
Konténeres szállítás 

Magyar János mk. százados 

A jelenleg érvényben levő szabályozók a közeljövőben a Magyar Néphad
seregben nem teszik lehetővé újabb konténeres szállító hálózatok (járatok) rend
szerbe állítását. Ez azonban nem zárja ki a konténerek alkalmazási lehetőségei
nek szélesítését, ugyanis a népgazdaság konténer kapacitását a reális igények
nek megfelelően az MN is felhasználhatja megfelelő szerződések alapján. 

A cikk a konténeres szállítások teljes keresztmetszetéről kíván rövid ismer
tetést nyújtani. Az ismeretanyag az MN ellátása területén szolgálatot teljesítő 
szakembereknek nyújthat segítséget az optimális konténeres szállítási módok 
(költségtényezők) kiválasztásában. 

1. A konténeres áruszállítási rendszer műszaki eszközei 

1.1. Konténertípusok 
Mivel igen sokféle anyag szállítható konténerben és valamennyi védelmé

ről gondoskodni kell a szállítás során, az anyagok sajátos tulajdonságainak fi
gyelembevételével különféle konténertípusokat (más megnevezéssel nagy szállí
tótartályokat) fejlesztettek ki (1. táblázat). 

A fejlesztésnél figyelembe vették a rakodás és szállítás által támasztott kö
vetelményeket is. A különféle igények kielégítésére kialakított konténercsalád 
tagjai szerkezeti felépítésben egymással megegyeznek. Az alapkonténer felépíté
sét az 1. ábra, míg a padozat vonalmenti megengedhető terhelését a 2. ábra mu
tatja be. A konténereket méretük, teherbírásuk szerint osztályokba sorolták, 
a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) irányításával. 

A főbb méretek alapján választható ki a szállítani kívánt áru méretének és 
egyszerre szállított tömegének ismeretében a szükséges konténer. 

A kisebb típusok inkább a rövidebb szárazföldi, a nagyobb típusok a kon
tinensek közötti áruforgalomban kerülnek alkalmazásra. 

A konténerek kialakításuk és a szállítandó áru tulajdonságai szerint lehet-
nek: 

- általános (univerzális) és 
- különleges (speciális) rendeltetésűek. 

Az általános rendeltetésű konténerben (3. ábra) darabos áruk szállíthatók 
és átmenetileg tárolhatók. Főbb méreteit az 1. táblázat tartalmazza. Minden 
olyan áruféleség szállítható benne, amely a konténerben elhelyezhető és külön
leges kialakítást nem igényel. 
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A különleges rendeltetésű konténer meghatározott áruféleségek szállításá
ra és időszakos tárolására alkalmas. 

A szabályozható hőmérsékletű konténer ( 4. ábra) burkoló méretei meg
egyeznek az általános rendeltetésű (univerzális) konténer méreteivel, térfogata 
a szigetelés és a hűtőaggregát miatt mintegy 150/o-kal kisebb, kb. 52 m3. A kon
téner hőszigeteléssel ellátott, a belső hőmérséklet a külső hőmérséklettől füg
getlenül, géppel szabályozható -25 ... ±25 °C között. A hőmérséklettartás köz
úti, vasúti és tengeri szállítás esetén is meg van oldva. Vannak csak hőszigete
léssel ellátott konténerek, melyek 15 °C hőmérséklet-különbség esetén 48 óra 
múlva veszik csak fel a külső hőmérsékletet. 

A nyitható tetejű (,,Open top") konténernek két típusa van, a ponyvázott 
(5. ábra), illetve a levehető tetejű konténer (6. ábra). Mindkét típus könnyíti a 
rakodási munkát azáltal, hogy felülről (daruval) rakható meg. Így nagyméretű 
áruk szállítására is alkalmasak. A levehető tetejű konténer nagyobb áruvédel
met ad, mint a ponyvázott, de csak a csapadék károsító hatásától véd. Egyik 
típus sem nyújt klimatikus védelmet. A nyitható tetejű konténereket elsősorban 
a szárazföldi, vasúti és közúti áruszállításnál alkalmazzák. 

A félkonténert (7. ábra) a hajók rakodóterének jobb kihasználása érdeké
ben a nagy térfogattömegű küldemények számára alakították ki. A magasságuk 
a nagy szállítótartály magasságának fele, vagyis 1214 mm. A rakodás megköny
nyítése céljából e típusoknál is előfordul a ponyvázott, nyitható tetejű megoldás. 

Az összecsukható (,,flat") konténert (8. ábra) olyan meggondolásból kiin
dulva alakították ki, hogy visszaszállítás alkalmával csupán az eredeti térfoga
tának 200/o-át foglalja el. Ez főleg tengeri szállításnál lényeges. A nyitottság 
miatt klimatikus áruvédelmet nem ad. 

A tartálykonténer (9. ábra) segítségével megoldható a folyadékok egység
rakományos fuvarozása is. A konténer külső felépítése igazodik az ISO előírá
sokhoz, a folyadékszállító tartályt ezen belül alakítják ki a szükséges töltő- és 
ürítőberendezésekkel ellátva. A tartálykonténerek halmazolhatók, közúton, vas
úton és vízi úton egyaránt szállíthatók. 

A silókonténert (10. ábra) fenékürítős kivitelben aprószemcsés és porszerű, 
ömlesztett áruféleségek szállítására készítették. A könnyebb tölthetőség céljából 
töltőnyílással látják el. Kialakításánál fogva a más rendeltetésű konténerekkel 
együtt szállíthatók. 

A rakodási feladatok elvégzésének megkönnyítése céljából a már ismerte
tett konténertípusok közül az univerzális konténereket sok esetben oldalajtóval 
is ellátják (főleg NSZK-ban terjedt el ez a típus), ami megkönnyíti a vasúti 
kocsin elhelyezett konténer rámpa felőli megrakását és ürítését. Hátránya, hogy 
valamennyi ajtónál rögzítést kell alkalmazni, mert nem tudható, hogy a külde
ményt melyik ajtón rakják ki. 

A gyakorlati életben a különleges konténerek alkalmazási gyakorisága nem 
azonos az univerzális konténerével. Sok éves tapasztalat szerint a 2. és a 3. táb
lázatba foglalt alkalmazási gyakoriságok figyelhetők meg. 

A konténerek méret és fajta szerinti megoszlását figyelembe kell venni a 
szállításuk szervezésénél, mert az biztosítja a legrövidebb várakozási időt és a 
legnagyobb továbbítási sebességet. 

1.2. Konténerszállító járművek 

A konténerek szállítására ma már speciális, vagy a célnak megfelelően át
alakított eszközökkel minden közlekedési ágazat felkészült. 
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Konténerek közúti szállítására általában a házhoz szállításnál, a terminál
ra való fel- és elfuvarozásnál van szükség. Az erre alkalmas nyergesszerelvé
nyeket önrakodó berendezéssel is elláthatják, ami lehetővé teszi, hogy a feladó
nál a szükséges rakodási műveleteket is elvégezze (11. ábra). A hazai közúti 
fuvarozó vállalatok, valamint a MAHAR T és a MA V is rendelkeznek ilyen 
tehergépkocsikkal (az MN KSZF-ség is rendelkezik ilyen eszközökkel). 

A vasúti szállítást zárt, menetrendszerű vonatok, vagy különálló konté
nerhordozó kocsik végezhetik, teherszerelvényekbe sorolva. Az új szállítási 
rendszer igényeinek kielégítésére készített vasúti kocsikat a konténerek rögzí
tésére szerelvényekkel látják el (12. ábra). Hazánkban a MA V a konténerek 
vasúti szállításánál két- és négytengelyes pőrekocsikat (Ks, Rs, Rgs sorozatjelű 
vasúti kocsikat) alkalmaz. 

A konténerek vízi fuvarozása folyam-tengerjáró hajókon és tengerjáró hajó
kon egyaránt lehetséges. A kialakult rendszerek egymástól csupán technológiá
ban különböznek, az árura gyakorolt hatásukban nem. 

A tengerjáró hajók kapacitása a folyam-tengerjáró hajók kapacitásánál lé
nyegesen nagyobb. Ez utóbbiaknak főleg a part menti hajózásban van szerepük. 
A MAHART „Duna-Európa" típusú folyami bárkái és önjáró hajói alkalma
sak a konténerszállításra (13. ábra) Csepelen korszerű konténerterminál üzemel. 

1.3. Konténermozgató berendezések 
A szállítási láncban részt vevő szállítóeszközök találkozási (átrakási) he

lyén, a terminálon rakják át a konténereket egyik szállítóeszközről a másikra. 
Míg a hagyományos szállításban az áruk darabonkénti, kézi rakodása elkerül
hetetlen, addig a konténerizáció térhódításával az átrakások géppel végezhe
tők (14. ábra). 

A terminálokon a mozgatás alapvető eszköze a konténer megfogására al
kalmas emelőeszközzel (spreaderrel) ellátott daru (15. ábra). A konténerdaruk 
alkalmasak a vasúti, a közúti, a vízi szállítójárművek rakodására, illetve a tá
rolóterületeken (depókon) szükséges konténermozgatásra. Hazánkban az emlí
tett csepeli Szabadkikötőn kívül Miskolc-Gömöri pályaudvar, Budapest-József
város, Debrecen, Szeged, Záhony állomásokon, továbbá a Közraktározási Köz
pont győri és bajai telepén üzemel konténerdaru, és várhatóan a VII. ötéves 
terv végéig Zalaegerszeg, Szombathely, Pécs, Szolnok, Győr, Székesfehérvár ál
lomásra is telepítenek. 

A konténerterminálok kiegészítő anyagmozgato, rakodó eszközei a gumi
kerekű bakdaru vagy nyergeskocsik (16. ábra), az autó és mobildaruk, valamint 
a homlok- és oldalvillás targoncák (17. ábra). Ezek viszonylag kedvező moz
gási tulajdonságú önjáró rakodógépek, amelyek elsősorban a tárolóterületek ki
szolgálására alkalmasak, de megfelelő átalakítással elvégezhetik a vasúti és 
közúti fuvareszközök rakodását, sőt a közvetlen átrakást is. Ezért kisebb for
galmú (30 db/nap) konténcrátrakó helyeken, a feladó- és fogadóhelyeken ön
állóan is alkalmazhatók. 

Ilyen rakodó berendezésekkel a fuvarozók (MA V, VOLAN vállalatok, 
MAHART), a Közraktározási Központ és néhány fuvaroztató vállalat is ren
delkezik. 

2. A konténeres fuvarozás jogi s::.abályozása, díjszabási határozmányai 
A konténeres fuvarozás előkészítésében és végrehajtásában a fuvaroztatók 
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és a fuvarozók között a kölcsönös kapcsolatok, normatív szabályozási rendszer 
keretében jönnek létre. A normatív szabályozási rendszer alapja a Polgári Tör
vénykönyv, illetve kiadott árufuvarozási szabályzatok: Vasúti Arudíjszabás 
(VASZ), Közúti Arufuvarozási Szabályzat (KASZ), Hajózási Arufuvarozási 
Szabályzat (HASZ). A nemzetközi szállítás módozatát egyezmények szabályoz
zák, vasút esetében nyugati relációban a CIM*, a szocialista országok között az 
SZMGSZ**. 

3.1. A vasúti konténeres fuvarozás szabályai 

Vasúti forgalom szempontjából alapszabályozásnak a V ASZ I. rész, Alta
lános Fuvarozási feltételek (AFF), valamint a mellékletek a V ASZ I. részéhez 
c. kiadványok tekinthetők. 

A V ASZ I. rész III. melléklet tartalmazza az „Arufuvarozás Szállítótar-
tályban" c. előírásgyűjteményt. Ennek két fő rés-:;_e van: 

- általános rendelkezések és 
- különleges fuvarozási feltételek. 

Az általános rendelkezések a szállítótartályok meghatározását, csoportosí
tását, tulajdonjog szerinti elhatárolását, a fuvarozásra és a fuvardíjszámításra 
vonatkozó utasításokat tartalmazzák. 

A különleges fuvarozási feltételek 
- a vasúti és magán szállítótartályokra vonatkozó közös, (pl. MN szállító

tartályai), 
- csak a vasúti szállítótartályokra vonatkozó, illetve 
- csak a magán szállítótartályokra vonatkozó 

határozmányokat foglalja magába. 

A nemzetközi konténerfuvarozásban a viszonylatoktól függően eltérő sza
bályozások érvényesülnek, úgymint: 

- az SZMGSZ 7. cikk 8. §. ,,Szabályzat áruknak vasúti szállítótartályok
ban történő fuvarozására". 

- CIM 60. cikk 2. §. V. melléklet „A szállítótartályok fuvarozásáról szóló 
nemzetközi szabályzat (RICO) Európai Kocsirakományú Transzkonténer Díj
szabás 9145. sz. díjszabása". 

3.2. A közúti konténeres fuvarozás szabályai 

A VOLAN vállalatok a nagy szállítótartályokat közúton a vasútállomási 
fel- és elfuvarozás, valamint a kikötői házhoz fuvarozás keretében fuvarozzák. 
A MAV-VOLAN együttműködési megállapodás alapján készült díjszabási ha
tározmányok és díjak értelemszerűen érvényesek a kikötői házhoz fuvarozásra is. 

A nemzetközi közúti konténerfuvarozást a Hungarocamion végzi a fuvaroz
tatókkal kötött megállapodás szerint. A Hungarocamionnak néhány európai kon
ténerterminálon (pl. Hamburgban) kirendeltsége van. 

3.3. A vízi és kikötői konténerforgalom szabályai 

A MAHAR T a nagy szállítótartályok fuvarozását meghatározott átrakó-

* Convention internationale concentrant le transport des marchandises 
par chemis de fer (Vasúti Arufuvarozásról szóló Nemzetközi Egyezmény). 

** Szoglasanie o mezsdunarodnorn zseleznodorozsnom gruzovom scsenil 
(megállapodás a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról). 
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kikötőig vállalja. Ezek nemcsak dunai kikötök, hanem a MAHART Tenger
hajózási Üzemigazgatóságának hajói által felkeresett kikötők lehetnek. Külön
leges nagy szállítótartályok és konténerbe rakott veszélyes áruk fuvarozását a 
MAHART csak egyedi megbízás és megállapodás alapján vállalja. A fuvaro
zás lebonyolítására vonatkozó határozrnányok főként a használandó fuvarokmá
nyokról és azok tartalmáról rendelkeznek. 

4. A konténerben s::.állítható anyagok csoportosítása 

A konténerek a szállítható anyagok, eszközök számára telje~ védelmet 
adnak. lgy ma már alig van olyan halmazállapotú, tömegű, állagú, nagyságú 
stb. anyag és eszköz, amelyet nem lehetne konténerben szállítani. A nemzetközi 
gyakorlat azt mutatja, hogy először a nagy értékű (ahol a hasznos terhelés min
den kg-jára legalább 200 Ft jut) eszközöket szállítják konténerben a jó áru,·é
dő tulajdonság miatt. 

Ezenkívül elsősorban a 
- különleges minőségű vagy feltétlenül védőburkolatot igénylő anyagok; 
- törékeny és érzékeny anyagok (elektronikai alkatrészek stb.) ; 
- dézsmálásnak kitett anyagok (élelem stb.) 

kerülnek konténerbe. 

A konténerben szállítható anyagokat, eszközöket lehetőleg rakományegy
ségbe foglalva kell a konténerbe rakni. A rakományegység műszaki jellemzőit 
meghatározzák az anyagok tulajdonságai, a mozgatáshoz rendelkezésre álló esz
közök stb. A nehéz, terjedelmes eszközök, anyagok önmagukban - rakomány
képzés nélkül - is konténerbe helyezhetők. Az ömlesztett anyagok, illetve folya
dékok (pl. üzemanyag) különleges kialakítású konténert igényelnek. 

5. A konténerek kiválas::.tásának szempontjai 
A konténerben szállítható anyagok, illetve azok rakományegységei képe

zik az alkalmazandó konténertípus kiválasztásának alapját. Ez meghatározza, 
hogy univerzális, normál kialakítású (N) vagy különleges kialakítású (K) kon
téner kerüljön alkalmazásra. A konténerek alkalmazását, kiválasztását befolyá
solja a szállítás módja, illetve viszonylatai. A szállítás végezhető: 

- közvetlenül (egy közlekedési agazat eszközével) vagy 
- kombináltan (legalább két közlekedési alágazat eszközeivel). 

A szállítási viszonylat hatása a szállítási távolság és az útvonal formájában 
jelentkezik, úgymillt: 

- rövidtávú (max. 300 .. . 400 km) és 
- hosszútávú ( 400 km felett) szállítás, illetve 
- szárazföldi és 
- tengerentúli szállítás. 

A különleges kialakítású (K) konténert igénylő áruknál a konténertípus ki
választása további megfontolásokat igényel. Az állandó hőmérsékleti körülmé
nyeket igénylő anyagok körébe a romlandó élelmiszerek (állati termékek, zöld
ség- és gyümölcsfélék stb.) tehát azok az anyagok, esetleg eszközök sorolhatók, 
amelyek szállításuk során meghatározott hőmérsékletű és páratartalmú térben 
őrzik meg tulajdonságaikat, felhasználhatóságukat. 

Hűtést igénylő anyagok szállítására gépi hűtésű, hőtartó vagy hőszigetelt 
falú hűtőberendezés nélküli, továbbá gáz vagy egyéb hűtő hatású anyagok elpá-
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rologtatásával működő hűtőkonténereket alkalmaznak. Gépi hűtésű konténere
ket 14 napot meghaladó, a hőszigetelt falú konténereket a két napot, a gázhü
téses konténereket a 14 napot meg nem haladó időtartamú szállításhoz hasz
nálják. 

A hűtőkonténeres áruszállítás megköveteli az áru előhűtését és a jó lég
áramlás érdekében a rakomány konténeren belüli gondos elrendezését. 

A különleges anyagok körébe sorolandók a tűzveszélyes anyagok és a rob
banásveszélyes anyagok, továbbá ide tartoznak az öngyulladásra hajlamos és a 
mérgező anyagok. A különleges anyagok szállításánál a közlekedési alágazatok 
előírásait kell betartani. 

A különféle eszközök, anyagok ajánlott rakományegységeit és azok konté
neres szállításra javasolt vis.:onylatait, a szállításra alkalmas konténertípus meg
jelölésével a 4. táblázat tartalmazza. A táblázatban szereplő anyag és eszköz
féleségekkel analóg értendők (illetve behelyettesítendők) az MN-ben haszná
latos eszköz- illetve anyagféleségek. 

A táblázat fejrovatában, illetve belsejében látható betűk ;elentése 

a rövidtávú közvetlen szállítás (max. 300 ... 400 km), 
b rövidtávú kombinált szállítás (max. 300 .. . 400 km), 
c hosszútávú kombinált szállítás, 
d hosszútávú közvetlen szállítás, 
e anyag- és eszközszállításra alkalmas konténertípus, 
N univerzális, normál 
K különleges, speciális. 

A::: alkalma:::hatóság jelölésének s:;:imbólumai: 
0 nem célszerű konténerben szállítani, 
+ célszerű konténerben szállítani, 

konténerben szállítható, 
X feltétlenül indokolt konténerben szállítani. 

6. A csomagolással kapcsolatos általános követelmények 
A konténeres szállításnál is szükséges az anyagok, eszközök csomagolása. 

Hagyományos szállítások alkalmával készített szállítási csomagolás feladata a 
szállítandó anyag, eszköz épségének megóvása a szállítási folyamatban. Ezt a 
feladatot konténeres szállításnál a konténer látja el, amely nagymértékben véd 
a fizikai behatásoktól. Ennek ellenére konténeres szállításhoz is olyan csomago
lási megoldásokat kell alkalmazni, amelyek az anyagok, eszközök biztonságát a 
közúti járművek erős fékezésekor, a vasúti kocsik tolatásakor és a hajók hossz-, 
illetve keresztirányú lengőmozgásakor is szavatolják. 

Ugyanakkor több sajátos követelmény lép fel a konténeres szállítás ese
tén,amit a csomagolási előírásoknál figyelembe kell venni. 

A szállítótartály padlója néhány deszkából és rétegelt falemezből készül, 
vastagsága 25 ... 30 mm. Ez korlátozza a bevert szögek kihúzási ellenállását. 
Így pl. a 60 mm-nél hosszabb szögek kisebb biztonságot adnak, mint a hagyo
mányos csomagolás esetén. A szögezés nem biztonságos, ezért ajánlatos azt el
kerülni. A falak nem szögezhetők. A hagyományos csomagolást gyakran a fa
laknál szögezéssel rögzítik. A konténer esetében ettől el kell tekinteni. 
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A csomagolással szembeni további követelmény, hogy méreteinek összege 
illeszkedjék a konténer méreteihez vagy homogén áruféleségek esetében úgy 
kell a csomagolás külső méretét megválasztani, hogy azok egész számú többszö
röse adja a konténer belső méretét,így a legkisebb hézag adódik a berakásnál. 
Ezáltal a köztes és védő párnázóanyagok mennyisége is csökkenthető. 

A kisebb halmazolási magasság miatt a hagyományos tengeri csomagoló
eszközök héjazata elhagyható és megtakarítás érhető el a vázszerkezetnél is. 

Ha a hagyományos anyagszállítás csomagolási költségeit 100%-nak tekint
jük, akkor a konténeres szállításnál a csomagolási költségek - nemzetközi ada
tok alapján - a követke:::.ők szerint alakulnak: 
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szárazföldi háztól házig konténeres forgalomban 
nem csomagolasigényes anyagok esetén 
csomagolásigényes anyagok esetén 
párnázóanyagban 
tengerentúli háztól házig konténeres forgalomban 
nem csomagolásigényes anyagok esetén 
csomagolásigényes anyagok esetén 
párnázóanyagban 

A táblázatok, ábrák a folyóirat végén találhatók. 

77°/o, 
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