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Korszerű sróllítósi technoló9iók - kombinólt szóllítós'

Szilcs LósEló ezíed,es

Beveretés

kombinált fuvarozás alatt a szakiroda om azt a sza,ilítási lárrcot érii.
amelyben külónbözó köz}okedési ágak, egymásra utalt fuvarozási és rako_
dási eszközök különlege§ előnyeiknek megfelelóen ve§znek részt, és a ra-
kodási egysógbe foglailt áIut a kibocsátási (előá ítási) helyéről a rendel_
tetési (felhasználási) helyére továbbitják anélkül, hogy a rakodási eg},sé*
geket az átrakásná] megbontanák. Ezáltal futó§zalagszerú hatás ál1 eló,
megleleiő idő- L]s kö]tségmegtakarítássail, valamint a szállitott anyag fo_
kozott megóvásávai Rakodási egység lehet pl. egy rakodólap, konténer
stb, Ha o rakodósi egység közúti íuúafeszköz (tehergépkocsi, illetve jár_
múszere]vény). Dagv annak ?.és"e (nyerges félpótkocsi, csereszekrény),
ameL,]J et ú a,súton tob ábbítdnak, akkoí huckepack í of galomr óI beszétűnk.

A huckepack tehát újszerű, Iogi§ztikai jo]íegú szol€á,ltatás, amely
cé]szerűen ótvözi a két közlekedési ág előnyeit: a kö?út rugalma§ságát,
gyorsaságát, individuális, háztól házig jellegét, valamint a vasút nagy
teIjesitóképességét, biztonságát, menetrendszerűségét, kedvező energia-
felhasználását, környezeükiméló szerepét.

'A kombinált fuvarozás a kölcsönös alónyök révén képe§ az együtt_
működók eredetileg eltéró érdokeinek harmonizálására. Jól látható ez
abból is, hogy az egyes hudkepack társa§ágokban a vasút mellett a közúi.i
fuvarozók és a speditőrök is tókerészesedést válla]nak, bár ez azzal i§
összefügg, hogy a vasút erejét á.ltaláiban meghaladja a szükséges beruhá-
zások terhe.

A huckepack rendkivül eszközigónyes és magas fokú szervezettséget
kiván valamennyi résztvevótól, ezert még csak a nyugat-európai orszá-
gokban terjedt el, A szocialista országok közül csupán Jugoszlávia c§at-
lakozik a nemzetlközi forgalomhoz a }jLlbianai termináI révén, önál]ó
huokepack társasága azonban mcg ninc..i,

1 1988-ban au§ztriai tanulmányutam során €gyik kutatá§i területem a
1(ombinált szállítás volt. Ide sorolható a konténere§ §zállítás, valamirtt a
HU_CI<_EPÁCK (angol eredete ellenére németesen - hukepak-nak ejtendó)
szállítási mód, A cikliben ez utóbbival lcglalkozom,
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Magyarors2ág me]leti c§upáll Lengyelor§Zágban tapasztaühatunk ed-
dig pozitíV tendenclákat, Buigária pedig - devizamegtakaritási okokbói
a dunaí_kózúti kombinált fofgElnrat tlelyezi elóiérbe. A lt0-fio* forga-
1om az NszK_beli Reg€nsburgig már év€k óta funkcionál.

Egy uszáJyon max. 48 €ység §zál]itható - legíeljebb 1600 t ó§sz-
tómegben. A rakodás nagyméretú kikötópontonról történik,

Az elnevezés - magyal rnegfelelóje aincs - rencikívül találó. szem-
léletesen fejezi ki a ]ényeget: az angol hucke szó hátat. a pack pedig cso-
magot, poggyá§zt jelent, arra utal, hogy a vasút hátára veszi a közútj
járművet.

Kialakultnak tekinthető az európai huckepack technikai rendszer€
is. Bár a kisérletek az új megoidási lehetóségeket illetóen természetesen
tovább folynak. alapveióen a köLletkező techflikákat L:úLönbóztet jiik rfueg:

- a toijes járműszerelveny utazirk;

- a nyerges fé]pótkocsit továbbitják vasúton;

- csel.e-fe]ópitmenyek kombinált fuvarozását végzik.

Á huckepack európai elterjedését. lótj ogosult§ágát tónyek. számok
igazolják. A lorga]()m még a gazdasági recesszió időszakában is eróteijes
növekedést mutatott, rövidesen eléri az évi 1 millió kú]deményt, Ennek
]ebonyrllitásához mii]tegy tizezer speciális kocsi és közer] kétszáz terrnináj
áll rendelkezesre Nyugat_Európában. Az utóbbi évr.kben új huckepack_
társa§ágok a]akultak. jelentósen bóvült a huckepack hálózat, (Mellékle1)

Az új közút_vasúti kombinált íuvalozási mód téIhóditását nagymirr-
tékben elősegíti aZ érintett kormányok támogatása, amgly egyrészt konk-
rét anyagi támogatásban, másrészt közvetett gazdasági elónyök nyújtá-
sában lrülöníéle aclóelengedós, ad(')visszatclités) Való-.]ul meg. Mindez ösz-
szefüggé§ben van a köffu!ezetDéd,elem előtérbe kerüLéséueI. A társadalom
ma már haj]andó á]dozatot hozni é]ette!e megóvása érdekébcn es a
huckepackban is ennek egyik fontos eszközét ]át.ia,

HU CKEP ACR T ECHN OLÓGI ÁK

Az egyes huckepack technikák a következők:

1. Görd.iiLő órszdgut (RoLLentIe Land,strasse ROLA)

1. sz, ábía

] camionok nagy rakfelületú uszáIyokon (katamarán tl'pus) történő szálli_



Ez a módszer, amelyet oz 1, sz, ábra szernlélt€t, a telje§ közúti jármű,
illetve járműszerelvény továbbítását t€s"i lehetóvé, A járművek homtok-
rakodó rámpán keresztü} egyínas után - mintha az országúton haladná_
nak - járnak fel a vasúti szerelvényre, arnely aztán velük együtt gör-
dül tovább. A ra&odás viszonylag gyorsan töriénik. Egy 16-18 kocsiból
álló szerelvény megrakása (ezze] egyidejúleg történő kirakáSa) általá_
ban egy órát sem vesz igénybe, belértve a közúti járművek rögzítését is,

Annak érdekében, hogy a közúti járművekkel rakott vasúti kocsi az
űrszelvényben elférjen, rendkívül alacsony platószint szük§éges. A sin-
korona felső élétől számított 47 cm-es padLómagassóg c§ak a vasúti ko-
csikná1 szokatlanul kis átmérójú kerekekkel érhető e1.

A íuvarozás zárt szerelvényekkel történik, A 16-1B §peciális kocsi
mellett egy fekvóhelyekkel és általában táIsa]gó, főzőhelyiséggeI is) ellá-
tott külön kocsi is szükséges, amelyben a vasúti fuvarozás során a gép-
kocsivezetók helyet foglalnak, Rendkívül fontos, hogy a nagyértékű va-
súti járművek ki legyenek használva, a szerelvényt ugyanis nem bontják
meg, s az üres futás tovább nóve'Ii az egyébként is nagyarányú holtterhet,

A Szállitási viSzonylatokat általában úgy Vá]asztják meg, hogy a

szerelvény 24 órán belül megfordulhasson. Ehhez gondosan kimunkált
menetrendle. a kúlönféle technológiai idők - különösen a határon tör-
ténó Várnkeze]é§ - ]elövidítéSére van §zúkség. Figyelembe kell venni azt
is, hogy egy út időtartama hozzávetijleg a gépkocsivezető pihenóidejé\,el
essék egybe,

Esetenként a közúti jármú magasságát szúkséges korlátozni, mert
bizonyos relációkban a vasúti úrszelvény méretei nem teszik ]ehetővé a
közúton megengedett max.4 m sarokmagasságú jármúvek továbbítását,

A nagy holtteher, az értékes vasúti technika miatt érthetóen ez a leg-
gazdaságtalanabb huckepack-technika. ELteíjed,ése dzonball indokolja Lét-
jc,gos1lltságdt, altalóball azéft, meít

- gyo!san és IL,lative kis eszkö2fclhasználással bevezethetó;

- a tóbbi kombinált fuvarozási móddal szemben a közúti fuvarozó
rószéIő1 nem igényel külön szervezést;

- nincs szüksóg speciáli§ közúti járművek beszerzésére, a neglevők
átalakításáía;

- kevés jálmúve1 rendelkező, kevósbé tőkeerós közúti fuvaro7ók is
igénybevehetik, továbbá olyanok is könnyen bekapcsolódhatnak a kom-
binált fuvarozúsba, aki]knél az egyéb huckepack technikáknál elenged-
hetetlen múszaki feltételek nem ál]nak rendclkezésre. Ennélfogva ez a

. technika a legalkalmasabb újabb megbizók megnyerésére, újabb terúletek
bekapcsolására;

- vógül pedig ennól a k,lmbinált fuvarozási módnál jelentkezik leg-
inkább az állam befolyásoló szerepe, kü]önösen a kontingenspolitikát il-
letően, (a kamionforga]om út- es kórnyezetkárositó hatása miatti korlá-
tozása).

2. Félpótkoc.sik tox dbbitása
Ez már jóval hatókonyabb kombinált fuvarozási mód. mint a gördú]ó

országút, mivel a hasznos és holtteher aránya sokkal kedvezijbb, Ennél
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a techlikánál jelentós éló- és holtmunka takaritható meg; a gépkocsi-
vezetónek nem kell a va§úton a kiildeménnyel €yütt utaznia, továbbá a
íuvarfeladat megoldásához kevesebb voniatóeszközre van szükség. Olasz
viz€álatdk eredménye alapján 5 i€lpótkoc§ihoz iiultalában eg:yetlen von-
tató dlegend6.

A közúti fuvarozónak azonban nagála kell vállalnia a |\áztő], házíg
töTténó továbbszállítás és a visszfuvar megszervezésének többletterh€it.

Problémaként merül fel emell€tt a cabotage-tilaiom. Ennek lényege,
hogy á.ltalában tiltják idegen országok részére a belföldi fuvarozá§t, a
termináli íeI- és elfuvarozás pedig annak minősü ,

A feüpótkocsik iuvarozását illetóen a rakodás módja és az ehhez iga-
zodó technikai feltétslek íüggvényében két váItozatot különböztetünk
meg.

2.7. FéLpótkocsib toDóbbítása hotizontóLis rakod,ással, süLlaeszthető
pl@tós kocsin

A módszer lényegét o 2. sz, ábra szem}élteti, amely tulajdonképpen
abból áu, hogy a félpótkocsikat megfeleló rampán át hátramenetben tol-
ják rá a két vasúti kocsiból (wippenwagen) álIó egységre, majd a vasúti
kocsinak a közúti jármű ketekeit tartó p]atórészét hidraulikával a sin-
korona felsó élétól számított 41 cm-re süllyesztik a továbbításra a]kalmas
profil elérése érdekében, azután a félpótkocsit rögzítik.

A kirakás íordított sorrendben történik.

2. sz. ábra

Ebben az esetben viszonylag hosszú rakodási időkkel kell számolnunk,
A rakodás és rögzités félpótkocsinként 15-25 pelcet Vesz igénybe, ncm
is beszé]ve arról. hogy egyszcrre csak ka,t kocsiból á]ló egység á]litható
a rampához_

A kózúti jármüvsknek ebben az csctben viszont máí eleget kell tenn'
bizonyos műszaki követelményeknek, amelyekle késóbb kitérek. Elónye
ugyanakkor, hogy a rakodáshoz nem szükséges beruházásigényes daru
telepitése es a kö::jti jármúvet nem kel] emelésre méretezni.

2.2 FéIpótkocsik toaábbítása ueítikáIis rakoddssol, ún. zsebes kocsin

Ez a technológia már megfogásra ós emelósre alkalmas kiképzett ié)-
pótkocsik daruval tijrténő rakodását igényli. A íú]pótkocsik kerekei a
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speciális vasúti kocsin a sjnkorona íeisó éleró] 33 c,rr-re a; ún. ,.zsebLen"
helyezkednek el, Ebbó] származilr a z§ei)es kocst ilaschenwagen) eine-
vezés,

i! rakodá§hoz szükséges ílaiu - alnennyiben nem a már me6]c-vö,
pl. konténer termináli darut teszLk erre illkalmassá - jelentős lreruházást
igénycl. Ugyanc§ak kö,ltségvonzattal jár a félpiitkocsi daruuhatóvá tétele,
vagy darullható jármű beszerzése

Ezzel szemben ;r r:rkociási és .ógzitesi idó fendkivúl alacsony: nem
lL,sz ki ti-ibbet 5 pei,cnl,]

A tárgyalt fuvarozási módot a .]. sz. abTa,lnulat,]a.

@
mobil
rai<odó-

0ép]re1

darUVaI

3. sz. ób"a

3. Arufuuabbítós c5g1 gg2glíréngben (cser eí elépitménaben)

Ez a legkisebb holtteher igénybevételével járó, leggazda§ágosabb
huolrepack techniJka. (4. sz. ábra.)

csere§zekrény alatt tulajdonképpen olyan közúti járműszekrényt ér-
tünk, anely vasúti fuvarozásra is alkalmas. A konténerhez áll közel.

A va§úti továbbitá§ speciális csere§zekrény-, vagy konténe.hordozó
kocsin történi.k é§ szüln§ég esetén a z§dbe§ kocsi és a normál pőrekocsi i§
igénybe vahetó,
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mobi1

rakodó-
géppe].

daiUVal

4. sz, ábra

3. Eguéb huckepack-technikdk

A],kaimazzák még, de szinte kizárótag Franciaonszágban az urr. ,,ken-guíu"-technikót, arnikoris a félpótkocsit horizontáIi§ rakodásaal heiyezik
a speciális kenguru.kocsíra. A rakodáshoz kü]önlege§en kialakított von_
tató szükséges,

Természetesen a kísérletezések is tovább folynak a meglévő t€ct!-
nikák, technológiák korszerűsíté§ére, újabb módszerek kidolgozá§ára. Ezek
közül mutatok be kettőt:

Figyel€mre méltó m€oildá§ az amerikai Road Railer-System, arne-
Iyet az 5. sz. abía mutat be,

Rail Mode

5. sz. dbra

H19hway Mode
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Amerikában mintcgy 20 éve fejlesztették ki az első vá]tozatát, euro-
pai e]ierjedéséIe azonban , bár az utóbbi időben ,.korteshadiárat"
lolyt - egyelóre nem számithatunk,'A 

móászer lényege, hogy a megfeleló sziilárdságú fólpótkocsik egy-

ben betöltik a va.súti kocsiszekrény szerepét is, csupán a vasútr forgó-

alvázakra van szükség, amelyeken az ábra szerint helyezik el a lélpótko-
csi,kat, és az igy összeállitott Vonat máris továbbitható,

A2 elLí ópai huck epack- t echnikák ó sszefulsofuLítdsa

Az elóbbiekbő] különösebb kommentár nélkü] is szem]é]etesen ki-
túnik az egyes huckepack-technikák közötti különbség, A hasznos és ho]t,

teher araűa a telhelési határ maximáiis kihasználása esetén a,,gördü]ii
országút" esetében 0,B, a fe]pótkocsiknál 1,1, mig csereszekrények és a
kontÁer vonatkozásában 1,,6. A íLettó tonnóí@ eső köLtségek alakulását
a vasúti talifák is befolyásolják:

I

KöltséÉek

közúti
válialkozó

VasútTechnika

rövid távon hosszú távon

RoLA
(gordülő o.sZágút)

SAL
(félpótkocsi)

wAB
(csereszekrény)

Gc
(nagykonténeI)

nagyon magas

kózepes

a]acsony

alac5ony

köZepes

magas

magas

közepes

ajacsony

kózepes

A közúti fuvarozó a kombinált fuvarozáS révén egyrészt személyzetj
és anyagi költségeket takarít meg, másrészt számolnia kel] a vasúti fu-
vardíjja], aZ átrakási köttségekkel és a beruházással. Ezek az egyes tech-
nikák megválasztását gazdasági szempontjai, amit nemcsak rövid, ha-
nem hosszútáVon i5 mér]ege]ni kell.

Ósszehasonlitós a műszaki-szeruezési íeltételek alapján :

vasúti kocsi Közúti jármú TermináI
(rakodóhely)

1, Gördülő országút

§peciáli§, rendkivül
csony platós vasúti
csi (továbbítás csak
vonatban).

a közúti iármúvel
szemben támasztott ál-
taIános elóirásokon kí-
vül az esetleges sarok-
ma8asság lakszelvény
kollátozáson túl s€Emi-
téle követelmény nincs,

- ca. 400 m hosszú
egyenes vágányszakász
elején és végén 40-40
m hosszban burkolt te-
Iütettel, Tároló tér a
közúti iármúvek részé-
re

- tartózkodó helyiség

- megfelelő rampa.

(a tetjes közúti iárműszerelvénytovábbítása)
ala-
ko-
zárt
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vasúti kocsi Kózúti jármú Terminá]
(.akodóhely)

2. a) lélpótkocsi horizontális rakodással (nem daruzható íélpótkocsi)

l

Süllyeszthető plalós ko-
csi (wippenwagen) (2
róvidle kapcsolt liocsi-
ból álló eer"ség)

-Ie]hajlható aliilutás-
gátló

- fe]hajtható gólya]áb

- llncfögZítés
megíeleiö prolil biz-

losÍtása

- Z;ilható 1iida J2 ira-
t lJk h ll7

- 2 kocsiegység beíoga-
dására aIkaImas vágány

- megfelelii íampáva]
é5 a hozzá kapcsolódó
l0 m hosszú burkolat
sZakasszaI

- 1árolótel,ij]e1

]. a) l'élpótkocsi horizontális rakodá§sal (nem daIuzható lelpóLkocsi)

.,zsebes kocsl" {esct]ag
sűllyesZthetó plalós kO
csj js igenybe lehetÓ)

le]hajlható a]áiulás
sol ló

- ll1eí]lele]ó pfulil biZ,

- nlereYités (emelés-
heZ )

- megíogási ponto]i (lű -
leIi) rz €Ine]éshez

- kűlain zárható láda az
ira! o l,ho2

- megíelelij teherbíra-
sú daru. huckepack
megfogókerettel,

- tárolóterü]et a közúti
ilirmű\,ek sZámára,

- (\\t jppen\\,itgen eseten lelhajtható gólyaláb.
láncrógZités)

3. c§eresz€krény
csereszekrényhoídozó
kocsi (konténet,hordozó.
vagv zsebes kocsi is al-
kaimas)

- kűlonleges kó\,ete]-
many njncs (ha a ralio-
dás solán a cSereszek,
féni, a kóZúti já.mű\ ön
márad)

- ?.15 m-s. ]iibakfa ltl-
litható cseIeszekfénvné]
5pe.iillis közúti hofdo-
7ójárnrű

- nregfeielő teherbirású
daru. megfogókerette]

- IáI,olóiefület

A korszerú technikák bemutatáSát és össze hasonljtását kóvetoen egy-
éltelműen arra a következtetésre juthatunk. hogy a huckepack beveze_
tése hazánkban iS szűkséges és indokolt. azonban eszközigényessege mi_
att ezt szelektáltan, a ]egkedvezőbb mego)dások kiválasztásáva1 ke]1 e]-
végezni,

Egyik javaso]t techno]ogia lehet a gördü]ó országút (ROLA) annak
ellener{ hogy magas beruházasi igény,ű (1 db vasúti kocsi 1,5 millió öS
- 7,5 mll]ó Ft-ba kelúl), Ugyonakkor az útjainkat rongáló kózúti tran-
zitforgalom ezze] vasútra terelhetó, köInyezetvéde]mi szempontbó1 is ki-
emelkedő je}entőségű, x'IegJeLeIő gaz(lasagi szaból!]ozók mellett a sajót
kamionok is ígénabeuehetnék* ,

3 A HUNGARocAMIoN-nali máI volták próbálkozásai, de az él.vényberi
levó szabályzók (pl. a jáIműamol.tizáció rendezetlensége és a konVertibilis
költsé8hányad) kedvezótlenné 1ették az jgén),be\,ételt,
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Másik, a viszonylatok szempontjából azonban kor]átozott techno]ó-
gai lehet a dunai hajóforgalomban nyerges pótkocsik, illetve pólkocsis
szeíeLDénlle]. toVlibbitása RegensbuIgig., ir Duna-Rajna-Majna csatorna
üzembehelyezésót kövctijen móg tovább, Viszonylirg a]acsony beruházás
igénye (megfe]e]ij uszálvok beszerzósc) i.s takal,ékos munkaeró feihasz-
náiása is indoko]ia,

Vógül a legszélescbb kijrben. a hazai ós nemzctkózi Viszony]atokban,
Valamint a tranzitszá]ljtásokban egyaránt alka]ma2ható !\ csereíeLépit-
mén,lJes lnegol(lás, amelyet kissó lószlctesebben kivánok indokolni. illetvt,
bevezetésre egy elgondolást is körvona]azni,

A döntéselijkós:itús sordn íőbb ténlleziit is íigvelcnrbe kell t|enni:

- a nópgazdaság i,s az MN szá)litó gépjármúpalkja nagymértókben
e]haszna]údott. f eJu.lit asra tz,rrul :

- a mezőgazdaságnak nagyte]j csitményű terepjáfó technikáIa van
szüksége a betakaritásoknál jelcntkezó szállitási (csúcs-) íeladatokho7
speciális f elépitményekkel ;

- az MN-nek noImálp]atós terepjáró tchergL]pkocsikTir van s2ük-
§ége a háborús szállitási íe]adatokhoz;

- a meglevii konténerterminálok kiegészitii eszkijzókke] alk3ln]asak
a csereszekrények mozgatására ;

- a MÁv meg]evaj konténerszáltitó és piirekocsijai ugyanc§ak a]-
ka,lmasak a csereíclépitményok szállitásáIa.

Az etózóek figyelembevótelével kózós tehervise]éssel olyan perspek-
tív szá],titó járműtipust kel] beszerezni, vagy gyáItani. am!,ly megfe]el
a többféle követelménynek. A meglevók közü1 a KAMAZ tipus ]átszik
erre alka.lmasnak! azonban a vizsgáilatok je]enleg más irányokban is fo)y-
nak. A jármű íejle§ztését a Közlekedési Minisztérium III- számú ágazati
célprogramjába (,,Az áruszáliitási fo]yamatok és techno]ógiák összehan-
golt lejtesztése") javas]atunkra felvette- Ez biztositja a szúkséges tudo-
mányos kapacitáS igénybevételének 1ehetósé8ót.

Végeredményben egy közös válla]at ]étrehozása ]átszik célszerúnek
(a Nlugat-Eufópdban @LkELTLazott glJakorLat is ezt igazolja* ), amelyben
a Magyaí Államvasutak a terminá]ok és a gördülóanyag. a közúti szá]li-
tó válialatok (voLÁN), a Mezőgazdasági és Élelmezési, illetve a HonVé-
dellmi Minisztérium a közúti szállitó technika, a MAHART pedig a vizi
szállítás technikai eszközei biztosításával Vehetne részt a vállalkozásba,n,
amely megvalósulása esetén mind népgazdasági, mind honvédelmi szem-
pontból igen hatékony eszközfenntartást és -fe}használást, i:lletve jeientős
b€véte]t eredményezne_

Az MN-t illetóen nem lenne szó tötrb]etberuházásról (ugyanigy a

voLÁN Vállalatoknál sem) mert az e-lavu]t járműállomány lecserélésé-
nek ütemében és a rátervezett költségek íelhasználásávail kellene a pers-
péktív cserefelépítrnényes száltító technirkát rendszerbe á]titani. A köI-
osön]bérletiel vagy más pénzügyi konstrukcióban) a népgazdasági §zál-

* Rendelkezésre áll az
lat) teljes üz€mszervezése é§
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öKoMBI (o§ztrák kombinált szálIíiii§i leányvál}a-
tanácsadó kiadványa.



líttásokba bevont tecbo:jkánrk nem a telephelyeken, állá§ közben avulna el,
hanern hasznáüat közben újratermelné öntnagát és íolyamato§an magas
hadraíoghatósági sánten lehetne tartani,

KIMUTATÁS
az európai IiUCKEPACK terminálokról

Az ország megngvezése ' Terminálok száma

NszK
§panyolország
svájc
Portugália
Au§ztria
Ilollandia
ol,aszol6zág
Nagy-Britannia
Dá]rria
Belgium

, Jugoszlávia

21
4
4
2

l8

4
4
1
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