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Városi áruszállítás vasúton 
 

Kiss Diána 
okleveles közlekedésmérnök, környezetvédelmi jogi szakokleveles mérnök 

tanácsos, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
 

A közúti közlekedés nagyságának és a közlekedési munkamegosztásban betöltött szerepének folya-
matos növekedése, a környezetszennyezésben betöltött dominanciája következtében az egyik leg-
fontosabb feladat olyan környezetkímélő megoldások kialakítása, amelyek segítségével a közúti 
közlekedés káros hatásai csökkenthetők. A közúti közlekedés a városi környezetben is egyre elvi-
selhetetlenebb életkörülményeket teremt, azonban a fogyasztói igények növekedése megköveteli a 
folyamatos rendelkezésre állást. Ez a kettős igény – tiszta környezet és a maximális rendelkezésre 
állás – ellentéte csak úgy elégíthető ki, ha olyan közlekedési megoldások alkalmazása kerül előtér-
be, amelyek energiahatékonyabbak és környezetkímélőbbek a közúti közlekedésnél. Az egyik ilyen 
lehetőség a vasúti szállítás részarányának növelése lehet, nemcsak a hosszú távú, hanem a rövid, 
városi szállításokban is. 

 

Tárgyszavak: városi közlekedés; vasút; áruszállítás; környezetvédelem; city-logisztika. 

 
 
A vasút helyzete, szerepe 
a városi áruszállításban 
 
A vasút szerepe csökken a városi áruszállítási pia-
con, ami mögött olyan általános gyengeségek áll-
nak, mint a háztól házig szállítás megoldhatatlan-
sága, a költségek és az, hogy a szolgáltatás nehe-
zen hozzáférhető. A vasút használatával felére 
csökkenthető az energiafelhasználás a közúti áru-

szállításhoz képest, tonnakilométerre vetítve. Az 
üzemanyag- és energiaköltségek azonban kis részét 
teszik ki a teljes árumozgással összefüggő költsé-
geknek. A vasút további előnye a terhelhetőség és 
a modern teherkocsik nagy kapacitása, ami köny-
nyű, de nagy mennyiségű áruk esetében is jól ki-
használható. A fő ellenérvek a vasút városi áruszál-
lításban való alkalmazásával szemben a követke-
zők: 
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• A „nehéz” vonatok jövője korlátozott fizikai rugalmasság, 
a várostervezésben 

a 
rulékos költségek és a potenciális késések is.  

örökös verseny a pályahasználatért a személy-
szállítási szolgáltatással, 

• 

• 
 

a vasúti infrastruktúra és a kapcsolódó rendsze-
rek költsége. 

A vasút jelenleg úgy szolgálja ki a városi piacokat, 
hogy az árukat vasúti átrakóállomásokra szállítja, 
amelyek onnan a végső felhasználókhoz közúti 
gépjárművek segítségével jutnak el. A szállított 
áruk általános jellemzője, hogy nem időérzékenyek 
vagy különösen értékesek, és alkalmasak a 
hagyományos vasúti szállításra. A vasút kevés 
közvetlen jelenléttel bír a városi áruforgalomban, 
azonban lehet rá gyakorlati példát találni. Ilyen 
például az intermodális konténerek szállítása, 
amelyeket vasúton juttatnak el a városi 
terminálokra, és vasúton továbbítanak a 
terminálokról más célállomásra. A konténerek 
városi mozgatása csak olyan esetben bizonyult 
sikeresnek, ahol a vasútvonal például a kikötőt és a 
várost kötötte össze. A termináli transzfer magas 
költsége a konténereket kevésbé vonzóvá teheti, 
szemben a háztól házig szállító közúti 
közlekedéssel, amellyel elkerülhetők ezek 

 
Az idő előrehaladtával a vasút nem volt képes ak-
kora technológiai, irányítási, kereskedelmi és szol-
gáltatási színvonalbeli váltásra, mint a közút, en-
nek következtében versenyképessége lényegesen 
lecsökkent. Hogy képes lesz-e visszaállítani régi 
pozícióját és versenyképes árait, a fentiek alaku-
lásától függ. Még ha a vasút színvonala javulna 
is, a szállítók valószínűleg nem adnák fel a köz- 
úti közlekedésből származó hasznukat egy isme-
retlen, távoli haszonért, amely a gyengébb vas- 
úti közlekedés használatából ered. A versenyké-
pesség visszanyerésében a vasút kettős hátrányban 
van. Nem elég a színvonal emelése, a vasútnak 
meg kellene győznie használóit potenciális ver-
senyképességéről. A vasút csak úgy versenyezhet a 
magas minőségű közúti közlekedéssel, ha folyama-
tosan képes lesz biztosítani és fenntartani szolgál-
tatását.  

já 
Léteznek azonban innovatív megoldások a vasút 
szerepének növelésére a városi szállításban.   

A termékekben, szolgáltatásokban, költségpro-
filban és infrastruktúra-menedzsmentben bekö-
vetkező változások a szállítók figyelmét a vas- 
úti szolgáltatásra terelhetik. Az intermodális le-
hetőségek – mint a konténerek, a ráépített pót- 
kocsi vagy a cserefelépítmény – pozitív terü- 
letét jelentik a fejlesztéseknek a tradicionális vas- 
úti szállítással szemben, bár a költségek még 
mindig túl magasak. A közutak zsúfoltsága, a 
romló környezeti körülmények azonban kény-
szerhelyzetet teremtenek arra, hogy a piac nyisson 
a környezetkímélő közlekedési módok irányába, 
amelyek közül a vasúti szállítás lehet az egyik 
lehetőség.  

 
A CargoSpeed rendszer háromtengelyű pótkocsit 
használ áruszállító egységként a városi igények 
kielégítésére. Innovatív, egyszerű és költség-
hatékony megoldást kínál az intermodális áruszál-
lításban. Ez a rendszer pénzügyileg hatékonyabb, 
mint a hagyományos vasúti áruszállítás. 
 
Düsseldorf  
 
A város vezetése úgy döntött, hogy támogatja a 
közvetlen vasúti összeköttetés kialakítását olyan 
kikötőkkel, mint Rotterdam, Antwerpen, 
Zeebrügge, Hamburg és Bremenhaven. Ez egy 
  

 46



Tanulmánytár * Szállítási logisztika 
 
 

Nürnberg olyan nemzetközi forgalmi útvonal kialakítását 
jelentette, amely eszközévé vált a nehéz teherfor-
galom vasútra terelésének. Az új szolgáltatás a 
fogyasztók igényeinek megfelelően működik, a 
korai órákban bonyolítják le a kiszállítást, a be-
gyűjtést pedig a késői órákra időzítik. A fejlesztés 
során városi közlekedési kapcsolatot és egyéb hoz-
záadott szolgáltatást is kialakítottak, ami mind a 
vasút versenyképességét javította. A becslések az 
éves kapacitást legfeljebb ötmillió tonna/kétszáz-
ezer kamionmozgás per évben határozták meg. A 
projekt során kialakítottak egy központi árukezelő 
válogató pontot is, valamint növelték a kapcsolatok 
számát a válogató pont és a rendező pályaudvar 
között. Növelték továbbá a vasúti pályák számát, 
és függetlenítették az áruszállítást a személyfor-
galmi hálózattól, elkerülve így a pályahasználatból 
eredő konfliktusokat. Az innováció eredménye-
képpen hetven százalékkal csökkent a közlekedési 
idő, az új kapcsolatok kiépítésével pedig hetvenöt 
százalékkal nőtt a termelékenység. A kialakított 
együttműködés a regionális vasúti vállalattal 
(Deutsche Bahn) és a többi szolgáltatóval erős 
pozíció megteremtését jelentette a regionális és a 
városi áruforgalomban. 

 
Nürnberg városában egy körvasúti pálya helyezke-
dik el, amelyet a nehézipar kiszolgálására használ-
tak a régi időkben. Az ipar megszűnésével a vasúti 
szolgáltatásra sem volt tovább szükség, az infrast-
ruktúra leromlott, szintre hozásához komoly beru-
házásokra lett volna szükség. A város jelenleg is 
működő kombiterminálját érinti a körvasút vonala, 
azonban azt nehézteher-gépkocsikkal szolgálják ki. 
A megközelítés azonban igen nehézkes, ennek 
következtében folyamatosak a közúti torlódások. A 
terminál ellátására kézenfekvő megoldást nyújtana 
a vasúti vonal alkalmazása, azonban annak hasz-
nálhatóvá tételéhez a Deutsche Bahnnak nincsen 
felhasználható forrása.   
 
Párizs 
 
Franciaországban vannak jó példák a vasút városi 
területeken való alkalmazására, azonban a lehetsé-
ges kapacitások közel sincsenek teljesen kihasz-
nálva. Párizsban az élelmiszer-ellátó ipar vasúton 
szállítja ki termékeit (évente kb. 200 000 tonnát) a 
szállodák és az élelmezési vállalatok számára. A 
vasút ezenfelül ellátja az építőipart és az energia-
szektort is. A városi területekre építőanyagot és 
üzemanyagot szállít, amelynek végső disztribúció-
ját a közút látja el. A francia vasúthálózatra jellem-
ző, hogy számos árukezelő pályaudvarral rendel-
kezik a nagyobb városok központjaiban, így al-
kalmas lehet a gyűjtési és elosztási feladatok ellá-
tására is. Jó a kapcsolatuk más nemzeti vasúti 
rendszerekkel és számos ilyen pályaudvar kínál 
további szolgáltatásokat is. Azonban a szállítók 
igényei a JIT (Just in Time – szállítás a kellő idő-
ben) filozófiához állnak közel, amelynek következ-
tében a közúti megoldást hatékonyabbnak tartják, 
mint a vasútit. Összességében a vasúti áruszállítási 
szolgáltatás kevésnek mondható, az állomások 

 
 
Az infrastruktúra szerepe a városi 
vasúti áruszállítás kialakításában 
 
A hatékony városi vasúti forgalom megteremtésé-
hez alapfeltétel az infrastruktúra. A városi áruszál-
lítás szempontjából a ki nem használt vonalaknak 
nagy jelentősége van. Ezen vonalak nagy része 
nem kapcsolódik a fő rendszerekhez, azonban a 
jövő szempontjából értékes pozíciót jelent a vasúti 
városi áruszállítás kialakításában. A gyakorlatban 
sajnos több a negatív, mint a pozitív példa. A nürn-
bergi körvasút esete is a rossz megoldások tárát 
gyarapítja.  
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pedig nem megfelelők jelen állapotukban az igé-
nyek kielégítésére. A közúti infrastruktúra azonban 
nem a nehézteher-gépkocsiknak lett kialakítva, a 
városi területek elérése nehézkes, így több helyi 
vezetés próbált nyomást gyakorolni a francia nem-
zeti vasúttársaságra (SNCF), hogy változtasson 
jelenlegi rendszerén. Az állomások karbantartására 
és a csökkenő használat visszafordítására az SNCF 
új projekteket dolgozott ki az elmúlt években. A 
francia hatóságok pedig nemzeti kutatási progra-
mot indítottak a városi áruszállítás vizsgálatára. A 
projektekben a vasút kiemelt szerepet kap.  
 
 
Villamos és k

• 

• 
• 

• 
• 
• 

önnyű vonatok 
alkalmazása a városi áruszállításban 
 
A városi áruszállító villamosok és könnyű vonatok 
célja az, hogy a modern vasúti eszközöket már a 
megfelelő elérhető infrastruktúrát (vasúti hálózat, 
terminálok) használva alacsony költséggel lehessen 
árut szállítani a zsúfolt városokban. Az alacsony 
költségek mellett az elképzelés előnye, hogy nem 
járul hozzá a forgalmi dugók kialakításához és 
környezetvédelmi szempontból is sokkal előnyö-
sebb, mint a tehergépkocsi. A villamos is alkalmas 
kevert – közös személy- és áruszállítási – alkalma-
zásra, ha a kapacitás engedi. 
 
Drezda 
 
Drezdában sikeresen alkalmazzák áruszállításra a 
Cargo villamost (1. ábra). A Cargo villamos pro-
jekt sikeres együttműködés a DVB (drezdai tö-
megközlekedési vállalat), a Volkswagen autógyár 
és a helyi önkormányzat között. A projektről 1999-
ben döntöttek, a villamos áruszállítás pedig 2000 
novemberében indulhatott meg. A villamosvonal 
kapcsolatot teremtett a VW logisztikai központja 

és a gyár között. A Volkswagen a közúti áruszállí-
tással versenyképes alternatívát akart megvalósíta-
ni, így a villamos alkalmazásának az lett a kulcs-
eleme, hogy a villamosok hosszát hatvan méterben 
határozták meg, a kapacitást pedig 2,5 tehergépko-
csi kapacitásával tették egyenlővé (a teherbírás így 
hatvan tonna lett, a raktérkapacitás pedig 214 m3). 
A DVB tizenöt éves megállapodást kötött a 
Volkswagennel, amely a megoldás életképességét 
támasztja alá. A CarGoTram hat napot közlekedik 
hetente és tizenhat órát naponta. A vizsgálatok azt 
mutatták, hogy az üzlet hasznot hoz és versenyké-
pes a közúti közlekedéssel szemben. A rendszer 
további jellemzői a következőkben foglalhatók 
össze: 

rugalmassága olyan, mint a tehergépkocsié, 
csupán a teherbírása korlátozott, 
a villamos mindkét irányba szállít termékeket, 
a tehervillamosok irányítása nem válik el a 
normál villamosok irányításától, az egy helyről 
történik, 
a villamosok maximális sebessége 50 km/h, 
minden vagonnak elektromos motorja van, 
a rendszer megvalósítása kb. 3,5 millió német 
márkába került. 

 
Bécs 
 
A bécsi koncepció szerint a városban működő há-
rom city-terminál egyike alkalmas arra, hogy ha-
gyományos vonattal lássák el áruval. A terv szerint 
a három terminált egymással villamosok kötötték 
volna össze, a végső elosztást pedig környezetkí-
mélő kisteherautókkat oldották volna meg. A rako-
dási egység egy speciális logisztikai boksz lett 
volna, amely gyors átrakást tett volna lehetővé. A 
bevezetés nehéznek mutatkozott, ennek okai a 
következők voltak: 
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1. ábra A drezdai CarGoTram 
 
 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

Áruszállítás a föld alatt a végkiszállításhoz különleges közúti járművek 
kellenek,  
a bevezetéshez a résztvevők együttműködése 
szükséges, akik azonban egymás versenytársai, 

A gépkocsik növekvő száma, a közúti kapacitás 
korlátai, a további városi közúti infrastruktúra-
építéssel szembeni növekvő ellenállás és az áruk 
iránti egyre növekvő kereslet arra ösztönzi a vá-
rosokat, hogy tekintsék át a közúti szállítás alterna-
tíváit, amelyek közül egyik a föld alatti rendszer 
alkalmazása lehet. A szállítás meglévő metrórend-
szerekbe telepítése teljesen új logisztikai koncep-
ció kifejlesztését jelenti. A sikeres megvalósítás 
alapja, hogy meghatározzák a következőket: 

a környezetvédelmi előny nem befolyásolja a 
kereskedelmi döntést, 
a haszon és a komplexitás hasonlít a közúti 
szállításnál elérhetőre.  

 
Zürich 
 
Zürichben Cargo villamosokkal végzik a háztartási 
hulladék begyűjtését és szállítását. A villamost két 
pótkocsival mobil szemétgyűjtővé alakították. A 
villamos alkalmazásának indoka az volt, hogy a 
hulladékgyűjtő gépjárműveknek háromszor hosz-
szabb ideig tartott a begyűjtés csúcsidőben, mint a 
villamosnak, mellesleg maguk is okozói voltak a 
torlódásoknak. A villamosrendszer olcsóbb, gyor-
sabb és kevesebb szennyezőanyagot produkál (2. 
ábra). 

piacok, amelyek az új rendszerben részt vehet-
nek, 
alkalmas útvonalak és eszközök, 
a magán és állami szektor anyagi kötelezettsé-
gei, 
irányítási és technikai lehetőségek, 
költségek és hasznok összehasonlítása a meglé-
vő rendszerekkel, 
személyközlekedésre gyakorolt hatások. 
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2. ábra Cargo villamos Zürichben 
 
Amszterdam 
 
A meglévő metróhálózatokon történő áruszállítás 
egyik példája – az anyagi okok miatt végül meg 
nem valósult – amszterdami próbarendszer, amely-
nél kezdeményező szerepet játszott a helyi vezetés 
és a GVB (amszterdami közlekedési vállalat). A 
kezdeményezés PPP-ben valósult volna meg. A 
döntőbizottságban részt vettek a szállítmányozók, 
az élelmiszer- és a logisztikai szektor szereplői is. 
A DHV-t (holland közlekedési tanácsadóvállalat) 
pedig mint a feladat végrehajtóját vonták be az 
előkészületekbe. 
 
Az előkészületi fázisban négy körülményt vizsgál-
tak: 
1. Milyen hosszú távú logisztikai koncepciókba 

kapcsolódhatna be a projekt? 
2. Milyen útvonal-fejlesztési lehetőségek vannak? 
3. Melyek azok a potenciális áruk, amelyeket a 

rendszerrel szállítani lehet? 
4. Milyen a kapcsolat a környezeti körülmények-

kel és lehetőségekkel? 

Különféle forgatókönyvek készültek és koncepciók 
születtek az elképzelés támogatására és az anyagi 
szükségletek előteremtésére a magánszektor bevo-
násával. A metrónak gyakorlatilag egy másik opci-
onális kapcsolatot kellett volna teremtenie a logisz-
tikai park és a szállítók között a meglévő hálózaton 
belül. Ha az áruszállítási koncepció a jelenlegi 
személyszállítási rendszerrel egyesülve működne 
(COMBI-rendszer), akkor ez a rendszer konkurál-
na a meglévővel és nem lenne eredményes minden 
részletében. Ez azt jelenti, hogy az árukiszállítás 
ideje minden állomáson maximum húsz másodperc 
lehet. Ennek eléréséhez a kezelő berendezéseket át 
kell alakítani közvetlen alkalmazásra. Ezen pontos-
ság gyakorlati elérése és pontosságának megvalósí-
tása párhuzamosan a személyforgalom magas szintű 
kiszolgálásával nagy kihívást jelentett. A megoldás-
ként három forgatókönyvet állítottak fel: 
 
1. 

• 
• 

Meghatározott éjszakai szállítás, amelynek 
jellemzői, hogy: 

potenciálisan nagy a kapacitása, 
nagy puffer-állományra van szükség, 
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• 

• 

A rendszer megvalósítására a COMBI-vonatok 
alkalmazását javasolták napközben csúcsidőn kí-
vül, illetve egy–két esti vonat közlekedtetésére lett 
volna még szükség. Ez a példa korlátozott raktáro-
zási megoldást kívánt volna a meglévő állomási 
peronon, és kisteherautókat lehetett volna használ-
ni a címzettek/feladók között. Amennyiben ez 
sikeres lett volna, úgy megindulhatott volna a to-
vábbi állomások bevonása. Előre látható volt, hogy 
a kezdeményezés növekvő piaci részesedést ered-
ményez és hosszú távú együttműködést jelent a 
szállítókkal. A részt vevők hittek abban, hogy a 
rendszer szolgáltatási szempontból versenyképes 
lehet. Azonban anyagi támogatás kellett volna az 
infrastruktúra beruházásához (főleg a gördülőállo-
mány megfelelő szintre hozására). Az eredeti kon-
cepció azonban kútba esett, mert a metróirányítás a 
lehetséges konfliktusokat nem merte vállalni és 
kivonult a projektből. 

nem biztos, hogy megoldható a végső áru-
központ kiszolgálása munkaidőn kívül, 
a metróvonalak elérhetősége is korlátozott a 
takarítás és a pályafenntartás miatt. 

 
2. 

• 

• 

• 

Meghatározott nappali szállítás, amelynek jel-
lemzői, hogy: 

elég magas kapacitással rendelkezik, de 
nem annyira, mint az esti, 
a kiszállítás gyakorisága eléggé ritka lehet a 
személyközlekedés elsőbbsége miatt, 
kijelölt, biztonságos rakodóteret kell kiala-
kítani a peronon, elválasztva az utazókö-
zönségtől. 

 
3. 

• 
• 

COMBI-rendszer (nappali forgalomban), 
amelynek jellemzői, hogy: 

kapacitása korlátozott, 
viszonylag nagy mennyiségű rakomány ese-
tében alkalmazható.  

  
Összefoglalás A helyi vezetés vizsgálata szerint a kezdeménye- 

zés a városba irányuló piac lényeges részét von-
zotta volna, ugyanis ezzel a közúti közlekedést 
jelenleg terhelő díjak mintegy harminc száza- 
lékát meg lehetett volna takarítani. A valódi nyere-
ség abban jelentkezett volna, hogy a legtöbb met-
róhálózat képes lett volna versenyképes áruke-
zelésre.  

 
A vasút nagy potenciált jelent a városi területe- 
ken. Hozzájárul a városi forgalom csökkenésé- 
hez, alternatívát kínálva a közúti rendszerekkel 
szemben. Csökkenti a városi környezetminőség 
romlását. A nagyobb kereskedelmi hatás és elfo-
gadás érdekében a vasúti szolgáltatásokat fejlesz-
teni kell, hogy ne csak a környezetvédelem lehes-
sen a vasút haszna. A vasút költségeinek verseny-
képesnek kell lennie a közúti közlekedés áraival. 
Fel kell oldani a személy- és árufuvarozás ellen-
tétét. Az infrastruktúra fenntartása lényeges fel-
adat, beruházást és védelmet igényel, hogy a vasút 
a városi logisztikai folyamatok versenyképes, 
hosszú távú megoldást jelentő alternatívájává vál-
hasson.  

 
A kezdeményezés keretében egyetlen próbaprojekt 
indult 2003-ban, egy állomással a központban és 
eggyel a dél-keleti külvárosban. A működéshez 
nem kellett sok beruházás, egy kézi labort alakítot-
tak ki és a mozgólépcsőket hasznosították. Igaz, 
hogy ezt a megoldást nem lehetett jó minőségű 
logisztikai koncepciónak tekinteni, de demonstrál-
hatta az alkalmasságot kisebb mennyiségek, nagy 
értékű és időérzékeny csomagok kiszállíthatóságára.  
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CargoSpeed 
www.cargospeed.net 
 
Deutsche Bahn 
www.db.de 
 
SNCF 
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DVB AG 
www.dvbag.de 
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