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Biztonságos logisztika 
 

A biztonságos logisztikai megoldások a legtöbb szakértőnek megbízható logisztikai megoldásokat jelente-
nek. Vagyis az áru percre pontosan érkezik, a járművek nem állnak le, a raktárirányító szoftver nem mond-
ja fel a szolgálatot. Manapság azonban egyre inkább előtérbe kerül a biztonság hagyományos értelmezése 
is. Nem csak a terrorizmus már-már gazdasági „divatfogalommá” válásáról van szó, hanem az egyre sú-
lyosabb lopáskárokról is. De nem mindig az árut kell megóvni a környezetétől, sokszor fordított a helyzet. 
Az alábbi tanulmány a logisztikai biztonság több területét igyekszik áttekinteni. 

 

Tárgyszavak: biztonság; vagyonvédelem; rádiófrekvenciás azonosítás (RFID); biometria; repülőtér; légi közlekedés; 
veszélyes áru; vasút; robbanásvédelem. 

 
Lopáskár és hanyagság 
 
Az üzemgazdasági vizsgálatok szerint az Egyesült 
Államok vállalatai a lopások és a hanyag leltár-
nyilvántartás következtében évente mintegy 100–
350 milliárd dollár veszteséget kell, hogy elköny-
veljenek. A veszteség jelentős hányada a raktárakat 
és az elosztó központokat terheli. Joggal lehet fel-
tételezni, hogy ilyen jelentős kár ismeretében a 
felelős vezetők mindenre hajlandók, hogy javítsa-
nak a biztonságon. Azonban inkább a terrorizmus 
veszélye miatt rettegnek. A felelősséget félvállról 
vevő vezetők gondatlansága veszélyes. Amennyi-
ben vállalják a kockázatot és bekövetkezik a baj, 
nyilván megfizet érte a vállalat, ugyanúgy, mint 
bármilyen más, helytelen közgazdasági döntés 
esetében. Az ügyes vezető viszont meg akarja ke-

resni, hol vannak az elosztórendszer sérülékeny 
pontjai, még mielőtt azt más megtalálná. 
 
Biztonsági intézkedések 
 
Sok esetben a biztonsági intézkedések felszínesek. 
A munkavállalók az irányelveket nem igen tartják 
be, mert nem közérthetők. Súlyos hiba, hogy a 
védelmi rendszereket nem stratégiai szempontok 
alapján tervezik. Így például nem határozzák meg, 
hol van szükség valóban kamerákra, milyen legyen 
a megfigyelési tér és mi a kamera alkalmazásának 
célja. Elfogadják a kamerát forgalmazó cég kije-
lentését, hogy elegendő, ha mondjuk húsz kamerát 
felállítanak és az alkalmazottak máris becsülete-
sekké válnak. Nagy a különbség a biztonsági koz-
metika és az értelmes biztonsági intézkedések kö-
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zött. Legveszélyesebb az önelégültség, mert hamis 
biztonságérzetet teremt. Többek között ezt a tanul-
ságot lehet levonni a repülőterek biztonságára vo-
natkozólag a szeptember 11-én bekövetkezett ese-
mények fényében. 
 
 
A hozzáférés ellenőrzése 
 
Az első biztonsági szabály a hozzáférés ellenőrzé-
se, legyen szó termékről, berendezésről, vagy lehe-
tőségekről. A vállalat alkalmazottjaként bárki 
könnyen bejuthat bármelyik épületbe. Éppen ezért 
alapvető fontosságú, hogy megfelelő módon azo-
nosítsák az épületbe, irodába, üzembe, külföldi 
kirendeltségbe belépő személyeket és látogatókat. 
Azonban a kapuőrség alkalmazása a be- és kijára-
tokon gyakran költséges és nem kielégítő megol-
dás. 
 
Beléptető kártya 
 
Az első biztonsági szint az érintésmentes vagy 
érintéses kisfrekvenciás „kulcskártya”, amelyek 
segítéségével az alkalmazottak be- és ki tudnak 
lépni. Ez rendkívül egyszerű, ugyanakkor elég 
gyenge megoldás, mert bárki hozzájuthat az ilyen 
kártyához. Az is előfordulhat, hogy valaki a kár-
tyával rendelkező alkalmazott mögött besurran az 
épületbe. Tehát érdemes a második, akár a harma-
dik biztonsági szint elérésére törekedni. Mindenek 
előtt a biometriai azonosítás lehetőségei állnak 
rendelkezésre. 
 
Biometria 
 
A biometria alkalmazása az ujjlenyomattól a reti-
navizsgálatig terjedhet. De valamennyi közül a 
valóban megbízható, bár nem teljesen probléma-
mentes megoldás az ujjlenyomat ellenőrzése. En-

nek adatai közvetlenül betölthetők egy nagykapaci-
tású adatbázisba. 
 
A biometrikus ujjlenyomat azonban nem azonos a 
rendőrségi ujjlenyomattal. A biometrikus módszer 
az ujjlenyomat bittérképét használja fel, és ezzel 
elkerüli a személyiségi jogok megsértésének prob-
lémáját. Mindig, amikor az alkalmazott belép az 
intézménybe, egyik ujját egy lapra helyezi, ame-
lyik az ujjlenyomat képét bittérkép formájában 
végigpásztázza és összehasonlítja az adatbázisban 
lévő adatokkal. 
 
Rádiófrekvenciás azonosítás 
 
A biometrikus módszer vállalati alkalmazása még 
csak a kezdeténél tart. Könnyebben hozzáférhető 
megoldás a rádiófrekvenciás azonosítás. Szélesebb 
körű elterjedését eddig a költségek, a korlátozott 
hatótávolság problémája és egyes működési sajá-
tosságok akadályozták. A rövid hatótávolságú vál-
tozat könnyen megkerülhető, viszont a nagyobb 
hatótávolsághoz nagyobb frekvenciás technológia 
szükséges. Ez esetleg költségek szempontjából 
jelenthet akadályt. 
 
A felmerülő problémák zömét egy új, olcsó meg-
oldás küszöbölheti ki. A legújabb passzív integrált 
áramkörös változatok legalább 900 MHz frekven-
ciatartományban működnek. A használhatóság 
függ a frekvenciától. Vannak vállalatok, ahol a 
kisebb frekvenciás (13,56 MHz) típust használják. 
Ennek érzékelési távolsága huszonöt, ötven, eset-
leg háromszáz milliméter. Azonban a nagyobb 
frekvencia esetében az érzékelési távolság elérheti 
a hat métert, ami megkönnyíti az ellenőrzött tárgy 
mozgásának kimutatását. 
 
Az olyan rendszer, amelyik az azonosító jelvényt 
három vagy hat méter távolságról képes érzékelni, 
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már alkalmas legtöbb olyan beléptető rendszer 
ellenőrzésére, ahol az azonosítás az adatbázis alap-
ján történik. Az adatbázis például megállapíthatja, 
hogy egy adott tehergépkocsit az arra kijelölt sofőr 
vezet-e, akinek ehhez az ellenőrzési ponthoz, egy 
adott időpontban, valamilyen meghatározott teher-
rel kell érkeznie. Mindezeket az információkat 
helyesebb, ha az adatbázis, nem pedig az azonosító 
jelvény tartalmazza. Ilymódon csökken az adatátvi-
teli időszükséglet, vagyis javul a rendszer teljesítő-
képessége és olcsóbb is. 
 
Az ilyen fejlesztési megoldás révén mód nyílik 
arra, hogy az árut jobban lehessen követni az 
anyagmozgatási folyamat közben. Csökkenthető a 
termék elvesztésével járó veszteség. Egyik esetben 
például egy gépkocsimotor tűnt el a rendszer látó-
köréből. Ez nem olyasmi, ami csak úgy elveszhet, 
mert valaki zsebre tette és elsétált vele. Egy motort 
esetleg elszállíthatnak javításra vagy ellenőrzésre. 
Van, amikor nem kerül vissza a szerelősorra. Elő-
fordulhat, hogy valamelyik tároló fülkében hever 
feleslegesen, miközben létezése a vállalatnak költ-
séget jelent. Viszont a nagyfrekvenciás azonosító 
címkékkel az ilyen problémák kiküszöbölhetők. 
 
Az a fontos, hogy a termékeket a nyilvántartási, 
vagy leltári rendszer észlelje. Mert amit nem ész-
lel, az nem létezik. Tehát itt kapcsolódhat be a 
biztonsági rendszer a vállalati szerkezetbe. Átvé-
telkor, amikor a tehergépkocsi a belépő kapuhoz 
ér, a raktározási rendszer érzékelheti, beérkezett-e 
a teljes rendelt termékmennyiség. Vagyis lehetőség 
van arra, hogy rögzítsék a logisztikai tervezés szá-
mára szükséges beérkezési időpontot. A termékek 
beérkezésének és távozásának azonosítása a gaz-
dálkodási folyamat hatékonyabb irányítására nyújt 
lehetőséget. Tehát a biztonság, magasabb perspek-
tívából nézve, javíthatja az üzemgazdaságossági 

hatékonyságot. Ugyanakkor az ilyen biztonsági 
rendszerek költségei elviselhetők. 
 
A biztonsági ellenőrző rendszer adatainak kezelé-
sére egyébként is rendelkezésre áll az adatbázis. 
Az azonosító címke minimális helyet foglal el. 
Ára, telep, ill. elem nélkül, mintegy negyed-fél 
dollár. Repülőgéppoggyászok esetében az újra-
használható típus ára fél dollár, az eldobhatóé ne-
gyed dollár. De a technikai fejlődés következtében 
az árak tovább csökkennek és csakhamar tíz cent 
alatt lesz egy azonosító címke ára. 
 
Az egyik vállalat (Alien Technology Corp.) az 
elektronikus termékkód (Electronic Product Code 
= EPC) rendszert vezette be. Az EPC címkék nem 
csupán nagyfrekvenciás vonalkódot, hanem egyedi 
sorozatszámjelzést és egyéb információkat, például 
a gyártás helyére, időpontjára vonatkozó, valamint 
más, az ellátási lánc számára fontos adatot hordoz-
nak. Ezeket az integrált áramköröket gazdaságos 
tömeggyártási módszerrel állítják elő az azonosító 
címkék számára. A termékre vagy csomagra erősí-
tett címke végig kíséri az árut teljes útján. Ez a 
megoldás forradalmasítani fogja az ellátási láncok 
irányítását és kezelését, mivel a készletnyilvántar-
tást és a termékmozgást áttekinthetővé teszi, füg-
getlenül attól, hogy a termék rakodólapon, doboz-
ban vagy polcon van. 
 
 
Riasztás 
 
A riasztás mindig fontos szerepet játszott a bizton-
sági rendszerekben. A legújabb eszközök azonban 
már mentesek a korábbi változatok hiányosságai-
tól. A csúcstechnológiai riasztók megbízhatósága 
és felhasználásuk sokoldalúsága sokat fejlődött. Az 
épületen kívülre telepített üzemanyag-tárolók vagy 
energiaellátó egységek szellőzőberendezéseinek 
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biztonságát is ellenőrizhetik. Régebben hatékony-
ságuk korlátozott volt és olykor hamisan riasztot-
tak. Ezért nem szívesen használták őket. Ma már 
megváltozott a helyzet. 150–250 méteres távolsá-
gon belül megbízhatóan ellenőriznek. 
 
A mozgásérzékelőkkel kombinálva megbízható 
információval szolgálnak a berendezés állapotáról. 
A legújabb, tökéletesített mozgásérzékelők pedig a 
kettős érzékelés technológiája elvén működnek. Az 
infravörös sugárzás elvén működő változattal a 
környezeti hőmérsékletet, a mikrohullámú sugár-
zással pedig a mozgásokat érzékelik. Ez a kettős 
érzékelési technológia a hamis riasztás kiküszöbö-
léséhez is hozzájárul, mivel kettős indításra van 
szükség ahhoz, hogy működésbe lépjen. 
 
Optikai érzékelés 
 
A videokamerák általában nem riasztják el a tolva-
jokat. A most már rendelkezésre álló kamerák ré-
vén azonban a helyzet megváltozhat. Az új techno-
lógiának köszönhetően a kamerák elvileg ma már 
akárhol elhelyezhetők: faliórákban, mérlegekben, 
kapcsolószekrényekben stb. Ezenkívül most már a 
számos előnnyel rendelkező digitális kamerák is 
beszerezhetők. 
 
A videók szalagjaival sem kell ma már törődni, 
ami sok kellemetlenségtől kíméli meg a felhaszná-
lót. Nem fordulhat elő, hogy a kamerával megfi-
gyelt terület a szalag beindításának elmulasztása 
miatt esetleg kimarad az ellenőrzésből. Pedig az 
ilyen feledékenység a gyakorlatban gyakran elő-
fordul.  
 
A digitális kameráknak nincs szükségük szalagra. 
Működésük teljesen automatikus. A képminőség is 
egy nagyságrenddel jobb, mint az analóg rendsze-
rek esetében. Arra is lehetőség van, hogy a digitális 

videofelvétel indítását egy riasztó jelzés, vagy 
valamilyen esemény váltsa ki. A felvétel készítés 
időzítése egyszerű. A digitális felvétel nem csak 
képernyőn követhető, hanem akár interneten, akár 
e-mail formájában továbbítható. Ezzel lehetővé 
válik valamilyen biztonsági szolgálat riasztása. Az 
ilyen rendszerek ára mintegy kétszerese a zárt TV-
láncokénak. 
 
A bejárat védelme 
 
A rakodási célokat szolgáló bejáratok ellenőrzésére 
nagyon jól beváltak a digitális kamerák, az azono-
sító jelvények és az azonosító kártyák. A látogatók, 
vagy más, nem vállalati alkalmazottak számára 
azok a bejáratok állnak rendelkezésre, ahol bizton-
ság céljából csak előzetes bejelentés után, kísérő-
vel lehet belépni. 
 
Azonban a munkaidő alatt is biztosítani kell a rak-
tárak, vagy egyéb épületek bejáratait. Egy acélajtó 
ugyan biztonságos, de munka közben folytonos 
nyitása-csukása lassítja a dolgozókat. Gyakori 
ezért az a megoldás, hogy egy könnyen kezelhető, 
gyors működésű ajtó, mintegy képletesen jelzi, 
hogy itt nincs bárki számára szabad bejárás, de 
ugyanott természetesen egy másik, biztonsági, pl. 
acél ajtószerkezet is rendelkezésre áll a munkaidőn 
túl szükséges lezárásra.  
 
A berendezések védelme 
 
A számítógépekhez való hozzáférést is szabályozni 
kell. A számítógépet tehát csak az arra illetékes 
kezelheti. Az illetékesség ellenőrzésére alkalmasak 
a rádiófrekvenciás közelítésérzékelő kártyák és az 
ujjlenyomat-ellenőrző lapok. A szoftver ezek alap-
ján ellenőrzi a felhasználót és engedélyezi a hozzá-
férést a számítógéphez. 
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Egy működő példa: 
biztonság a légi közlekedésben 
 
A repülőterek biztonsági előírásainak megszigorí-
tása nem csak kényelmetlenséggel jár együtt, ha-
nem van benne valami jó is: valószínűleg többé 
nem fog előfordulni, hogy valakinek a poggyásza 
elvész a nagy zűrzavarban. Ezentúl az egész utazás 
alatt pontosan követi a csomag az utast. Ugyan 
elég szomorú, hogy nem a kiszolgálás javításának 
szándéka, hanem a biztonság kiemelkedő fontossá-
ga kényszeríttette ki a rendet, de legalább most már 
a repülőút alatt mindig mindenki tudni fogja, hol 
van a csomagja. A légitársaságok logisztikai szak-
emberei számára súlyos problémát jelent, hogy 
egyidejűleg kell biztosítaniuk a szállítás folyama-
tos, gyors lebonyolítását, ugyanakkor a biztonság 
kérdéseit is meg kell oldaniuk. Ma még a légi uta-
sok a fogadó csarnokokban hatalmas robbanó-
anyag-detektáló és poggyászellenőrző berendezé-
sekkel találkoznak, pedig a végső cél az lenne, 
hogy ezek ne legyenek az utazóközönség szeme 
előtt. A másik megoldásra váró probléma, hogy a 
repülőtereken olyan biztonsági intézkedések le-
gyenek, amelyek nem akadályozzák túlságosan a 
csomagok kezelését és nem okoznak túl sok ké-
nyelmetlenséget, valamint időveszteséget az uta-
soknak. Például a poggyászok szűrése miatt ne 
kelljen az utasnak tíz percnél hosszabb ideig vára-
koznia. Hasonlóak a követelmények a légi áruszál-
lításban is. A harmadik vitatott kérdés, hogy a biz-
tonsági rendszerekkel kapcsolatos költségeket ho-
gyan kell megosztani a kormány, az utas és a repü-
lőtér-üzemeltető között. Ezt a problémát még min-
dig nem sikerült tisztázni. 
 
Kísérleti programok 
 
Az Egyesült Államokban a Szállításbiztonsági 
Hivatal (Transportation Security Administration = 

TSA) az a főhatóság, amelyik az utasokra és pogy-
gyászaikra vonatkozó valamennyi folyamat és 
eljárás biztonságáért felelős. Több kísérleti prog-
ramot kezdeményeztek az RFID poggyászazonosí-
tók, a vonalkódok és a számítástechnikai ellenőr-
zés bevezetésére. A poggyászok számítástechnikai 
módszerekkel való átvizsgálása, az egyeztetések, a 
folyamatos anyagmozgatás és a repülőtéri szállító-
járművek követési rendszerei számára kell kidol-
gozni a legmegfelelőbb megoldásokat. 
 
Az RFID-kártya ígéretes megoldás, mivel gyorsan 
leolvasható és alkalmas arra, hogy a szállítmányt 
végigkísérje útján. A poggyászok korszerű kezelé-
se érdekében erre feltétlenül szükség van. A TSA 
több ilyen kísérleti programmal is foglalkozik.  
 
A kísérleti programok felében a repülőterek eldob-
ható poggyászcímkéket, másik felében újrafel-
használható megoldásokat használnak. Az újrafel-
használható címkéket eltávolítják a poggyászról, 
mielőtt azt a repülőgépbe rakodnák és újbóli fel-
használásra visszajuttatják az utaskiszolgáló he-
lyekre. A repülőterek üzemeltetői meg akarják 
állapítani, hogy gazdaságosság és használhatóság 
szempontjából melyik a legmegfelelőbb megoldás.  
 
Legtöbb kísérleti program esetében a poggyászra 
erősített függelék alapján történik a csomagok gépi 
osztályozása. Az egyik poggyászazonosító füg-
geléktípus esetében az RFID-kártyát a vonalkód-
jelöléssel kombinálják. Ez azzal az előnnyel jár, 
hogy ahol már kialakították a vonalkód-feldolgozó 
rendszert, ott is könnyen megoldható az átállás az 
új megoldásra. Azonban ennek a változatnak az 
esetében a kiolvasás pontossága még csak a 70-es, 
80-as évek követelményeit elégítette ki, viszont 
nem felel meg teljesen a nagy mennyiségű pogy-
gyászosztályozási, kiszűrési, robbanóanyag-detek-
tálási igénynek.  
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A repülőtereken kilencven százalékos leolvasási 
pontosságra van szükség. Azokon a repülőtere- 
ken, ahol az eddigi kísérleti programok kere- 
tein belül az RFID poggyászazonosító kártyákat 
vették igénybe, 98 és 99 százalékos pontosságot 
értek el. Valószínű, hogy az intelligens azonosító 
címkék módszere fog a repülőtereken meghono-
sodni. Ezeket a poggyászazonosító címkéket nagy 
távolságról le lehet olvasni. Az erre alkalmas be-
rendezések a repülőtér stratégiai pontjain, bárhová 
telepíthetők. 
 
A legújabb közlemények szerint a poggyászkezelé-
si pontokon működtetett vezeték nélküli címke-
azonosító rendszerek nem teljesen védettek a külső 
behatásokkal szemben. Miután ezek a vezeték 
nélküli kommunikációs rendszerek nem használ-
nak kódolást, a hackerek könnyen behatolhatnak a 
hálózatokba, és a címkék átkódolásával megváltoz-
tathatják a poggyász rendeltetési helyére vonatko-
zó jelzéseket. Az ilyen változtatás egyúttal bizton-
sági kockázatot is jelent. 
 
A kormány a poggyászok és utasok százszázalékos 
azonosítását akarja megvalósítani. Ezt a szintet 
eddig még nem érték el, azonban a TSA folya-
matosan foglalkozik a kérdéssel. Az egyeztetés 
eredményeként az utas és poggyásza mindig 
ugyanazon a repülőgépen fog megérkezni a rendel-
tetési helyre. 
 
Ennek a folyamatnak egyik része az utas jellemzé-
se. A TSA olyan rendszert szeretne megvalósítani, 
amelyik felhívja a biztonságiak figyelmét azokra 
az utasokra, akiknek a poggyászát alaposabban át 
kell vizsgálni. Ezért a számítógépes utasjellemzési 
(CAPP) módszer lehetőségeit vizsgálja. Ez a szoft-
ver elvégzi azoknak az utasoknak a jellemzését, 
akik az intenzívebb átvizsgálás szempontjából 
szóba kerülhetnek. Az egyik repülőtéren azt a 

rendszert vezették be, hogy egy ilyen számítógépes 
rendszer kiválasztja a gondosabb ellenőrzést igény-
lő utast. Ennek a poggyászára az átvételi helyen 
egy RFID-kártyát erősítenek. Ezért a poggyász az 
anyagmozgató rendszeren áthaladva a TSA bizton-
sági ellenőrző helyiségébe kerül, ahol alaposabb 
vizsgálaton esik át. Az érintett személy sosem fog-
ja megtudni, hogy poggyászát kiválasztották, mert 
az RFID-kártya biztosítja, hogy még a repülőgépbe 
rakás előtt megtörténjen az anyagmozgatási rend-
szeren áthaladó csomag átvizsgálása.  
 
Egyes ilyen szoftverrendszerek számítógéppel 
irányított topográfiai, vagy sűrűségelemzési mód-
szer segítségével határozzák meg, hogy a poggyász 
tartalmazhat-e robbanóanyagot, vagy valamilyen 
veszélyes eszközt. 
 
A poggyászoknak mintegy 80 százaléka nem 
vizális, hanem számítógépes szűrővizsgálaton 
megy át. A szoftver a fennmaradó 20 százalékot 
egy döntésért felelős személyhez irányítja. Ameny-
nyiben a biztonsági alkalmazott vizuálisan nem 
tudja megállapítani, mivel van dolga, elvégezheti a 
fizikai kereső vizsgálatot.  
 
Azonban a TSA-nak egyúttal az is a célja, hogy 
csökkentse a poggyászok szűrővizsgálatának mun-
kaigényességét. A szoftverfejlesztés ugyan erőtel-
jesen dolgozik olyan szoftver kidolgozásán, ame-
lyikkel automatizálható a felismerési folyamat, 
azonban a megoldás még távol van.  
 
Berendezések korszerűsítése 
 
A Siemens különböző repülőtereken három és fél 
hét alatt 796 poggyászvizsgáló berendezést kellett, 
hogy üzembe helyezzen, egy új biztonsági előírás-
nak köszönhetően. A határidő betartása érdekében 
eltértek a nagy projektek megszokott irányítási 
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A vizsgálóberendezéshez csatlakozó adagoló rend-
szerben gondoskodni kell a poggyászok egységes 
elhelyezéséről. Ezt nyilvánvalóan egyetlen, mond-
juk harminc méter hosszú szállítószalaggal nem 
lehet megoldani. Szükség lehet arra, hogy helyette 
tíz önálló szállítószalag szolgálja ki a csomagvizs-
gáló berendezést. Bár a megoldás bevezetése még 
eltarthat egy darabig, azonban műszaki szempont-
ból semmi újat nem jelent. 

rendszereitől. Olyan, korábban már bevált, vezetési 
gyakorlattal rendelkező szakembereket bíztak meg 
a rendszer megvalósításával, akiket felhatalmaztak, 
hogy a szükséges döntéseket azonnal meghozzák. 
 
Egy második fejlesztési fázisban a poggyászkezelő 
gépeket teljesen automatizálják, majd azokat el 
fogják távolítani a repülőtér várócsarnokából, és át 
fogják helyezni a repülőtér egyik központi részébe. 
Ugyanis az előcsarnokban lévő gépek üzemeltetése 
igen munkaerő-igényes. Ráadásul a teljes nyilvá-
nosság előtt történik a poggyászok kezelése. Tehát 
bárki könnyen kitalálhatja, hogyan lehetne az el-
lenőrző rendszer rendeltetésszerű alkalmazásának 
következményeit elkerülni. Ezért a TSA elképzelé-
se szerint az automatizált berendezések központi 
helyen, folyamrendszerként fognak működni, ami 
egyúttal a bérköltségeket is jelentősen csökkenti. 
Az elgondolás megvalósítása azonban nehézségek-
be ütközik, mivel ehhez a repülőtéri létesítmények 
konstrukcióját módosítani kell. 

 
A szállítójármű útjának követése 
 
További feladat a repülőgépeket kiszolgáló, a te-
herszállítmányt és a poggyászokat a géphez szállító 
kocsik útvonalának követése. Ezek a járművek sok 
esetben elektronikus azonosító kártyákat felhaszná-
ló, földi szállításirányító rendszerekben üzemelnek. 
A nagyfrekvenciás áramkörökkel rendelkező cím-
kekártyákat az autóbuszok, furgonok és taxik szél-
védőjére erősítik. A rendszer ennek alapján követi 
a jármű mozgását a repülőtéri utakon, Egyes ese-
tekben a repülőtéri adminisztráció felszámolja 
ezeknek a kártyáknak a szolgáltatási költségeit, 
ami újabb jövedelemforrás a repülőtér számára. 

 
Hogy erre a második fázisra mikor kerül sor, a 
pénzügyi lehetőségektől függ. Igen költséges lesz a 
repülőtéri utasfogadó rendszer átalakítása, a pogy-
gyászkezelés teljes automatizálása, a folyamrend-
szerben működő poggyászvizsgáló gépek beállítá-
sa. Még folyik a vita arról, hogy ki viselje ennek 
költségeit. 

 
Az egyik repülőtéren (Newark) vezeték nélküli 
biztonsági hálózatot valósítottak meg a repülőgé-
peket kiszolgáló járművek számára. Ha valaki az 
egyik ilyen járművet üzemeltetni akarja, először 
egy intelligens azonosító rendszerrel, például egy 
okos kártya (smart card) segítségével kell igazolnia 
magát, vagy ujjlenyomat-vizsgáló készülékkel kell 
felvennie a kapcsolatot. Az operátor csak akkor 
tudja beindítani a járművet, ha jogosult ezt a jár-
művet a repülőtér adott területén, a napnak adott 
időpontjában kezelni. Biztonsági okokra hivatkoz-
va erről a rendszerről további részleteket nem kö-
zöltek. Hasonló megoldást fognak más repülőtere-
ken is bevezetni.  

 
A teher sajátosságai 
 
A poggyász, mint teher(áru) néhány olyan sajátos-
sággal rendelkezik, amelyeket a rakodási és keze-
lési teljesítmény növelése érdekében figyelembe 
kell venni. Egységteherként a poggyász kezelése 
nehezebben oldható meg, mint a megszokott raktá-
ri áruk esetében. A poggyászok alakja és mérete a 
legkülönbözőbb lehet. 

  

 22



Tanulmánytár * Általános kérdések 
 
 

Teherszállítás 
 
A fejlesztők mindenekelőtt az utaspoggyásszal 
kapcsolatos biztonsági problémákra koncentráltak, 
azonban a teheráru szállítását is biztonságosan kell 
megoldani. A teherszállítás más követelményeket 
támaszt. Az ipar például nem helyesli a százszáza-
lékos szűrővizsgálatot, mivel az késlelteti a szállí-
tási folyamatot. Ipari szolgáltatások esetében még 
a technológiai nehézségeket is meg kell oldani. 
Például egy konténerben a veszélyes anyag megta-
lálása érdekében végzett átvilágításhoz olyan 
nagyméretű és teljesítményű berendezésre van 
szükség, amelyik a robbanóanyag jelenlétét képes 
megfelelő jel alapján érzékelni. 
 
A külföldről érkező szállítmányok kezelése kényes 
kérdéseket vet fel. A gyártó vállalat gyorsan elő 
tudja állítani az árut és azt le is tudja szállítani, 
azonban a vámszabályzat megköveteli, hogy a 
bizonylatnak 96 órával az áru repülőtérre érkezése 
előtt rendelkezésre kell állnia. Így előfordulhat, 
hogy a légi szállítmány és a bizonylat egy időben 
érkezik meg, hacsak a repülőgépet vissza nem 
tartják, ami természetesen felesleges késedelmet 
okoz. A TSA jelenleg vizsgálja, hogyan lehet be-
tartani a vámszabályzatot, ugyanakkor biztosítani, 
hogy a szállítmány időben beérkezzék. Valószínű, 
hogy végül is valamilyen kompromisszumnak kell 
születnie. Rendkívül érzékenyen érinti ez a kérdés 
az olyan csomagküldő szolgálatokat, mint amilyen 
az UPS, amelyik naponta akár tizennégy millió 
csomagot is továbbít.  
 
A szállítmányok biztonsági kérdéseinek kezelése 
attól függ, belföldi, vagy külföldi szállítmányokról 
van-e szó. Külföldi küldemények esetében a vám-
szolgálat is érintett. Mind a vám, mind az UPS 
saját biztonságellenőrző rendszert alkalmaz. A 
belföldi szállítmányok esetében mind a feladó, 

mind a címzett ismert. A cég alkalmazottait kiké-
pezték arra, hogy hogyan szűrhetők ki a gyanús 
küldemények. Az UPS nyomkövető rendszere 
olyan okos címkéket használ, amelyeken kódolt 
formában található a szükséges információ. Kame-
rák olvassák le az adatokat és a csomagokat auto-
matikusan osztályozzák. Az UPS fenntartja magá-
nak a jogot a csomagok felnyitására.  
 
Előfordul, hogy egyes ügyfelek nem a légitársaság-
ra bízzák poggyászaik továbbítását, hanem ezt a 
UPS-nél rendelik meg. Egy külső, harmadik szol-
gáltató veszi át a poggyászt és felel azért, hogy az 
nem tartalmaz-e fegyvert vagy robbanóanyagot. Ez 
a megoldás természetesen a normálisnál drágább és 
megfelelő összehangolást igényel.  
 
 
Biztonság a veszélyesáru-szállításban 
 
A vállalatok döntő sikertényezői közé tartoznak a 
hatékony logisztikai láncok, valamint a vállalatok 
közötti, súrlódásmentes együttműködés. A szállítá-
si mennyiségek mind nagyobbak lesznek. Ugyan-
akkor újabb kihívásként érzékeljük, hogy az ügyfe-
lek követelményei egyre szigorúbbak, a költségek 
csökkentése pedig mind fontosabb. Különösen a 
veszélyes áruk fuvarozása és átrakodása jelent 
bizonyos kockázatot az emberre és a környezetre 
egyaránt. Érthető tehát, hogy a veszélyes áruk fu-
varozásának biztonsága nem csak az ezért felelős 
állami szervek szívügye. A fuvarozásnak és logisz-
tikának is komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy a 
biztonság szempontjából optimális szállítóeszközt 
vehessen igénybe. A törvényhozás és az ügyfelek 
különösen a vegyipari és ásványolaj-ipari áruk 
szállításának minőségével szemben támasztanak 
rendkívül komoly követelményeket. Megkövetelik 
a zárt szállítási láncokat, a megbízható határidőket, 
a rakomány sértetlenségét és a környezetvédelmi 
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előírások betartását. A piacnak ebben a szegmen-
sében a közúti szállítás mellett a vasúti fuvarozás 
tartozik a legjobban bevált szállítási módok közé. 
A kötött pálya és a forgalomirányítás jelzőrendsze-
re következtében a vasúti szállítás igen biztonsá-
gos. Ennek megfelelően ideálisak a biztonságos 
szállítás előfeltételei 
 
Biztonsági rendszabályok 
 
A veszélyes áruk – fuvarozására vonatkozó német 
törvény megfogalmazása szerint – azok az anyagok 
és tárgyak, amelyek alapvető jellegük, tulajdonsá-
gaik vagy állapotuk következtében, szállításukkal 
kapcsolatban veszélyt jelenthetnek a közbiztonság-
ra vagy közrendre, különös tekintettel a közösség-
re, a fontos köztulajdonra, az emberek és az állatok 
egészségére. 
 
A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos kockáza-
tok csökkentése érdekében a törvényhozás az elmúlt 
években több biztonsági előírást dolgozott ki és 
azokat állandóan tovább fejlesztette, valamint szigo-
rította. Az államok szállítási törvényei, valamint 
nemzetközi egyezmények szabályozzák a teljes 
szállítási láncon a közúti és vasúti fuvarozás jogait, 
valamint kötelességeit. Ezeket egészítik ki az egyes 
állami vasúttársaságok rendelkezései, amelyek töb-
bek közt előírják, milyen veszélyes áruk vasúti szál-
lítása engedélyezett. Megszabják a maximális 
mennyiséget, a csomagolás módját, valamint a szál-
lítótartály tulajdonságait és a rakodási módszereket. 
Szabályozzák továbbá az árubevallást és a gördülő-
állományra vonatkozó előírásokat. Veszélyes áruk 
és érzékeny termékek kezelésekor, valamint szállí-
tásakor alapvető fontosságú a biztonság. 
 
Ezzel kapcsolatban 2001. júl. 1. hatállyal, a veszé-
lyes árukra vonatkozó európai strukturális reform 
keretein belül, lépett életbe a veszélyes áruk közúti 

és vasúti szállítására vonatkozó új nemzetközi jogi 
előírás. Ennek célja, hogy a jövőben megkönnyítse 
az előírások kezelését és hozzájáruljon a nemzet-
közi harmonizációhoz. Ennek érdekében többek 
között tartalmilag és formailag összehangolták a 
különböző közlekedési eszközökkel szállított ve-
szélyes árukra vonatkozó eddigi előírásokat és 
ezeket a nemzetközi törvényi szabályozásnak meg-
felelően fogalmazták meg. Különösen a veszélyes 
áruk vasúti szállítási biztonságának növelését szor-
galmazzák az állandóan tökéletesített, céltudatos 
szervezési és műszaki intézkedésekkel. A vasút 
üzemeltetője szempontjából leglényegesebb az 
alábbi rendszabályok betartása: 
 

A vasúti járműveket nemzetközileg egységes 
kivitelezési előírások alapján gyártsák. 

• 

• 

• 

• 

A járműveket rendszeres időközönként felül 
kell vizsgálni. 
Minden kocsirakomány esetében kötelező a 
műszaki átvételi vizsgálat, valamint a veszélyes 
árukra vonatkozó előírások betartásának ellen-
őrzése kiegészítő reprezentatív szúrópróbával. 
Követelmény a veszélyes áruk szállítására ki-
képzett üzemeltető személyzet alkalmazása. 

 
Azonban mindezek az előírások és szabályzatok 
lényegében a szállítást megelőző és az azt követő 
tevékenységekre, valamint rendszabályokra vonat-
koznak. A jelenleg érvényes előírásokban még 
nem szerepelnek olyan követelmények, mint pél-
dául az aktuális földrajzi helyzetre, a szállított áru 
és a szállítótartály aktuális állapotára vonatkozó 
jelentések leadása szállítás közben. Ugyanakkor a 
veszélyes árukra vonatkozó rendelkezés kihangsú-
lyozza: a veszélyes áruk szállításában résztvevők 
kötelessége a várható veszélyek jellegétől és nagy-
ságától függően elővigyázatossági rendszabályokat 
kell bevezetni, hogy megelőzzék vagy csökkentsék 
a károkat. 
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Technika és követelmények 
 
A veszélyes áruk fuvarozásának piacán a fuvaro-
zóknak és a logisztikai szolgáltatóknak leggyakrab-
ban feltett kérdések a szállítandó áru pillanatnyi 
helyére, a még hátralévő szállítási időtartamra, va-
lamint a szállított áru állapotára vonatkoznak. A 
közúti szállító járművek logisztikai igénybevétel-
ének optimálására egyre gyakrabban használják ki a 
térinformatika (GPS, Global Positioning Systems), a 
műholdas navigáció, a detektortechnika és az infor-
mációs rendszerekkel tartott kapcsolat lehetőségeit. 
A vasúti szállítás szempontjából viszont fennáll 
annak veszélye, hogy ennek a fejlődési irányzatnak 
a következtében, a közúti szállítással szemben még 
hátrányosabb helyzetbe kerül. 
 
A kísérővel kiszolgált közúti szállításhoz viszo-
nyítva, különösen a nemzetközi vasúti forgalom-
ban, a minőségileg kedvezőtlenebb információ-
áramlás még jobban fogja éreztetni hatását. A vas-
úti közlekedésben eddig sem a feladó, sem a foga-
dó, sem a szállító nem volt képes a követelménye-
ket kielégítően ellenőrizni a küldemény pillanatnyi 
helyzetét és állapotát. Egy EU-tanulmány szerint a 
határokon átlépő vasúti szállítás területén az in-
formációcsere még mindig eléggé hiányos, sőt sok 
esetben még nem is létezik. 
 
Azonban a határokon átlépő, Európában mindenütt 
rendelkezésre álló információs rendszerrel rendel-
kező logisztikai lánc az áruszállítás eredményessé-
gének döntő tényezője. A veszélyes áruk szállítá-
sánál a veszélyek vagy zavarok korai felismerése 
és elhárítása szempontjából alapvető fontosságúak 
a megfelelő információk. Önálló jármű-azonosítási 
és adatrögzítő, vagyis telematikai rendszerek révén 
lehetőség van a vasúti áruszállítás említett „infor-
mációs hiányának” kiküszöbölésére. A jobb infor-
mációszolgáltatással áttekinthetőbb és jobb minő-

ségű lesz a szolgáltatás, az ügyfelek pedig jobban 
bíznak majd a vasúti áruszállításban. 
 
Azonban éppen a veszélyes áruk vasúti szállítása 
területén használt önálló telematikai rendszerek 
támasztanak rendkívül szigorú követelményeket az 
alkalmazott technikával szemben. Számos olyan 
engedélyezési feltételt kell teljesíteni, amelyek 
egyrészt az alkalmazási körülményekre, másrészt a 
szállított árura vonatkoznak. A veszélyes árukat 
veszélyeztető tulajdonságaik (robbanási tulajdon-
ság, gyúlékonyság, mérgező hatás, radioaktivitás, 
maró hatás, fertőző hatás) alapján ún. veszélyes 
áruosztályokba sorolják. Összesen kilenc veszélyes 
áruosztályt különböztetnek meg. Ugyanakkor te-
kintettel kell lenni arra, hogy a gyúlékony gázok, 
gőzök és porok a levegő oxigénjével robbanásve-
szélyes elegyet képeznek. Akkor keletkezik robba-
nóképes atmoszféra, amikor az anyag és a levegő 
keverékének koncentrációja egy meghatározott 
határon, a robbanási határkoncentráción belül van. 
Ezzel kapcsolatban a robbanás elleni védelem osz-
tályozása szempontjából az alábbi övezetbeosztá-
sok érvényesek (1. táblázat):  
 
0. övezet: tartósan, vagy hosszú ideig gyakran rob-
banóképes atmoszféra uralkodik. 
1. övezet: a 0. övezetnek megfelelő környezet, de 
csak esetenként és időben korlátozottan áll fenn 
robbanásveszély. 
2. övezet: az 1. övezetnek megfelelő környezet. 
Ritka és rövid idejű a robbanásveszély. 
 
Általában mindazok az önálló telematikai rendsze-
rek, amelyeket a veszélyes, valamint a rendkívül 
robbanékony, az 1. robbanásvédelmi övezetbe 
tartozó áruk vasúti szállításának ellenőrzésére fej-
lesztenek ki, helyeznek üzembe és tartósan üze-
meltetnek, ki kell, hogy elégítsék az alábbi szabvá-
nyok és engedélyezési előírások követelményeit: 
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1. táblázat 
Robbanásveszélyes anyagok elleni védelmi övezetek beosztása. 

(„I” csoport: Villamos munkaeszközök sújtólég által veszélyeztetett bányamunkások számára. 
„II” csoport: Villamos munkaeszközök minden más robbanásveszélyes területen.) 

 
 T1 (450°C)  T2 (300°C) T3 (200°C) T4 (135°C) T5 (100°C) T6 (85°C) 
II A Aceton 

Etán 
Etilacetát 
Ammonia 
Benzol 
Ecetsav 
Szénmonoxid 
Metán  
Metanol 
Propán 
 

Etilalkoholll 
Amilacetát 
n-bután 
n-butilalkohol 
 

Benzin 
Dizelolaj 
Fűtőolaj 
n-hexán 
 

Acetaldehid 
Etiléter 
 

  

II B Városi gáz Etilén     
II C Hidrogén Acetilén    Szén-diszulfid 
I Metán      
 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• A környezeti hatásokkal szembeni ellenálló 
képesség bizonyítása. 

A teljes rendszertechnika alkalmazásának, va-
lamint a készülékek és a telematikai rendszer 
járműre szerelésének engedélyezése a Szövet-
ségi Vasúti Hivatal (EBA) által az országos és a 
nemzetközi vasúti forgalomban. 

Annak bizonyítása, hogy valamennyi, arra köte-
lezett alkatrész engedélyezése megtörtént. 
CE jelölés. 
A DIN EN 50121 (villamos berendezések a 
kötöttpályás közlekedésben) szerinti védettség 
az elektromágneses hatásokkal szemben. 

 
Az ügyfelek igényei 
 

A DIN EN 55022 (ipari szakmai norma a zavar 
elleni védettségről) szerinti ellenálló képesség 
az elektromágneses zavarásokkal szemben. 

Minden fuvarozó és szállítmányozó állandó célki-
tűzése, hogy minden ügyfele számára a kívánságá-
nak megfelelő szállítási és logisztikai szolgáltatást 
tudja nyújtani. Ugyanis a szállítási szakmában 
mindinkább az is befolyásolja a versenyképességet, 
képes-e a szolgáltató hiánytalanul teljesíteni a szál-
lítási lánc folytonosságát. Az ügyfelek elvárásai – 
az egyre rövidebb szállítási határidők, az egyes 
küldemények méreteinek csökkenése és értékének 
növekedése, a fokozódó nyomás a költségek lefa-
ragására, a mind bonyolultabb feltételek és az elő-
írások – egyre jobban megnehezítik a feladatok 
teljesítését. Végeredményben azonban a szállítmá-

A DIN EN 61000-4-2 szerinti mentesség az 
elektrosztatikus kisülésektől. 
A rendszertechnika hatósági engedélyezése az 
1. robbanásvédelmi osztályba tartozó 
(ATEX100a 94/9/EG) övezetek számára. 
A DIN EN 50014 és a DIN EN 50020 szerinti, 
az engedélyezésre vonatkozó jelölés. 
A kötöttpályás járművek elektronikus berende-
zéseire vonatkozó engedélyezés az EN50155, 
EN50081-1 és EN50082-2 európai szabványok 
szerint. 
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Amikor a telematika rendszere érzékeli, hogy va-
lamelyik paraméter meghaladja az előírt határérté-
ket, automatikusan riasztó jelzést továbbít. 

nyozó feladata, hogy ügyfeleinek problémáit meg-
oldja. Mind fontosabbak a beérkező nyersanyag-
szállítmányok és az ügyfelek által kiküldött szál-
lítmányok pillanatnyi helyzetére, állapotára vonat-
kozó információk. Ezek mindig is lényegesek vol-
tak, de ma már sokkal többet jelentenek: a ver-
senyképesség döntő tényezőjévé váltak (1. ábra) . 

 
Rendszerintegráció 
 
Egyedül az önálló telematikai rendszerekre épülő 
innovatív módszerek alkalmazása azonban még 
nem jelöli ki tökéletesen a követendő utat. A tele-
matikai rendszerek alkalmazásakor egyúttal a vas-
úti áruszállítás hagyományos logisztikai irányítási 
rendszerének optimálására kell törekedni. A gazda-
ságosság növelése, a szállítási tevékenység minő-
ségének javítása, valamint a többletszolgáltatások 
nem csak az ügyfél, hanem a fuvarozó vállalat 
számára is tartós haszonnal járnak. 

 
A veszélyes áruk beszerzése és szállítása fokozott 
követelményeket támaszt mind a szállítóval, mind 
a logisztikai rendszerrel szemben, mivel a szállítás 
és az átrakodás egyaránt biztonsági előírások hatá-
lya alá tartozik. A vasúti szállítás folyamán érvé-
nyesített, innovatív és logisztikailag is megfelelő 
rendszabályok figyelembe vételével kell megte-
remteni a szállítási láncon belüli „információ-
kimaradások” kiküszöbölésének feltételeit. Csak 
így lehet kielégítő információkat szerezni a vasúti 
szállítmány helyéről, állapotáról és biztonságáról. 

 
Azonban ahhoz, hogy az ilyen bevezetett rendsza-
bályok verseny- és piacgazdasági szempontból 
előnyös hatásai valóban érvényesüljenek, az önálló 
telematikai rendszereket fölé- és mellérendelt szá-
mítástechnikai struktúrákkal kell integrálni. Ilye-
nek a különböző üzemgazdasági és logisztikai 
szoftvermegoldások, például az SAP R/3. Csak 
ezáltal válik teljessé a telematika alkalmazása in-
tegrált elektronikus logisztikai struktúrában. Az 
aktuális információk időben való szolgáltatása 
teremti meg a szállító vállalat számára annyira 
fontos biztonságos szállításért, valamint az ügyfél 
megelégedettségéért folytatott verseny alapvető 
feltételeit. 

 
Éppen a vasúti fuvarozás az a piaci terület, ahol a 
veszélyes áruk rendkívül érzékeny szállítási kö-
rülményeit céltudatos, a telematika lehetőségeit 
kihasználó információszolgáltatással lehet állandó-
an ellenőrizni. Itt van mód arra, hogy a veszélyes 
áruszállítmányt folytonos, számítástechnikai esz-
közökre épülő, „valós idejű információáramlás” 
révén a teljes szállítási láncon végigkövessék. A 
korszerű telematikai rendszerekkel a földrajzi 
helyzet időpontok szerinti meghatározásán kívül 
még az alábbi tényezők is ellenőrizhetők: 

  
 a rakomány hőmérséklete, • 

• 
• 

• 
• 
• 

Veszélyes áruk korszerű ellenőrzése kazánnyomás, 
a kazán tömítettsége a gázgyűjtő dóm körzeté-
ben, 

 
A veszélyes áruk szállításának korszerű ellenőrzé-
sekor fontos feladat az információk állandó és az 
egész szállítási láncra kiterjedő végigvezetése „va-
lós időben” (2. ábra). 

a dinamikus igénybevétel, 
telítettségi állapot, 
fékkopás. 
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előkészítő 
információk 

megelő
informá

szállítás tartalékolás tervezés 

 
1. ábra A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ügyfelek és az ügyfelek ügyfele

„a 

vasúti kocsik rendezése 

 

 
A vasúti teherszállításban a veszélyes ár
zésének jövője az olyan megoldás, amik
tástechnikai rendszer alkalmazása nem
dik kizárólag a szállítmányok és rakom
lenőrzésére, hanem lehetővé teszi az ak
kozást a szállítási folyamatba. 

 

a szállítási logisztika 
információigénye
lezáró 
információk 

ző 
ciók 

kísérő 
információk 

rendelés azonosítás irányítás ellenőrzés elszámolás 

szállítási logisztika információigénye 

 

információáramlás 

i 

 

a szállítási láncban 
résztvevő 

partnerekhez 

a szállításirányítás központja 
kommunikációs és adatbankrendszer 

telematikai megoldás adatainak irányítása”
(tűzoltók, s  

2. ábra Információáramlás 

uk ellenőr-
or a számí-
 korlátozó-

ányok el-
tív beavat-

Az ilyen szám
már említett ö
A veszélyes á
ségét és a fol
irányos inform
telematikai  re
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bevetési erők 
zükségállapot-kezelés stb.)
ítástechnikai alkalmazások alapját a 
nálló telematika rendszerek alkotják. 
ruk vasúti szállításának áttekinthető-
yamat biztonságát elsősorban a cél-
ációszolgáltatás biztosítja. Az önálló 
ndszer  (3. ábra)  időben felismeri és 
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3. ábra Az önálló telematikai rendszer összetevői 

 
jelenti, valamint osztályozza a jármű, vagy a ra-
komány állapotának változása következtében elő-
idézett, közvetlenül veszélyt képviselő, illetőleg 
figyelmetlenség következtében veszélyessé váló, 
előre nem látott eseményeket. 
 
A hiba, a hibás funkció vagy a jelentkező vész-
helyzet ismeretében időben lehet cselekedni. A 
megfelelő információkat közvetlenül vagy automa-
tikusan, akár földrajzi határokon keresztül az ille-
tékes helyekre, például a szállítást megrendelő 
vállalat vezetési központjába, vagy az illetékes 
forgalomirányítóhoz juttathatja. A szállítási folya-
matba beavatkozással lehetőség van a vészhelyzet 
elkerülésére vagy kiküszöbölésére. 

A szállított árura vonatkozó adatokkal kiegészített 
információk alapján, a háttérinformációk birtoká-
ban, nem csak időben, hanem hatékonyan, a hely-
zetnek megfelelő módon lehet reagálni a vészhely-
zetre. A járművek és a szállítmányok aktivált el-
lenőrzésének lehetőségeit kihasználva ugyan nem 
kerülhetők el a veszélyes árukat fenyegető balese-
tek, azonban az elektronikus logisztikai rendszer 
bevezetése révén mód nyílik mind a szállítmány, 
mind a szállító tartály jobb és hiánytalanabb ellen-
őrzésére. Végső soron ez is a balesetek és üzemza-
varok megelőzését szolgálja. 
 
A feladatorientált információszolgáltatással ren-
delkező, önálló telematikai rendszerek, áttekinthető 
 

áramellátás 

– 12 V-os jármű-
akkumulátor 

– híradástechnika 
– napelemek 

  generátor 
– sínautóbusz 
  (átmenő  
  energiaellátás) 

– tengely- 

adatkommunikáció 

– földi vezeték nél-
küli adatátvitel, 
GSM, GSM-R stb. 

– műholdas rádió-
kapcsolat, internet 
stb. 

számítógép 

– kapcsolódási pontok 
– energiaellátás 
– adattárolás: 

vasúti kocsik 
azonosítása 
állapotra vonatkozó 
adatok 

ozó 
adatok 
logisztikai adatok 

– adatkezelés 

helyzetre vonatk

detektortechnika 

– helyzet  
) 

– menetteljesítmény 
– rakodási állapot 
– dinamikus 

l 
– ajtóellenőrzés 
– nyomás, sűrűség 
– fékkopás 

(pl. GPS

igénybevéte
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beruházási és üzemeltetési költségeik miatt, jelen-
tős mértékben hozzájárulhatnak a vasúti áruszállí-
tás hatékonyságának, biztonságának növeléséhez 
és ezzel a költségekkel való takarékossághoz, va-
lamint a minőség javításához. A vasúttársaság 
számára lehetőség nyílik arra, hogy minden egyes 
vasúti kocsit pontosan ellenőrizzen és kövessen 
Európán keresztül. Ez megszünteti a kísérő nélküli 
vasúti áruszállítás hátrányát. 
 
 
Az együttműködés jelentősége 
 
A biztonsági stratégia kidolgozásakor az együtt-
működés kérdésével is foglalkozni kell. A bizton-
sági berendezések és eszközök esetében ugyan-
olyan integrálási irányzat kezd érvényesülni, mint 
minden más szabályozási és ellenőrzési rendszer 
tervezésekor. Az integrálás elmulasztása késlelteti, 
vagy akadályozza a biztonság érvényesítését. 
 
Az áruelosztási rendszer logisztikai működtetése 
sajátos követelményeket kell, hogy kielégítsen. Az 
integrálásnak a logisztika üzemeltetésével és pa-
ramétereivel összhangban kell megtörténnie. Az 
ilyen integrált rendszer nagymértékben biztonsá-
gos, ugyanakkor működésének rendellenességei is 
könnyen ellenőrizhetők. Erre szabotázs, tisztesség-
telen tevékenység, vagy munkahelyi erőszak eseté-
ben van szükség. Az ellenőrzés eredményei alapján 
lehet a felmerült probléma megoldását megkeresni. 
Minden más anyagmozgatási és kezelési problé-
mához hasonlóan az eredményes biztonság megva-
lósításának előfeltétele a jól átgondolt stratégia. 
 
A biztonsági rendszabályok fejlődésével párhuza-
mosan a kereskedelem, a gyártóvállalatok és a 
logisztikai szolgáltatók számára mind több prob-

lémát jelentenek a különböző szabályozások és 
előírások közötti esetleges átfedések. A logisztikai 
szakemberek abban reménykednek, hogy sikerül 
olyan egységes irányelveket kidolgozni, amelyek 
pontosan elhatárolják egymástól az egyes folyama-
tokat és a felelősség kérdéseit. A logisztika számá-
ra kedvezőtlen minden olyan megoldás, amelyik 
akadályozza a kereskedelem, vagy az adatcsere 
szabadságát. Nem kedvelik az olyan megoldásokat 
sem, amelyek a résztvevők számára újabb szoftver 
és hardver felhasználását teszik szükségessé.  
 
Az új megoldások főként azoknak a kis- és közép-
üzemeknek jelentenek hátrányt, amelyek nem ren-
delkeznek megfelelő forrásokkal valamennyi vál-
toztatás megvalósításához. Amennyiben azonban 
nem áldoznak erre, akkor lemaradnak a verseny-
ben. Ezért olyan megoldások bevezetését javasol-
ják, amelyek a saját maguknak elegendőnek tartott 
biztonsági szint elérését teszik lehetővé. Minél 
magasabb lesz a logisztikai láncot alkotó egyes 
tagok biztonsági színvonala, annál kisebb lesz az 
időveszteség a különböző ellenőrzések és vizsgála-
tok miatt. Ennek megvalósulására azonban még 
várni kell. 
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