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TERMELÉSI (GYÁRTÁSI) LOGISZTIKA

Logisztika a vasútépítésben
A vasútépítési munkahelyeken a beszerzés, a szállítás, a raktározás
és a hulladék eltávolításának különleges megszervezése szüksé-
ges. Az ilyen munkahelyeken sokféle anyagot, gépet, berendezést
kell a közlekedés által meghatározott „időablakokban” a pontszerű
vagy vonalas munkahelyekre eljuttatni.

Tárgyszavak: vasútépítés; pályázat; szerződéskötés;
pontszerű munkahely; vonalas munkahely; szállítás.

A logisztika problémái
Ezek a feladatok egyidősek magával a vasúttal, de az utóbbi időben a

feltételek Németországban a teherpályaudvarok számának csökkentése és a
kocsirendezés megnövekedett feladatai miatt jelentősen megnehezültek. A
feladatokat tovább bonyolítja, hogy a szerződések egyre áttekinthetetleneb-
bek, egy-egy építési feladat megvalósításában több vállalkozó és beszállító
működik közre, amelyek munkájának összehangolása nem egyszerű. Minden
vállalkozó vágányokat követel anyagainak, berendezéseinek odaszállítására,
üres vagonjainak leállítására, tárolóhelyek kialakítására. A megbízás elnyeré-
sétől és a szerződéskötéstől a tényleges munka megkezdéséig gyakran csak
egy hét áll rendelkezésre és a vonatok menetrendjét a közeli állomásoktól a
vállalkozók csak öt nappal a munka megkezdése előtt kapják meg.

Ilyen nehéz feltételek miatt a munkahelyi logisztikának új utakat kell ke-
resnie. A munkahely követelményeinek és a törvényes előírásoknak figyelem-
bevételével a vasútépítési projektek megtervezésével kapcsolatban a követ-
kező feladatok adódnak:

• az építési munkák megtervezése;
• szükségletek megtervezése új és régi anyagokra, gépekre és beren-

dezésekre; 
• vágányigények szerelvények fogadására és összeállítására;
• az építési folyamat és üzem megtervezése.

Pályázati kiírások készítése
Ezek a bonyolult összefüggések megnehezítik jó pályázati kiírások elké-

szítését. Nehézséget jelent a sok vállalkozó kapcsolódási pontjainak és fele
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lősségének megállapítása, az átadási időpontok egyeztetése. Az 1. ábrán lát-
ható logisztikai folyamatot még a felsoroltakon kívül is számos tényező befo-
lyásolja. Ezek közül néhány csak akkor válik ismertté, amikor kiderül, hogy az
egyes vállalkozók milyen módszerekkel és berendezésekkel fognak dolgozni.
A munkakezdésig rendelkezésre álló rövid idő alatt a folyamatok valódi opti-
málása nem mindig lehetséges.

1. ábra Vasúti projekt logisztikája
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Mivel a modern vasútépítésnél az oda- és elszállítási költségek (anyag-
költségek nélkül) elérhetik az összes költség 20%-át, a következő megállapí-
tásokat kell tenni.

• A logisztikai költségek túl nagyok.
• Az optimálási lehetőségeket nem ismerik fel és nem használják ki, mi-

vel az egyéni érdekek dominálnak.
• A projektek tervei nem átfogó szemlélettel készülnek.
Mit lehet ilyen körülmények között tenni?
Hosszabb távra kell terveket készíteni a vasútfejlesztési munkákra és

ezeket pénzügyi alapjait kellő időben meg kell teremteni. A hosszú távú tervek
alapján éves programokat kell készíteni, amelyeknek műszaki előfeltételeiről
(pl. rakodóhelyek, vonatok fogadóvágányai stb.) gondoskodni kell.

Legalább kilenc hónappal a munkakezdés előtt meg kell határozni, hogy
a munka milyen szeleteire írnak ki versenypályázatot és milyen bontásban
adják vállalkozásba a munkákat.

A pályázati kiírást idejekorán közzé kell tenni, és a munkákat legalább
három hónappal a tervezett munkakezdés előtt ki kell adni.

Bizonyos vonalon egy éven belül végzendő munkákat még korábban elő
kell készíteni, hogy a legjobban összehangolt ütemezés legyen elkészíthető.

Számítani kell váratlan
problémákra

A projektek végrehajtása során gyakran lépnek fel nem várt nehézségek.
Például egy Hannoverhez közeli pályaszakaszon a feladat négy új váltó be-
építése volt. A munka kiadása után rögtön jelentkeztek a problémák: az új
váltókat nem szállították le időben. A nagy mennyiségű zúzottkő odaszállítá-
sára nem volt elég vagon. Az ütemezést állandóan módosítani kellett. A gyártó
nem szállította időben az új aljakat, az építési vállalkozó kénytelen volt saját
szállítóeszközeivel a gyárból elhozni őket. A régi aljak elszállítása szintén a
vállalkozóra maradt. A szállítmányokat 30 km távolságban levő bázisállomá-
sokon fogadták, innen kellett a munkahelyre a 30 perces forgalmi „ablak” alatt
kiszállítani, ami alig volt lehetséges, ezért a biztosított közlekedési szüneteket
gyakran túllépték.

Ez a példa is mutatja, hogy a vasútépítés elsősorban logisztikaszervezési
feladat, amelyet csak olyan munkatársak tudnak megoldani, akiknek építési
tapasztalatuk mellett vasútüzemi ismerteik is vannak.

Mire kell ügyelni a szerződéskötéskor?
A pályázati kiírásoknak és a szerződéses megállapodásoknak nagyon

sok részletes feltételt kell tartalmazniuk. Ilyenek pl.:
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2. ábra Pontszerű munkahely szállítási
folyamatábrája

• a vágányzárak időtartama;
• a munkahely megközelítésének lehetőségei;
• az anyagszállítás módozatai;
• az elhasznált anyagok elszállítása és lerakóhelyei;
• a felsővezetékek jellemzői, áramtalanításuk lehetőségei;
• speciális berendezések rendelkezésre állása;
• vonalprofil és építési akadályok stb.
Ezek a tényezők komoly hatással vannak az árképzésre.
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3. ábra Vonali munkahely szállítási folyama

Előkészületi munkák
A megbízás elnyerése után a szervezett és minős

végzés érdekében a következő előkészületeket kell tenn
• Be kell járni a munkahelyet vagy vonalat.
• Munkaütemtervet kell készíteni.
• Vágányfoglalási tervet kell összeállítani és a vasú
• Menetrendet kell összeállítani a munkához szüks
• Biztonsági tervet kell készíteni, összehangolva a

lelős szervekkel.
• Ki kell jelölni a rakodó- és tárolóhelyeket.
• Meg kell tervezni a munkahelyek megvilágítását.
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• Biztosítani kell a gépek földelését.
Ezenkívül meg kell oldani a következő logisztikai feladatokat: 
• Az anyagok és beépítendő berendezések ütemszerű lehívását.
• Ki kell alakítani az építésirányításhoz szükséges berendezéseket:

kommunikációs rendszert, segédanyagok, szerszámok raktárát.
• Ellenőrizni kell a beérkező anyagok minőségét, a berendezések üzem-

képességét.
• Ellenőrizni kell a munkaszerelvények helyes összeállítását.
A munkahelyi logisztika fő tevékenységeinek bemutatására szolgál a 2.

és 3. ábra. Ezek a folyamatábrák mutatják, hogy a modern munkahelyi logisz-
tikához szükséges szállításokat előre meg kell tervezni. A szállítást részben a
gyártótól a bázispályaudvarig, részint az utóbbitól a munkahelyig kell meg-
szervezni. Célszerűnek látszik a pályázati kiírások felaprózása helyett egy al-
kalmas cégnek komplex feladatot adni, amely korszerű berendezésekkel és
üzemszervezési tapasztalattal végzi el a vasútépítési munkákat.

(Dr. Garai Tamás)
Zitz, W.: Moderne Baustellenlogistik für Gleisbaustellen. = 53. k. 8. sz. 2002. p. 32–35.
Henke, M.; Grotstollen, H.: Control of the NBP linear drive system. = Control Engineering
Practice, 10. k. 9. sz. 2002. p. 1029–1035.

BME-OMIKK

Innovációk – Trendek – Prognózisok
Havonta a műszaki–gazdasági világ újdonságairól, aktualitásairól és jövőjéről.

mgksz@info.omikk.bme.hu ▪ 061/ 45 75 322


