
ELLÁTÁSI–ELOSZTÁSI LOGISZTIKA 

Az utolsó mérföld – 
csökkenthetők-e a költségek? 

Csomagállomás, shopping box, felvevő pont (pickpoint), illetve Tower 24: 
ezek az utolsó mérföld probléma megoldásának lehetőségei. Nem csu- 
pán az elektronikus kereskedelem (e-commerce, B2C – business-to-
costumer) résztvevői, hanem a nagy áruházak a csomagküldő szolgála-
tokkal, valamint az ismertebb katalógusáruházak is gyakran szállítják ki a 
megrendelt termékeket közvetlenül magáncímekre. Ezek a küldemények 
nehezen kapcsolhatók össze, ezért nagy időigényű, részben hiábavaló 
üresjáratokkal teletűzdelt szállítások alakulnak ki. Logisztikai szakembe-
rek olyan megoldásokat vizsgáltak, amelyek lehetővé teszik a szállítási 
költségek csökkentését. 

Tárgyszavak: elektronikus kereskedelem; csomagállomás; 
csomagbolt; felvevő pont; Tower 24. 

Csomagállomások, csomagboltok 
Csomagállomás néven jelenleg Dortmundban és Mainzban folytat kísér-

leteket a Német Posta automata csomagátvevő állomással. Azoknak a posta-
fiókoknak, amelyekben akár a frissáruk folyamatos hűtése is lehetséges, a 
shopping box nevet adták. A felvevő pontok a hagyományos áruházaknak te-
szik lehetővé a csomagok nyitvatartási időn kívüli átvételét. Hasonlóan mű-
ködnek a nagyobb csomagküldő áruházak „csomagbolt”-jai (paketshop) is, de 
ezek révén a csomagok visszaküldése is lehetséges. Így a felesleges üresjá-
ratok részaránya is csökkenthető. 

A legnagyobb és immár teljesen automatizált rendszer, amelyet 2002 vé-
gén állítottak tesztüzembe, a „Tower 24”. A tornyot Dortmundban az egyetem 
közelében állították fel. Ha beválik a rendszer, akkor Németország-szerte 
mintegy 800 hasonló tornyot fognak felállítani. 

A torony titka 
Egy toronyban 300 db szabványos kialakítású 600 x 400 mm nagyságú 

szállítótartály helyezhető el (de 300 x 400 mm-es szállítótartályok is kezelhe-
tők benne, ha azokat egymás mögött helyezik el); a lehető legkisebb kereszt-
metszet érdekében döntöttek a henger alakú torony építése mellett (4,5 m át-

 



mérőjű, 10 m magas, ebből 4 m a föld felszín alatti rész). Így lényegében a 
torony által elfoglalt alapterület nem több, mint két személygépkocsi parkolá-
sának helyszükséglete. 

A gyűrűszerűen elhelyezett szállítótartályokat egy központi elhelyezésű 
kétoszlopos, forgóasztallal ellátott állványkiszolgáló gép kezeli. Az emelő-
kocsinak két azonos teherfelvevő eleme van, a be- és kitárolás így egyszerre 
végrehajtható. Az árukat szabványos méretű szállítótartályokban szállítják be. 
Ha nem, akkor üres szállítótartályokat készítenek elő az áruátadási pont köze-
lében. Az árukat automatikusan vonalkóddal azonosítják, az igénylő ügyfelek 
címe így automatikusan olvasható, és a rendszer a szállítótartályokat szinte 
bezsilipeli a toronyba szabad helyfoglalásos raktározási elv alapján, három 
hőmérsékleti zónával: 

• normál hőmérséklet, 
• friss áruk tárolása +2 – +7 °C, 
• mélyhűtés –18 °C. 
A címzettet e-mailben, SMS-ben vagy postai úton értesítik egy PIN-

kóddal, és így egyértelműen azonosíthatóvá válik. A torony több ügyfelet ké-
pes párhuzamosan kiszolgálni. Mintegy 100 szállítótartály kezelése 20–30 
percet vesz igénybe. Ha egy óra alatt 120-nál több küldeményt kell kitárolni, 
akkor a várakozási idő 10–30 másodperc folyamatonként. 

A követendő példa 
A Tower 24 koncepciójának megalkotói a városon belüli kiskereskedelem 

olyan modelljeinek kidolgozását tűzték ki, amelyek az elektronikus kereskede-
lem szélesebb körű elterjedését teszik lehetővé. Egy olyan jövőbe mutató, át-
fogó logisztikai megoldás kidolgozásához fogtak hozzá Dortmund város példá-
ján, amely a kereskedelmi áruk elosztásától a friss élelmiszerek internetes 
megrendeléséig széles területet ölel fel. 

Minden szerződéses elosztó partnernek a megrendelt élelmiszereket, il-
letve árukat minden esetben el kell juttatnia valamelyik árufelvételi pontra. A 
vevők a nap 24 órájában bármikor átvehetik az árut. Emellett a helytelen hasz-
nálattól és a vandalizmus támadásaitól is meg kell védeni a rendszert, 
valamint biztosítani kell az áruk árának kifizetését is. 

A Deutsche Telekom azt mérlegeli, hogy részt vegyen-e a Tower 24-ben. 
Megfontolandó ugyanis, hogy az európai mobiltelefon-szabványokat úgy kel-
lene összehangolni, hogy segítségükkel az elszámolási rendszer támogatható 
legyen. 

 
(Dr. Tokodi Jenő) 

 
Letzte Meile: Kosten reduzierbar? = Internationales Verkehrswesen, 2002. 12. sz. p. 619. 

In Dortmund fängt die Zukunft an. = http://www.tower24.de 

 


