.

A Volvo csuklósok középjavítása jelen-
leg folyik, ez egy olyan komoly állomány 
és tervezhető projekt, hogy érdemesnek 
ítéltük belevágni, azonban komolyabb 

Az első pesti trolibusz, egy MTB-82 (középen), a most elkészült 5000-es pályaszámú 
tanulókocsi, amely a valaha Weimarban közlekedett hasonló, de meg nem maradt jár-
műnek állít emléket (jobbra), és egy Solaris szóló trolibusz (balra)
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vázbeavatkozást sem az említett típus, 
sem az öreg Ikarusok esetében nem ter-
vezünk.

Hasonló nagyságrendű összeggel len-
ne orvosolható a Genfből használtan be-
szerzett buszaink más jellegű problémája: 
a teljes utasajtó-szerkezetet cserélni kell 
a járművön (ez egyébként a buszok egyik 
legigénybevettebb és legtöbb üzemeltetői 
problémát okozó eleme), az egy csuklós 
buszon cserélendő 3 darab elektromos 
működésű, kétszárnyú ajtó teljes költsé-
ge mechanika és vezérlés, valamint az 
ajtólapok tekintetében 6 millió forintos 
(!) összeg. Itt is számos bontott elemmel 
foglalkoztunk, azok egyrészt elfogytak, 
másrészt szintén kopottak voltak. Próbál-
koztunk az egyes részelemek legyártatá-
sával is (például ajtóvezető sínek), amivel 
csak 1–2 héttel odáztuk el a problémát.

Amikor füstöl a motor…

Volvo buszainknál ugyanakkor az utasain-
kat és az összes városlakót érintő prob-
léma a motorok füstölése. Sajnos ezek a 
járművek másfél évtizede erősen alulmo-
torizáltan kerültek beszerzésre. Az akkori 
beszerzést egyrészt nem áll módomban 
ilyen időtávlatból minősíteni, másrészt 
jól ismert, hogy akkor egy aktuálisan re-
ménybeli hazai gyártó és a svéd-lengyel 
partner között nagyon komoly árverseny 
volt, ami miatt bizonyos, hogy nem a leg-
jobb és legkiemelkedőbb műszaki megol-
dásokat kaptuk (még ha műszakilag egé-
szében korrekt is a busz). A fő füstölési 
problémát az okozza, hogy elinduláskor 
a 20 km/h-s sebesség eléréséig nem 
épül fel a körülbelül 1200-as motorfordu-
latig a szükséges és előírt turbónyomás, 
emiatt az égés tökéletlen és kormozó. 
Mit tettünk és mit tehetünk a probléma 
megszüntetésére? Először is mi magunk 

kerestünk rá megoldást, de szinte azon-
nal bevontuk a gyártó hazai képviselőjét, 
a komolyabb hazai motorjavító partnere-
ket és egyetemet a kutatásba. Rögtön
kiderült, hogy a motorok (és ezen belül 
a turbófeltöltő) a jeladók és kábelek álla-
potára nagyon érzékenyek. Sajnálatosan 
pont a BKV beszerzési környezetében 
nehéz elérni, hogy jó minőségű és vél-
hetően drágább, de jól működő gyári al-
katrészeket vásároljunk. Az úgynevezett 
adagoló belső tárcsa elhelyezésében, 
pontos beállításában is komoly szakmai 
konzultáció és iteráció volt a konkrét ter-
mékgyártó és a buszgyártó anyacége kö-
zött, míg a megfelelő beállítást elértük, és 
így az előtöltés-szabályozás rendeződött. 
Egyben új motorvezérlő szoftverek is ké-
szültek (ezt természetesen csak a gyár-
tó végzi és végezheti), ami sok esetben 
jó eredményt hozott. Emellett a lefutott, 
életük során milliárdszor körbeforduló ve-
zérműtengelyek elkoptak és nem emelték 
ki a szelepeket, ezzel is rontva az átöblí-
tést, az égési folyamatot. Azóta szükség 
esetén és karbantartás során, valamint 
a motorfelújítások alkalmával cseréljük, 
cseréltetjük a vezérműtengelyeket. Ezek 
egyenként százezres, milliós tételek sok 
esetben, egy 7 literes gyári felújított mo-
tor, aminek lényegében csak a blokkja 
eredeti, közel 8 millió forintba kerülhet.

A jó jármű az új jármű

A primer karbantartási kérdéseket se hall-
gassuk el! Az intercooler (köztes hűtő, 
mely a motor és turbó között helyezkedik 
el) tömítettségét javítani kell, azt tisztítani 
szükséges a teljes kipufogórendszer-
hez hasonlóan. A poros város és rossz 
minőségű utak a nehezen szerelhető, 
zsúfolt motorterekkel egy nagyon rossz 
kombinációt alkotnak a csőillesztések 

javítása tekintetében. Az olajcsere kultú-
rája és a felhasznált motorolaj is lényegi 
kérdés: természetes és elfogadható, 
hogy Budapesten egy sokat futott nehéz-
üzemű dízelmotor 10–12 ezer kilométer 
után kopásfémmel és korommal telített, 
melynek cseréjét időben és pontosan 
kellene végrehajtani (csak érzékeltetve: 
egy többet futó kocsinál alig másfél–két 
hónapos ciklus). Univerzális megoldás 
nincs, egy több mint egymillió kilométert 
futó motor soha nem lesz már tökéle-
tes, de üzemeltetőként mindent meg kell 
tennünk a magasabb színvonalú javítás 
és karbantartás érdekében. Mint a régi 
mondás tartja, a jó jármű az új jármű. 
Reméljük, hogy 2020 elején már az utcán 
futnak azok a legújabb buszaink, melye-
ket most szerzünk be, és összesen akár 
200 darab állhat üzembe (szóló és csuk-
lós vegyesen) a források rendelkezésre 
állása esetén.

„Bólogató” Modulók

Természetesen a CNG flottánkat is új bu-
szokkal akarjuk frissíteni, addig a célunk 
a jelenlegi 8–10 százalékos BKV-n belüli 
részarány fenntartása. A CNG üzem te-
kintetében a legkomolyabb problémánkat 
a gázrendszerbe bekerülő olaj okozza 
jelenleg, a gáztartályokból alkalmasint 
deciliter vagy liter nagyságrendben gyűj-
tünk össze sokszor olajat. Különböző szű-
rő- és leválasztórendszerek beépítésével 
próbálkozunk, hogy az érzékeny, jelle-
gében leginkább egy benzines Otto mo-
tor működésére hasonlító erőforrásokat 
megvédjük, fenntartsuk. CNG hajtás üze-
meltetése tekintetében Dél-Pesten igyek-
szünk kiépíteni szakmai kompetenciát, 
hasonlóan az elektromos buszok szak-
értelméhez, melynek bázisa Kelenföldön 
található. Ugyanakkor megfontoltan és az 
erőforrásainkkal észszerűen gazdálkodva 
ezt a képességet a hibrid buszoknál nem 

MAN csuklós autóbusz és csuklós trolibusz
együttállása a Zách utcai telephelyen

Ikarus 60-es nosztalgia autóbusz 
és Mercedes Citaro csuklós Óbudán
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szerezzük meg, azok karbantartását egy-
előre a gyártóra bízzuk.

Az elektromos midibuszaink karban-
tartását a gyártó csődje után kénytelenek 
voltunk átvenni, a legkomolyabb fejtörést 
most a kompozit váz és a fém-acél ele-
mek illesztése, találkozási pontjai okoz-
zák. A futóműnél kiszakadnak az elemek 
a vázból, leszakadnak az akkumulátorok 
tartótálcái. Mindhez nehézkesen lehet 
hozzáférni, és korrekt, teljes értékű javí-
tási technológiánk nincs is. Amikor csak 
a fém utasajtó-szerkezet szakad ki a váz-
ból, az örömteli szinte, mert talán egysze-
rűbben hozzáférhető és javítható. A jármű 
magán viseli a prototípus széria összes 
betegségét, pedig tartom továbbra is 
azt a sok fórumon elmondott és előadott 
valós értéket, hogy az energiafogyasz-
tás-költség egyharmada egy hasonló 
dízelmidibuszénak.

A dízelmidikkel sem állunk jól: a török 
Karsan gyártól nem kapunk érdemi támo-
gatást, ami objektíven szemlélve teljesen 
érthető: nem mi vagyunk a járműtulajdo-
nosok (hanem a BKK), a hazai piac bevé-
tele a törököknek nem sikerült egyelőre 
(elnézést az áthallásáért), és ők a saját 
gyártási, termelési darabszámaikban nem 
tudják értelmezni a BKV 16 darabos flot-
tájának havi 1–2 legyártott elemre, alkat-
részre vonatkozó igényeit.

A szintén hazai Modulo csuklós buszok 
üzeme is számos fejtörést okoz a kelen-
földi garázsban. A járművek bólogatását 
okozó súlyponti és geometriai problémák 
javításán a hazai partnerekkel és a csuk-
lószerkezet gyártójával dolgozunk együtt. 
A gyártó azonban egyértelműen állást fog-
lalt, hogy a csuklószerkezet teljes cseréje 
a geometriai problémákon nem vagy csak 
minimálisan javítana. Így maradunk a szoft 
megoldásoknál. A járművek csuklórészé-
nek a hullámzásra, felütésre való hajlamát, 
a „B” tengely nem megfelelő terhelését 
úgy kezeltük a gyártó egyes szakembere-

ivel együttműködve, hogy a jármű tetejére 
egy „összefogó” lengéscsillapítókból álló 
csillagszerkezetet szereltünk fel egy kísér-
leti kocsira. Ez kifejezetten jól vizsgázott, 
a hullámzás nagyban csökkent, a futás 
minősége még a kritikus, rossz útszaka-
szokon is egyértelműen javult. A kísérleti 
megoldást rövidesen kiterjesztjük, költsé-
ge is tört része a csuklócsere költségé-
nek, és így üzemeltetőként megkerülhető 
egy gyártóművi-hatósági engedélyezés 
problematikája is.

Tűzesetek, kitörési pontok

Természetesen foglalkozni kell a járművek 
tűzeseteinek kérdéskörével! Az általános 
magyarázkodás és problémák sorolása 
helyett inkább a három fő, idén detektált 
kitörési pontot tárom fel:

A járművek magas futásteljesítménye, 
a belvárosi használat és a koruk miatt a 
motorterek jellemzően olajtól és/vagy 
hűtőfolyadéktól szennyezettek. A motor-
térben található alukasírozott szigetelés 
apróbb repedésein keresztül bejutottak a 
szövet szigetelésig, ahol megtapadtak és 
elnehezítették azt. Az olajjal és hűtőfolya-
dékkal átitatott szigetelőt a gyári ragasz-
tások már nem tartották meg, ezért ezek 
több helyen elváltak a motortér falától, 
akár teljes egészében is. Ezeket a szige-
telőket pótolni szükséges, azonban a mo-
tortér számos helyén hozzáférhetetlenek. 
Ezt leküzdendő a motort és a váltót ki kell 
szerelni a járműből. Csak így lehet a kor-
rekt javításokat elvégezni. Ennek a mun-
kaóra-szükségletét nehéz becsülni. Tudni 
kell, hogy képzett szerelőpárosoknak is 
egy hétvégi munka csak a motorcsere ér-
demi javítás nélkül (azaz rossz motor ki-, 
javított motor beszerelése).

Emellett a szárazjeges tisztítási tech-
nológiával ismerkedünk meg részletesen 
és közelebbről, a nedves tisztítás helyett 
több helyen érdemes ezt alkalmazni (akár 

motorkiszerelés nélküli esetekben is), de 
ez komoly felkészülést és szakismeretet 
igényel, hogy ne okozzon több kárt, mint 
hasznot az eljárás.

Harmadikként a mágnesszeleppel ve-
zérelt, utólagosan kiépíthető automata 
üzemanyag elzáró rendszer is komoly le-
hetőségeket hordoz: bár triviálisnak tűnik, 
sajnos nem az, hogy nem kerül ki a gáz-
olajtartályból tűz esetén az üzemanyag. 
Ezt a megfelelően beépített elzárással 
lehet szabályozni, ami a mi buszainknál 
régebben még nem került beépítésre, de 
kétségtelen, hogy ma már a beépített tűz-
oltó-berendezésekkel is együttműködve 
ezek meglévő és használt műszaki meg-
oldások.

Köszönet és megbecsülés

Számos aktuális kérdésről nem esik szó 
a cikkben: a trolibusz-közlekedés például 
teljesen kimaradt, de igyekszik társasá-
gunk globálisan pótolni a hiányt, jelesül 
komplett trolis kiadvány jelenik meg vár-
hatóan idén ősszel a 85 éves budapesti 
csápos buszokról.

Az elmúlt 10 évnek fontos része lett a 
lassan most már több tucat tagot számláló 
muzeális, nosztalgia és különleges jármű 
flotta – a cikk képanyagába bele-beleszö-
vődik a múlt-jelen párhuzam részeként –, 
de ez is szintén külön, akár könyv- vagy 
monográfiajellegű anyagban bemutatható.

Végül fontosnak érzem, hogy azoknak 
a partnereknek, akik motorfüstölésektől 
kezdve vázjavításon át a tűzmegelőzése-
kig, a kötelező kereskedelmi együttműkö-
désen túl segítik munkánkat, köszönetet 
mondjak. A köszönetem és megbecsülé-
sem nem kevésbé szól üzemeltetésben 
dolgozó vezető és végrehajtó munkatár-
saimnak is.

A cikk szerzője a BKV Zrt. üzemeltetési 
vezérigazgató-helyettese.

Különleges járművek: a BKV hibrid Volvo (b), elektromos Modulo (k) és CNG Van Hool (j)
busza együtt Kelenföldön a fotó kedvéért; máskor a városban nem találkoznak
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VERSENYBEN

Az elbukott francia fapados forradalom

Versenyhelyzet-elemzés: Budapest–Párizs
Párizs csillogását egyszer látni kell, és ezt olyan sokan gondolják így, hogy a város évi 30 millió látogatójával 
jelenleg a világ legkedveltebb úti célja. Sorozatunk következő részében a francia főváros közösségi közlekedési 
elérését tekintjük át, elsősorban Budapest felől nézve. A divat és pompa mellett elsősorban a városlátogatások, 
valamint a francia–magyar gazdasági kapcsolatok legfontosabb színtere a Szajna partján elterülő település.

Autóbusszal, telekocsival

Az elmúlt hónapok emblematikus képe 
a városról sajnos a lángoló Notre Dame-
hoz köthető, ezzel is emlékeztetve min-
denkit, hogy a metropolisz nemcsak a 
világ egyik vezető gazdasági központja, 
hanem Európa egyik kulturális, művésze-
ti centruma is. Az építészeti csodákban, 
világelső múzeumokban, nagypolgári ká-
véházakban és ultraelegáns üzletekben 
bővelkedő város belső városmagja ugyan 
csak 2 millió főt számlál, de a vele egy-
beépült Ile-de-France régióval együtt már 
12 milliós. Párizs a kontinens egyik leg-
jelentősebb politikai, oktatási centruma, 
amelynek jelentős hatása van a szórakoz-
tatóiparra, a sajtóra, a tudományokra és 
persze a csillogó divat világára.

A FlixBus naponta két járatot közleked-
tet 21 órás menettartammal a két főváros 
között, a zöld-sárga cégtől megszokott 
szolgáltatási színvonal biztosítása mellett. 
Így a fedélzeti wifi és a frissítő biztosított 
a hosszú út során, és az ár egy bőrönd 
szállítását is tartalmazza. Az árak a ke-
reslethez igazodva 18 ezer forinttól indul-
nak, németországi átszállással további 
eljutási lehetőséget is kiajánl a FlixBus 
alkalmazása. A Volánbusz partnere ezen 
az útirányon az Eurolines, amely hetente 
kétszer Linz–Strasbourg–Metz útirányon, 
22 óra alatt éri el célállomását. A legked-
vezőbb árú jegyek 22 900 forinttól kap-

hatók, amely tartalmazza a fedélzetre 
felvihető táska mellett két normál méretű 
poggyász elszállítását is. A hazánkban 
még aktív Regiojet prágai átszállással, 
hasonló árfekvésben kínál buszjegyeket, 
amennyiben valaki a fedélzeti szórakozta-
tó rendszerben erősebb cseh versenyzőt 
keresné.

Nem túl tipikus autós úti cél Párizs, így 
a nagyobb telekocsis oldalakon is csak el-
vétve találunk fix szabad helyet az autók-
ba. A nyári időszakra keresve 8 és 24 ezer 
forint között lehetett a magyar vagy román 
sofőr mellé beülni a 15–17 órás, Nürnber-
gen keresztüli autópályás utazásra.

Vonattal, átszállással

A MÁV-START honlapján nem találunk 
ajánlatot Párizsba, mert 2001 óta nincs 
már közvetlen kocsi a két ország között. 

Ez egy hosszú folyamat eredménye, ami 
még a legendás Párizs–Isztambul Orient 
expressz luxusvonattól indult, amelyik sok 
lépcsőben megrövidült, és mára eltűnt a 
menetrend szerinti vonatok közül. Ha valaki 
vonatozásra adná a fejét, úgy a Budapest–
München éjszakai EuroNight vonathoz 
csatlakozó München–Paris TGV ajánlható, 
amelyre ugyan kelet felé csak 14 perc az 
átszállási idő, de az éjszakai vonatok bősé-
ges menetrendi tartalékai mellett a rutinos 
utazók számára ajánlható. Erre az útirányra 
a vonatjegyet az ÖBB/DB honlapján vagy 
a Wasteels utazási irodában kell megvá-
sárolni, mert az államvasút értékesítési 
rendszere jelenleg nem éri el a legkedve-
zőbb TGV-tarifákat. Nappali utazás esetén 
legalább két átszállásra kell az utazónak 
felkészülnie.

Repülővel, kényelmesen

A franc ia főváros legkényelmesebben légi 
úton érhető el Budapestről. Az Air France 
(Joon) naponta 4 járatot közlekedtet Feri-
hegy és Párizs, Charles De Gaulle (CDG), 
azaz az első számú repülőtér között, 
amely önálló TGV vasútállomással és jó 
belvárosi kapcsolatot nyújtó RER (városi 
vasút) megállóval rendelkezik. Júliusra 
a csak kézipoggyászt magukban foglaló 
Economy Light jegyek 20 ezer forinttól el-
érhetők, míg a feladott csomagot is tartal-
mazó alapárak 27 ezer forinttól indulnak. 

SCHULEK TIBOR

Az Air France A319-es repülőgépe landol Budapesten

Bal oldalt a német vasút ICE szerelvénye,
jobb oldalt az SNCF Párizsba induló TGV-je Münchenben
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JOON LESZ AZ ÚGY’
Alig 2 éve döntött az Air France – KLM csoport arról, hogy sok más járat mellett a Párizs–Budapest járatok üzemeltetését is átadják 
a tulajdonukban lévő félig fapados Joon légitársaságnak, amely trendi, fiatalos, tornacipős stílust és természetesen alacsony mű-
ködési költségeket ígért az Európán belül egyre inkább visszaszoruló hagyományos cégek mellett. Mára látszik, hogy a Joon pozi-
cionálása nem sikerült, hiszen az új generáció megszólítása nem volt átütő siker, miközben Budapest felől az Air France elveszített 
minőségérzékeny utasokat, elsősorban az átszállókat, akik így már nem bíztak a párizsi átszállások sikerességében. Tulajdonkép-
pen az eredeti koncepció is érthetetlen volt, hiszen az Air France – KLM már rendelkezik egy HOP! név alatt futó ráhordó-elosztó 
regionális hálózattal, valamint a Transavia fapados légitársasággal is. A végső csapást a Joon-ra a cégcsoporton belüli elhúzódó 
bérvita lezárása jelentette, amikor a vezérigazgató a cég 2019 nyarán történő leállítását és az Air France-ba történő visszaszerve-
zését jelentette be.

Ebben az árban egy fedélzeti kávé, üdítő 
és egy napszaknak megfelelő apróbb 
harapnivaló is benne van. Beszálláskor 
az utasok hozzájuthatnak a helyi sajtóter-
mékekhez is, míg a fedélzeten letölthető 
applikáció segítségével lehet médiatartal-
makat megtekinteni. A Business osztály 
kényelme, nagyobb poggyászkerete és 
a meleg főétkezéseket biztosító pazar ki-
szolgálás 88 ezer forinttól érhető el a két 
főváros között. A Joon festésű gépek és a 
fiatalos fedélzeti stílus még június végéig 
megtalálható a menetrendben, később 
minden járat egységesen az Air France 
Airbus gépeivel fog repülni.

A CDG repülőtér monumentális épülete, amely 
a látszóbeton használatának egyik szép példája

Debrecen repülőteréről indul a Wizz Air járata Párizs felé

Párizs BVA repülőtér fapados előtere

Az easyJet légitársaság mintegy 10 
éven keresztül naponta repült a második 
számú fővárosi repülőtérre, a várostól 
délre található Orlyra. A brit cég térnyeré-
sének egyik fontos állomása volt Francia-
országban, amikor a központi repülőtéren 
is bázist alapított, majd a tavalyi évtől a bu-
dapesti járatokat átköltöztette a nagyobb 
CDG-ra. Ugyan a korábbi napi járat pont 
a nyári szezonban heti 4-re csökken, de 
szeptembertől ismét naponta közlekedik. 
Az easyJetnél érdemes jó előre foglalni, 
így az őszi időszakra sok jegy 12 ezer fo-
rintos kezdőáron elérhető.

A Ryanair hetente háromszor: szer-
dán, pénteken és vasárnap repül Buda-
pestről Párizs Beauvais repülőterére, 
7000 forintos kezdőárral. Fontos tudni 
ugyanakkor, hogy ez a repülőtér mintegy 
100 kilométerre fekszik a városközpont-
tól, így jelentős idő és költség a városba 
történő bejutás.

A Wizz Air Budapestről nem, de Debre-
cenből hetente háromszor szintén elérhe-
tővé teszi Beauvais repülőterét, eseten-
ként (és általában csak az egyik irányban) 
nagyon kedvező áron, 4990 forinttól.

Szeptembertől a Transavia, az Air 
France – KLM fapados légitársasága 
közvetlen járatot indít Ferihegyről Orlyra, 
hetente kétszer, pénteken és vasárnap. 
A bevezetőárak 12 ezer forint körül indul-
nak, amely természetesen a feladott pogy-
gyász nélküli alapárat jelenti.
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E-MOBILITÁS

Európában hódít, az Egyesült Államokban újjáéled az autóbuszos közlekedés

Az elektromos mobilitás úttörői
A FlixBus anyacége, a FlixMobility tovább zöldíti szolgáltatását. A Németország-
ban 6 éve alapított társaság nem elégszik meg azzal, hogy az egyik legzöldebb 
utazási módot biztosítja, hanem a klímaváltozás valós veszélyeivel szembenéz-
ve, kiterjeszti a fenntartható utazás határait. Mindeközben a mobilitási szolgál-
tató bővíti innovatív megoldásait, és gyors ütemben terjeszkedik az európai és 
az egyesült államokbeli távolsági közösségi autóbuszos közlekedés piacán is.

Még zöldebb mobilitás

A vállalat már egy éve elindította távolsági 
hálózatában az első elektromos autóbu-
szokat, mostantól pedig ennél is tovább 
lépve, a Greenpeace Energy által bizto-
sított, kizárólag szélerőműtelepekről és 
vízerőművekből származó zöld árammal 
működteti a vonatait. 

A világ teljes szén-dioxid-kibocsátá-
sának 25 százalékát a közlekedés adja. 
A FlixMobility kötelességének érzi, hogy 
részt vegyen az emissziócsökkentésben, 
amit André Schwämmlein, a FlixMobility 
alapítója és ügyvezető igazgatója így fo-
galmaz meg: „Azok, akik velünk utaznak, 
nemcsak óriási hálózatunkból, kényelmes 
és megfizethető szolgáltatásainkból profi-
tálnak, hanem velünk együtt építik a zöld 
jövőt.”

Miután tavaly a világon elsőként Fran-
ciaországban és Németországban tá-
volsági útvonalon kezdett elektromos 
buszokat használni (2018 áprilisában 
indult az első e-busz Párizs és Amiens 
között, majd néhány hónappal később a 
Frankfurt–Mannheim vonalon, a frankfurti 
repülőteret és Heidelberget is érintve), a 

cég mostantól 4 vonatát a Greenpeace 
Energy 100 százalékban zöld áramával 
működteti olyan útvonalakon, ahol a vas-
úti versenytársak még mindig részben 
szennyező szénerőművekből származó 
elektromosságot használnak. 

A FlixTrain az első és egyetlen német 
vasúti szolgáltató, amelynek a vonatai 
teljes mértékben zöld energiával üzemel-
nek. A környezetvédelmi szempontok a 
társaság üzletpolitikájában kiemelt helyet 
foglalnak el, ezért ahogy bővítik a vas-
úti hálózatukat, úgy törekszenek egyre 
inkább arra, hogy a felhasznált energia 

ugyanolyan zöld legyen, mint a vonatok 
külseje.

Úton az egyszer teljesen kibocsátás-
mentes személyszállítás felé, a FlixBus je-
lenleg is lehetővé teszi ügyfeleinek, hogy 
kompenzálják utazásuk szén-dioxid-ki-
bocsátását. A foglalás során egy rubrika 
kipipálásával minden utasnak lehetősége 
van egy kisebb, jegyártól függően 1–3 
százalékos hozzájárulással támogatni a 
környezetet. Ez az összeg az utazás kibo-
csátásának kompenzálása mellett egy ki-
sebb, más kibocsátást csökkentő projek-
tek támogatására használható adományt 
is magában foglal.

Egyszerű jegyvásárlás és fizetés

A FlixBus tovább bővítette innovatív megol-
dásait, miután elérhetővé tette felhaszná-
lóinak az Apple Pay fizetési lehetőséget. A 
jegyvásárlás gyorsabbá és kényelmeseb-
bé válik az egyszerű, biztonságos és titko-
sított mobilfizetési móddal. A felhasználó-
barát digitális megoldások a FlixBus üzleti 
modelljének szerves részét képezik a vál-
lalat 2013-as alapítása óta. Az anyacég, 
a FlixMobility 200 fős csapattal fejleszti 
folyamatosan a cég technológiai ajánlatát, 
többek között olyan megoldásokat is in-
tegrálva a FlixBus alkalmazásába, mint az 
Apple Pay. A biztonság és adatvédelem az 
Apple Pay rendszerének központi eleme. 
Ha a felhasználók bankkártyájukat vagy hi-
telkártyájukat használják, a kártyaszámot 
sem az eszköz, sem az Apple szerverei 
nem tárolják el. Ehelyett egy egyedi azo-
nosítót rendel a tranzakcióhoz a rendszer, 
ami titkosítva kerül a készülék biztonsági 

FlixTrain, úton
a még zöldebb
mobilitás felé

Zöld árammal
töltik a FlixBus 
egyik e-buszát

DÉKÁNY ZSOLT
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moduljába (minden fizetéshez egyedi, di-
namikus biztonsági kód tartozik).

A FlixBus iOS alkalmazásának felhasz-
nálói egy Apple Pay ikont találnak a fize-
tési lehetőségek között, aminek segítsé-
gével néhány kattintással lebonyolíthatják 
vásárlásukat, hiszen a fizetéshez szüksé-
ges információkat az Apple Wallet tárolja. 
Az Apple Pay egyszerűen beállítható, a 
fizetési funkció jelenleg az Apple Watch, 
iPhone SE és iPhone 6 vagy annál újabb 
készülékeken érhető el. Azok az alkalma-
zások és weboldalak, amik elfogadják az 
Apple Pay-t, egyszerű online vásárlási 
lehetőséget biztosítanak a Touch ID vagy 
Face ID azonosítással. Nem szükséges 

manuálisan kitölteni hosszú űrlapokat, 
majd újra és újra bevinni a számlázási 
vagy szállítási információkat.

Egységes szolgáltatás

A FlixBus megvásárolta a franciaországi 
székhelyű Transdev Grouptól a Eurolines 
és isilines távolsági buszszolgáltató-
kat. A megállapodás magában foglalja a 
Eurolines által Franciaországban, Hollan-
diában, Belgiumban, Csehországban és 
Spanyolországban működtetett vállalkozá-
sokat, és ezek 25 országon átívelő busz-
hálózatát. A Eurolines isilines márkájával 
belföldi útvonalakon is szolgáltat Francia-
országban. Azokon a piacokon, ahol a 
Eurolines-nak vállalatai vannak, a FlixBus 
helyi ügyvezető igazgatói irányítják a cé-
geket. A Transdev Group megtartja B2B 
buszbérlő szolgáltatását Franciaország-
ban, amit Transdev márkanév alatt üzemel-
tet a korábbi isilines helyett. A következő 
hónapokban a FlixBus és a Eurolines mun-
katársai közösen dolgoznak szervezete-
ik és hálózataik összehangolásán, ezzel 
egységes, kombinált ajánlatot biztosítva 
párhuzamos szolgáltatások helyett.

New York, New York…

A mobilitási startup elindította járatait 
az Egyesült Államok keleti partján, több 
mint napi 10 összeköttetést kínálva New 
York City, Washington D.C., Baltimore és 
Richmond között. A zöld buszok május 
30-án bukkantak fel először Manhattan 

utcáin, pontosan egy évvel azután, hogy 
a FlixBus megkezdte működését az USA-
ban. Az akkor Kaliforniában induló szol-
gáltatás mostanra 9 államban érhető el, 
idén márciusban Texas, Louisiana és Mis-
sissippi, áprilisban pedig Utah is a FlixBus 
hálózatának részévé vált.

A New York City és Washington D.C. 
közötti közlekedési folyosón való megjele-
nés komoly mérföldkő a FlixBus globális 
terjeszkedésében. Ez az Egyesült Álla-
mok legfrekventáltabb útvonala, egyúttal 
a világ egyik legforgalmasabbja is. A társa-
ságnál úgy látják, az egy évvel ezelőtti si-
keres nyugati parti szolgáltatásbevezetés, 
majd a délen és délnyugaton történő növe-
kedés során világossá vált, hogy az ame-
rikaiak igénylik az utazási alternatívákat 
és nyitottak arra, hogy távolsági busszal 
utazzanak. Évről évre csökken azoknak 
a fiataloknak a száma, akik autót vásá-
rolnak, eközben egyre többen fordulnak 
a közösségi mobilitás felé. Így a FlixBus 
épp akkor terjeszkedik az USA piacán, 
amikor növekszik azoknak amerikaiaknak 
a száma, akik valós utazási alternatívaként 
tekintenek a távolsági buszra. A FlixBus 
saját kutatása szerint új utasaik között kö-
zel 65 százalék azoknak az aránya, akik 
korábban soha nem utaztak távolsági au-
tóbusszal, így a vállalat vélhetően új piacot 
teremt az iparágon belül.

A FlixBus célja, hogy modernizálja a 
tradicionális buszpiacot. A vállalat egye-
dülálló üzleti modelljének lényege, hogy 
míg a buszok napi működtetéséről nagy 
tapasztalattal rendelkező helyi buszpart-
nerek gondoskodnak, a FlixBus csapata 
felügyeli az üzemeltetést, gondoskodik a 
technológiai fejlesztésről, hálózattervezés-
ről, illetve marketing és sales tevékenysé-
get végez. A FlixBus a kezdetektől úttörője 
a buszos iparág technológiai fejlesztései-
nek. A mobilalkalmazás, az Apple Pay és 
Google Pay integráció, a virtuális valóság 
megoldások alkalmazása egyes amerikai 
járatokon és a világ első menetrend szerin-
ti elektromos távolsági buszának elindítása 
mind ebbe az irányba mutatnak.

ZÖLD BUSSZAL PLOVDIVBA
A múlt hónap közepétől közvetlen járatokat indított a FlixBus Plovdivba, Európa Kul-
turális Fővárosába. Budapestről és Szegedről mindennap indulnak éjszakai távolsá-
gi buszok Bulgária második legnagyobb városába. A cég 2018 márciusa óta bizto-
sít átszállás nélküli összeköttetést három magyar városból Szófiába, most a hálózat 
tovább terjeszkedik egészen Plovdivig.
„Plovdiv 2019-ben kiemelt turisztikai jelentőséggel bír. A FlixBus ajánlatát rugalma-
san igazítjuk utasaink igényeihez, most is igyekszünk a város iránt megnövekedő ér-
deklődésre reagálni. Bízunk benne, hogy minél több magyar utazó fedezi majd fel Eu-
rópa Kulturális Fővárosát zöld busszal” – mondta Arany László regionális ügyvezető 
igazgató.

A FlixBus az USA keleti partvidékén is megvetette a lábát

Az európai terjeszkedés újabb állomása, 
a Eurolines megvásárlása

Gyorsabb, 
kényel-
mesebb
jegy-
vásárlás 
Apple
Pay-jel
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MOZAIK

A legnagyobb európai autós seregszemle Genfben

A benzines világ utolsó szép évei
Két világ harca zajlott a genfi csillogó díszletek között. Egy világ, ahol az 
autó minél erősebb, minél gyorsabb, ahol a vezető számára minden meg-
tett kilométer egy élményt jelent, ahol az autó az önkifejezés eszköze és 
sok esetben kiváló befektetés is. A másik világ a fenntartható mobilitásról, 
a villanyautókról, a megosztásról szólt, ahol csak a használatért fizetnek 
a felhasználók, akik minél rövidebb időt szeretnének az autóban eltölteni.

Öblös, dübörgő hanggal indul be egy 
Huayra V12-es motorja a Paganini stand-
ján. Ez a szuper luxus kategória, amely 
innen nézve tucatterméknek tekinthető 
Ferrari és Lamborghini felett helyezkedik 
el. Az évi 40 autó esetében természetes, 
hogy itt minden egyedi, a külső színtől a 
belső varrásig a vevővel egyeztetve terve-
zik és kézzel készítik el a járműveket. Ez 
az önkifejezés egyik lehetséges módja, el-

sősorban sztárfocistáknak, sikeres bróke-
reknek. Ugyanakkor egy olyan befektetési 
forma is, amely az elmúlt 10 évben rendre 
túlszárnyalta az aktuális slágerportfóliókat. 
Nemcsak a veterán autók felújítása lehet jó 
üzlet, hanem az új, általában limitált széri-
ás szuper sportkocsik vásárlása is, hiszen 
ezek értéke egyre növekszik.

A nagy gyártók sem maradhatnak ki a 
jó üzletből, így a Volkwagen csoporthoz 
tartozó Bugatti méregdrága 1500 lóerős 
Chiron sorozatából készített egy szerke-

zetileg azonos, de könnyített és kanyarok-
ra optimalizált Divo sorozatot, amiből az 
1,6 milliárd forintos árcédula ellenére már 
minden egyes darabot eladtak a tervező-
asztalról. Majd idén még erre is rálicitál-
tak egy egyedi, La Voiture Noir járművel, 
amelyet minden idők legdrágább jármű-
veként, 16,5 millió eurós (~5,2 milliárd 
forint) áron kínálnak. 

Ferdinand Porsche dédunokája, Piech 
saját nevén autómárkát alapított, amelyet 
egy luxusnappali díszletei között mutat-
tak be az érdeklődőknek. A Mark Zero 
Concept tisztán elektromos hajtású, de 
klasszikus vonalú, hosszú orrú sportku-
pé, amelynek vezető formatervezője a 
magyar származású Varga László.

Európa későn ébredt a villanyautók 
felfutásával kapcsolatban, így a tervezé-
sek elhúzódása és az akkumulátorgyártó-
kapacitások elégtelensége miatt lépés-
hátrányba került. A dízelbotrány után hi-
hetetlen, hogy a legnagyobb gyártó, a 
Volkswagen még mindig nem tud bemutat-
ni olyan elektromos autót, amely a piacon 
jelentősebb számban értékesíthető lenne. 
Miközben a Toyota százezres darabszám-
ban értékesíti hibrid és elektromos mo-
delljeit, a Nissan teljesen elektromos Leaf 
modelljét a nagy kereslet miatt alig tudja 
leszállítani, a Tesla Amerikából ezerszám 
hajózza át prémium kategóriás autóit.

Kínában gyártják ma a legtöbb elekt-
romos autót a világon, de a helyi gyártók 
eddig nem tudták megvetni lábukat az 
igényes európai piacon. A Geely évekkel 
ezelőtt bevásárolta magát a patináns svéd 
Volvo gyárba, és nagyon sikeres benzines/
dízel modelleket gyárt, miközben a skan-
dináv márka híresen biztonságcentrikus 
képét is megtartotta. Ezen a platformon 
most önálló villanyautó gyártmányokat is 
bemutat, Polestar néven. Ezeket a kocsi-
kat előre felkészítették az autómegosztó 
szolgáltatásokhoz, de akár olyan funkciók 
is elérhetőek, mint a csomagtér távolról 
történő kinyitása, ha a futár számára az 
utcán parkoló autót adnánk meg címként.

Az önvezető funkciók lassan minden 
kategóriában megjelennek, de a jogi sza-
bályozás miatt csak segédeszköznek te-
kinthetők. Így az Audi versenyelőnye sem 
használható ki azzal, hogy elvileg első-
ként 3. szintű önvezetést kínál egyes au-
tóiba, amely már biztonságkritikus funkci-
ókat is át tud venni az autóvezetőtől.

SCHULEK TIBOR

Bugatti-stand a világ legdrágább új gyártású autójával

Putyin elnök limuzinját 
már a gazdag oroszok is 
megvásárolhatják
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VASÚT

A budapesti elővárosi vonalakon csökkenhet a menetidő, javulhat a menetrendszerűség

Jövő februárra forgalomba áll tizenegy emelete s motorvonat
Százmilliárd forintos értékben szerezhetett be a MÁV-START emeletes motor-
vonatot a jelenlegi EU-s finanszírozási ciklus forrásainak terhére. Ezért az ösz-
szegért 19 darab hatkocsis szerelvényt szállít le a svájci STADLER 2020 végéig.

A tervek szerint hét szerelvény Z50-es 
zónázóvonatként jár a Nyugati pályaud-
var–Cegléd–Szolnok viszonylaton, míg 
11 szerelvény a Budapest–Vác–Szob 
vonalon közlekedik majd személy- és 
zónázóvonatként egyaránt (mindkét vo-
nalon kizárólag FLIRT motorvonatokkal 
vegyesen), egy pedig tartalék lesz, leg-
alább 94 százalékos rendelkezésre állást 
feltételezve.

A MÁV-START már középtávon azzal 
számol, hogy további 21 emeletes KISS 
motorvonatot szerez be (a meglévő ke-
retszerződés alapján legkésőbb 2025 
áprilisáig történő megrendeléssel), és 
így a teljes budapesti elővárosi hálózaton 
motorvonati közlekedésre állnak át – a to-
vábbi emeletes szerelvényeket a győri, az 
Újszász-szolnoki és a fehérvári vonalakra 
szánva. Ebben az idilli helyzetben már az 

emeletes motorvonatok hétvégi és nyári 
távolsági forgalomban való felhasználá-
sára is lehetőség nyílik, különösen, ha a 
Déli pályaudvar alagútjának átalakításával 
mindkét vágány alkalmassá válik a Déli pá-
lyaudvar és Kelenföld között is az emele-
tes vonatok közlekedésére.

A távolsági forgalomban a 600 férő-
helyes motorvonat csak 440–480 ülő 
utast szállítana a MÁV-START szándékai 
szerint. A hosszanti, ablak és csomag-
tartó nélküli ülésekre nem számolnak 
utasokkal, azzal viszont igen, hogy az 
alapesetben 12 kerékpárhely – 48 ülés 
kiszerelésével – 36-ra bővül a nyári hó-
napokban (három kocsi között arányosan 
szétosztva). A KISS motorvonat minden 
ajtajánál és a kocsik közötti átjáróknál is 
beépítik az optikai utasszámláló berende-
zést (IBIS), így a vonat és akár a megállók 
kijelzőin, valamint a Vonatinfó applikáció-
ban is látszik majd, melyik kocsi mennyire 

zsúfolt, érdemes-e előrébb vagy hátrébb 
állni a peronon, kocsit váltani a vonaton.

Ha az egyes vasútvonalakon az elővá-
rosi forgalomban kizárólag korszerű mo-
torvonatok közlekednek, akkor csökken-
teni lehet a rosszabb menetdinamikával, 
lassabb utascserével kalkulált menetidőt. 
Nem véletlen, hogy a menetrendszerűség 
szempontjából leginkább kritikus vonala-
kon állnak már első ütemben forgalomba 
az új szerelvények, amitől azonnali menet-
rendszerűség-javulás remélhető. További 
menetidő-megtakarítás ezt követően már 
csak a repülőtéri vasútvonal megépítésé-
től, a Kelenföld–Déli, a Kőbánya-Kispest–
Nyugati és a Rákospalota-Újpest–Nyugati 
vonalszakaszok átépítésétől, valamint a 
vonatok menesztésének megszüntetésé-
től lesz várható.

A KISS motorvonatok építése már na-
gyon előrehaladott állapotban van, amiről a 
belorusz főváros, Minszk melletti gyárban 
lapunk főszerkesztője is meggyőződhe-
tett. A STADLER a kevés nyugati befektető 
egyike a volt szovjet tagköztársaságban, 
ahol azonban nem ismeretlen a minőségi 
gépgyártás, a világ egyik legnagyobb trak-
torgyára (egykor MTZ, ma Belarus) máig 
az egyik legjelentősebb termelőcég az or-
szágban. A magyar, lengyel, de akár svájci 
STADLER telephelyek hatékonyságával és 
minőségével bátran összevethető belorusz 
gyárban alapvetően a szélesnyomtávon (is) 
közlekedő szerelvényeket gyártják, de a 
többi gyár kapacitáshiánya miatt jelenleg 
a normálnyomtávú piacokra is szállítanak 
járműveket. Tehetik, hiszen az amúgy ro-
hamléptekben bővülő gyár területén a jár-
műveket még vendégforgóvázakon, illetve 
darukkal mozgatják, az amúgy Szolnokon 
gyártott forgóvázak bekötése csak később, 
az EU területén történik meg, a betétkocsik 
esetében jelenleg épp Dunakeszin.

ANDÓ GERGELY
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LÉGI KÖZLEKEDÉS

Az UTM iparág megkerülhetetlen szereplőivé szeretnének válni

A HungaroControl
élen jár az innovációban
A légi közlekedési iparág felismerte a fejlesztés szükségességét, az in-
nováció jelentőségét, azonban a légiforgalmi irányító cégek közül csak 
kevés kezdte meg a konkrét munkát. A HungaroControl ebben élen jár, 
hangzott el a társaság közelmúltbeli sajtótájékoztatóján.

A változások fő mozgatórugóját többek 
között a progresszív kapacitásnövelés, 
a nagyobb biztonság, az alacsonyabb 
költségek, a kiszámítható közlekedés, a 
kisebb környezetkárosítás és diszruptív 
technológiák jelentik. A HungaroControl 
(HC) stratégiájában ezért fontos szerepet 
tölt be a K+F tevékenység, a külső innová-
ciós partnerekkel való együttműködés és 
kapcsolatépítés mind Európában, mind 
Európán kívül.

A kiemelt innovációs projektek kö-
zül a jelenleg alapkutatási fázisban lévő 
Gesture Control (EEG) keretében az ún. 
gesztusok által történő vezérlési tech-
nológiai ismeretek megszerzésével, az 
elektrofiziológiai mérőeszközök, mérési 

módszerek, valamint az agyhullámokkal 
történő irányítás kutatásával és fejlesz-
tésével foglalkoznak a HC szakemberei, 
vizsgálva mindezek ATM-en belül történő 
felhasználási lehetőségeit.

A Virtual Pseudo Pilot már alkalmazott 
kutatás. Egy olyan célszoftver, amely hang-
felismerő technológián alapulva végrehajt-
ja az ATM szimulációk során az álpilóta-fel-
adatokat. A program felismeri az irányítók 
által a fónia szabályai szerint adott szóbeli 
utasításokat, átkonvertálja azokat informa-
tikai értelemben vett paranccsá, valamint a 
szövegből átalakított hangon visszamondja 
az álpilóta helyett az utasítást az irányító-
nak. A fejlesztés jelentős szimulációs költ-
ségcsökkentést eredményezhet.

Ezek mellett mint termék/szolgáltatás 
említendő a 3D airport modelling elkészí-
tése, amely a Remote Tower megoldás 
részeként a kamerapozíciók meghatá-
rozásának az eszköze lehet. Klasszikus 
toronyépület esetében segíti az épület 
elhelyezését, alkalmas új reptéri épü-
letek takarásvizsgálatára, hosszútá-
von pedig megfelelő alapja lehet a 3D 
toronyszimulátornak is.

Az UTM kapcsán fontos a megfelelő 
jogszabályi környezet, amely egyszerre 
szavatolja a légtér biztonságát és támo-
gatja az innovációt. Az európai uniós sza-
bályozás az unió teljes területén közös 
előírásokkal rendezi a pilóta nélküli légi 
járművek üzemeltetésének kérdéseit. 
A HungaroControl az UTM iparág meg-
kerülhetetlen szereplője szeretne lenni 
itthon és nemzetközi szinten egyaránt. 
Olyan rendszer kialakítására törekszik a 
társaság, amely támogatja és elősegíti 
az üzleti és magáncélú drónalkalmazást, 
amihez számos UTM funkciót kell biz-
tosítani. A HungaroControl elkészítette 
a drónrepülések regisztrálására és a 
repülésekhez használt légterek elkülö-
nítésére alkalmas UTM portál első ver-
zióját, a mydronespace.hu-t, valamint a 
MyDroneSpace telefonos applikációt.

BETEGSÉG, RENDBONTÁS, MADÁRNAK ÜTKÖZÉS
A világszerte növekvő légiforgalommal együtt emelkedik a kritikus intézkedést igény-
lő járatok száma is. A HungaroControl légiforgalmi irányítói közel negyedmillió repü-
lőgép biztonságos közlekedését segítették az idei év első négy hónapjában, miköz-
ben több váratlan eseménnyel kellett megküzdeniük. A repülésbiztonság érdekében 
közel 100 alkalommal jelentették különleges intézkedés szükségességét.
Az idén 20 repülőgépnek kellett a leszállásban elsőbbséget biztosítani orvosi ellá-
tást igénylő utas, 5 gépnek pedig a fedélzeten történt rendbontás, garázdaság miatt. 
Tíz alkalommal fordult elő, hogy egy járat madárral ütközött, ami műszaki problémát 
okozhat, ezért ilyenkor biztosítani kell a futópálya azonnali átvizsgálását, illetve fel 
kell készülni arra az esetre, hogy emiatt a gép azonnali biztonságos leszállást kér. A 
tavaszi időszakban gyakran az időjárás miatt kellett úgynevezett kitérő tevékenység 
végrehajtásában támogatni a pilótákat. Sokszor okoztak gondot a magyar légtérben 
azonosítás nélkül repülő légi járművek, amelyek személyzetével a légiforgalmi irá-
nyítók nem tudták felvenni a kapcsolatot. Ezekben az esetekben a HungaroControl a 
Magyar Honvédség fegyveres légvédelmi készenléti erőit értesíti. Az év első harma-
dában a vadászpilóták 45-ször álltak készenlétben, és 3 alkalommal kellett intézked-
niük. A Gripenek felszállása után a kapcsolat minden esetben helyreállt…

WORKSHOP AZ EURÓPAI
LÉGTÉR-
TÖREDEZETTSÉGRŐL
A légiforgalmi hálózat töredezett-
ségének hatásairól tanácskoztak 
az európai légiközlekedési iparág 
szakemberei és döntéshozói a Ma-
gyar Tudományos Akadémián. A 
HungaroControl közreműködésével, 
120 fő részvételével megrendezett Re-
search Workshop on Fragmentation in 
Air Traffic Management című kétnapos 
nemzetközi konferencia előadói olyan 
operatív, technológiai, jogszabályi, 
közgazdasági tényezőket és fejleszté-
si lehetőségeket vázoltak fel, amelyek 
kiemelt fontosságúak lehetnek az eu-
rópai léginavigációs szolgáltatás uniós 
policy-making és jogalkotási folyama-
taiban.
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HIRDETÉS
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Komplex szolgáltatások
a céginformáció területén:
>  Fizetésképtelenség előrejelzése
>  Tulajdonosi kapcsolatok feltárása

és vizualizálása
>  Értesítés a negatív információkról

és az egyéb változásokról
>  Fizetési tapasztalatok
>  Javaslat az üzleti kapcsolat létesítésére
>  Javaslat a kereskedelmi hitelkeretre
>  Teljes mérleg és eredmény-kimutatások

pénzügyi mutatószámokkal
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Próbálja ki online céginformációs rendszerünket 3 napig ingyenesen!

web: www.ceginformacio.hu * Tel: +36 (1) 3333-000 * e-mail: ertekesites@ceginformacio.hu
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