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Az áruk közúti–vasúti kombinált szállításához Németországban kifejlesztett CargoBeamer rendszer 
jelentős mértékben hozzájárulhat a közép-európai távolsági közúti áruforgalom csökkenéséhez. A 
rendszer koncepciójának lényege az újszerű termináltechnológia, amely lehetővé teszi, hogy né-
hány perc alatt vágányonként akár harminc hagyományos kialakítású nyerges félpótkocsit, csere-
szekrényt vagy konténert, automatizált műveletekkel rakjanak át a közúti és a vasúti szállítójármű-
vek között. 
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Áruszállítási trendek Európában 
 
A közlekedési és logisztikai szakemberek a követ-
kező évekre egész Európában az áruszállítási igé-
nyek egyre intenzívebb növekedését prognosztizál-
ják. Ennek fő okaiként a globalizációt, az egyre 
növekvő mértékű európai integrációt, a korszerű 
gyártás- és kereskedelemszervezési eljárások el-
terjedését, valamint a gyártási mélység csökkené- 
sét és ezzel egyidejűleg az erőforrás-kihelyezés 
(outsourcing) részarányának növekedését említik. 
Ugyanakkor részben az előző okok hatására 
az áruszállítási közlekedés munkamegosztásában 

tovább tart az a – nyugat-európai országokban 
már a második világháború után megkezdődött 
– tendencia, hogy folyamatosan nőnek a köz- 
úti áruszállítási mértéke, a vasúti és a belvízi 
szállítás mértéke pedig folyamatosan csökken- 
nek. 
 
Napjainkban az EU-15 országaiban az áruszállítási 
teljesítményekből több mint hetvenöt százalék a 
közút részaránya, a vasúté pedig tizenöt százalék 
alatt van. Egyes országokban ennél még kedvezőt-
lenebb a helyzet. Németországban például az éven-
te szállított kb. hárommilliárd tonna árumennyiség 
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mintegy nyolcvanöt százalékát továbbítják köz-
úton, és csupán nyolc százalékát vasúton. 
 
A mobilitási igények és a közúti áruszállítási for-
galom növekedésével párhuzamosan Európa szerte 
folyamatosan nőtt a közúti személygépkocsi-forga-
lom is. Ugyanakkor a közúti forgalom fejlődési 
ütemével még a fejlett nyugat-európai országokban 
sem tudtak lépést tartani a közúti infrastruktúra 
fejlesztésével. Ennek következtében a közúti köz-
lekedési infrastruktúra túlterheltsége miatt egyre 
nagyobb nehézségekbe ütközik a napjainkra jelen-
tős mértékben megnövekedett közúti áru- és sze-
mélyforgalom. Egyre gyakoribb jelenséggé válnak 
a forgalmi torlódások (dugók) a közutakon és a 
határátkelőhelyeken, amelyek a hosszabb menet-
idők miatt nem csak szállítási többletköltségeket 
okoznak, hanem rontják a szállítási szolgáltatások 
színvonalát, növelik a környezeti terhelést, az út-
karbantartási igényt és a balesetveszélyt. 
 
A fenti okok miatt Európa-szerte egyre sürgetőbb 
igényként merül fel az, hogy mérsékeljék, illetve 
megállítsák a közúti áruszállítás volumenének 
további növekedését. Ennek egyik módja a közúti–
vasúti kombinált áruszállítás fejlesztése. 
 
Az európai vasúttársaságok már eddig is számos 
kombinált szállítási lehetőséget kínáltak az ipari, 
valamint a szállítmányozó és a közúti fuvarozó vál-
lalatok számára. A kombinált szállítás szempontjá-
ból számításba vehető vasúthálózat jelentős részén 
vannak már bakdarukkal ellátott átrakóterminálok a 
kíséret nélküli kombinált forgalom kiszolgálására, 
és számos helyen van lehetőség a kísért (Ro/La) 
forgalom fogadására is. Ezeknek és a további, már 
létező technológiáknak azonban számos olyan hát-
rányos tulajdonsága van, amelyek gátolják a széle-
sebb körű piaci elfogadhatóságukat. Ezek közé tar-
tozik az, hogy a vasúti kocsik ki- és megrakása csak 

időben szétválasztva hajtható végre, ami jelentős 
mértékben csökkenti az átrakási teljesítőképességet, 
továbbá a gépkocsivezetők munkaidejének rossz 
kihasználását vonja maga után. Mindennek végül a 
viszonylag kicsi teljes szállítási sebesség (átlagosan 
húsz kilométer óránként) az eredménye.  
 
Eddig nem állt rendelkezésre gazdaságos műszaki 
megoldás az Európa útjain százezrével közlekedő 
hagyományos kialakítású nyerges félpótkocsik 
bekapcsolására a kíséret nélküli közút–vasúti kom-
binált szállításba. A 2003-ban alapított 
CargoBeamer AG egyedülálló új technológiát fej-
lesztett ki e feladat megoldására. Olyan innovatív 
rendszert kíván bevezetni, amely néhány év alatt 
hatékonyan átformálhatja a távolsági közúti áru-
szállítást Közép-Európában, lehetővé téve, hogy 
öt-hat év alatt a távolsági áruforgalom mintegy 
húsz százalékát közútról vasútra lehessen átterelni. 
 
 
A rendszer koncepciója 
 
A CargoBeamer AG által kifejlesztett rendszer 
lehetővé teszi majd a közép-európai autópályákon 
közlekedő nyerges félpótkocsik több mint kilenc-
vennyolc százalékát kitevő szokványos, nem da-
ruzható pótkocsik bekapcsolását a vasúti forga-
lomba. A rendszer bevezetése esetén így jelentősen 
bővülhet a vasúti áruforgalom Közép-Európában.  
 
A rendszer már meglevő elemei a következők: 
• a közúti szállítási egységek százezer számra 

rendelkezésre álló, műszaki változtatást nem 
igénylő elemei: a szokványos kialakítású nyer-
ges félpótkocsik, a cserefelépítmények és a 
konténerek – ezeket használják a közúti távol-
sági szállítások mintegy hatvan százalékában; 

• az Európa-szerte meglevő vasúti infrastruktúra; 
• a világszerte működő internet. 
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1. ábra. A CargoBeamer-rendszer moduláris 

 
 mintarendszer kifejlesztése, és a vasútikocsi-

 rendszer műszaki jellemzői 

 rendszer műszaki megoldásának döntő fontossá-
gú elemei a szabadalmaztatott, a hálózatban erre a 

latt a vasúti kocsin levő rátétet, a beérkező rako-

rCity Expressz) rendszerű 
volsági személyszállításhoz hasonlóan oldható 

 vágányonként egyidejűleg akár harminc közúti 
(nyerges félpótkocsi, cserefel-

• 

tt körzetet kiszolgá-

• 
 egy-

harminc rakodóállással; 

A jelenleg kifejlesztés alatt álló elemek:  
• a helytakarékos, moduláris kialakítású és auto-

matizált, horizontális irányú átrakó rendszer 
(rakodási modul) (1. ábra); 

• a rakodási modulok elhelyezésére alkalmas 
egy-, két- vagy négyvágányú terminálok;  

• az újszerű vasútikocsi-rátétek, amelyek egy-
aránt alkalmasak nyerges félpótkocsik, csere-
felépítmények és konténerek alátámasztására; 

• „báziskocsik” a rakott vagy az üres vasútikocsi-
rátétek szállításához;  

• az internetre épülő, Európa csaknem egészére 
kiterjedő logisztikai információs rendszer a fu-
varkínálati és -keresleti információk kezelésére, 
valamint a könyvelés, a koordináció, a külde-
ménykövetés és a fuvarelszámolások igényei-
nek kielégítésére. 

 

felépítése [2] 

A
rátétek hatósági engedélyeztetése várhatóan 2005 
végéig zárul le. A németországi prototípus-
üzemeltetést két vonattal, két-három terminál kö-
zött, 2007-ig tervezik megvalósítani. 2008-tól kez-
dődhetne meg az Európát átfogó hálózat kiépítése.  
 
A
 
A

célra üzemeltetett, a vasúti kocsikra párosával fel-
szerelt, újszerű rátétek. A vasútikocsi-állás-
helyeknek megfelelően a vágányközi rakodókra is 
elhelyeznek ilyen rátétpárokat, amelyeken a közúti 
jármű vezetője a továbbítandó rakományt (nyerges 
félpótkocsit, cserefelépítményt, normál vagy légi 
szállításra kifejlesztett konténert) – függetlenül a 
vonat(ok) jelenlététől – rögzíteni tudja. 
 
A CargoBeamer-vonat rövid tartózkodási ideje 
a
mánnyal együtt egy üres rakodói helyre tolják át, 
majd a vágány másik oldalán az ott várakozó rakott 
rátétet a most már üres vasúti kocsira tolják át au-
tomatikusan. (2. ábra). 
 
Így a sikeres ICE (Inte
tá

továbbítandó 
egység: nyerges 
félpótkocsi, 

meg a közúti szállítási egységek vasúti szállítása.  
 
A rendszer előnyei: cserefelépítmé

konténer 
ny, 

„báziskocsi” 

rakodási modul 

vasútikocsi-rátét 

•
szállítási egység 
építmény, konténer) rakható le, majd másik har-
minc szállítási egység rakható fel tíz percen belül; 
nincs szükség az egyes kocsik vagy vonatrészek 
tolatására, irányvonati kiszolgálás lehetséges; 

• folyamatos az üzemeltetés a villamos felső-
vezetékek alatt a terminálokon is; 

• az áruszállítási idők hasonlók a személyforga-
lomban megszokottakhoz; 

• lehetőség van az ügyfelekhez közeli helyi ter-
minálok létesítésére az ado
ló, már rendelkezésre álló áruforgalmi/logisz-
tikai központokban, illetve kombi terminálo-
kon, továbbá kis terminálok is létesíthetők ipar-
vállalatok és kisebb települések részére; 
az egy-, két- vagy többvágányos terminálok 
moduláris felépítésűek, vágányonként
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, 
majd az ugyanennyi rakomány rakható fel a ával [2] 

 
 

esetében visz
séggel megvalósíthatók; 

s; 

k rendelkezésre; 

 

 
 terminálok üzemeltetői szempontjából előnyös a 

 átrakási teljesítőképes-
g. Az előzetes számítások szerint a nagyobb 

gyven átra-
kás/óra teljesítőképesség érhető el. 

incs szükség a 
ocsik rendezésére sem, a vonatok irányvonati 

A vonat beérkezik a terminálra.
 A rakományok a vasúti kocsi 
rátéteken helyezkednek el..

A beérkezett rátétek rögzítését 
oldják, majd arátéteket a
 rakománnyal együtt felemelik  
.

A várakozó ráréteket a vonathoz
tolják.

A beékezett vasúti kocsi rátétek a
rakománnyal együtt megkezdik a
vonat elhagyását.

Végbe megy a horizontális irányú
rakodási folyamat.

A beérkezett vasúti kocsi rátétek a
rakodó felé haladnak.

Az elszállítandó vasúti kocsi
rátéteket a rakománnyal együtt
lesüllyesztik és a vasúti kocshoz
rögzítik.

A vonat elhagyja a terminált.

a vonat beérkezik a terminálra,
a rakományok a vasútikocsi- 
rátéteken helyezkednek el 

a beérkezett rátétek rögzítését
oldják, majd a rátéteket a  
rakománnyal együtt felemelik 

a várakozó rátéteket 
a vonathoz tolják 

a beérkezett vasútikocsi-rátétek 
a rakománnyal együtt megkezdik
a vonat elhagyását 

végbe megy a horizontális 
irányú rakodási folyamat 

a beérkezett vasútikocsi- 
rátétek a rakodó felé haladnak 

az elszállítandó vasútikocsi- 
rátéteket a rakománnyal együtt 
lesüllyesztik és a vasúti 
kocsihoz rögzítik 

a vonat elhagyja a terminált 

2. ábra. A CargoBeamer-vonat rövid tartózkodási ideje alatt legfeljebb harminc szállítási egység 
(szokványos kialakítású nyerges félpótkocsi, cserefelépítmény vagy konténer) rakható le a vasúti kocsikról

vasútikocsi-rátétek áttolás

• már meglevő áruforgalmi/logisztikai központok 
onylag kis kezdeti beruházási költ-

mazott technológiák alkalmazásával hasonló felté-
telek között mindössze harminc-ne

• a rendszer minden résztvevője (ügyfél, szállító, 
szállítmányozó, üzemeltető) számára egyaránt
előnyös műszaki megoldá

 

• minden lehetséges ügyfél részére hatékony, az 
egyedi igényeket kielégítő információs és 
könyvelési lehetőségek állna

• fuvartőzsde létrehozásával minimalizálhatóak 
az üresjáratok. 

Gazdasági szempontok 

A
rendszerrel elérhető nagy
sé
terminálokon két vágányon, vágányonként harminc 
rakodási modul segítségével akár kétszáznegyven 
szállítási egységet lehet a közúti és vasúti jármű-
vek között óránként átrakni. A kíséret nélküli köz-
úti–vasúti kombinált forgalomban jelenleg alkal-

 
A vonatok továbbítását végző vasúttársaságok 
szempontjából ugyancsak előnyös a vonatok vi-
szonylag nagy futásteljesítménye. Mivel rövid a 
vonatok termináli tartózkodási ideje a viszonylag 
gyors rakodás következtében, és n
k
üzemmódban közlekedtethetők. Az előzetes számí-
tások szerint, ha húsz terminált telepítenek a kö-
zép-európai főfolyosók mentén, évente több mint 
egymilliárd euró nyereséget könyvelhetnek majd el 
a rendszer üzemeltetői. E forgatókönyv feltételezi, 
hogy a Németországon átmenő távolsági közúti 
forgalom körülbelül húsz százaléka vasútra terel-
hető. 
 
Az áruszállítási költségek tekintetében – ötszáz 
kilométeres szállítási távolságot feltételezve, bele-
értve a közúti el- és felfuvarozást is – mintegy 
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er alkalmazásával. A közúti fuvarozók von-
tó járműveik szállítási kapacitását jobban ki tud-

ázalékos csökkenését; 
 a távolsági forgalom résztvevőinek a forgalmi 

ra becsülik évente); 

vál

kö ony kombiná-

] Tarnai J.: A logisztika kihatásai az áruszállítási igé-
nyek alakulására. = Közlekedéstudományi Szemle, 

. 1–5. 
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ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 
VILÁGSZERTE 

energ ozó-
struktúra ▪ energiaigény-ter tatások ▪ energiatárolás ▪ 
teljesítménygazdálkodás ▪ e védelem ▪ szénbányászat ▪ 
kőolajtermelés ▪ földgázhálózatok ▪ megújuló energiaforrások ▪ erőművek ▪ 

harminc százalékos költségcsökkentés érhető el a 
rendsz
ta
ják használni és az autópályákon közlekedéssel 
kapcsolatos kiadásaikat (úthasználati díj, ökoadó) 
is meg tudják takarítani. 
 
Húsz terminál közép-európai létesítését feltételez-
ve a CargoBeamer-rendszer bevezetésétől a követ-
kező további előnyöket várják: 
• a tehergépkocsi-balesetekkel kapcsolatos költ-

ségek mintegy húsz sz
•

dugókban eltöltött várakozása miatti költségek 
csökkenését (jelenleg ezt a költséget csak Né-
metországban ötmilliárd euró

• az autópálya-karbantartási költségek csökkené-
sét mintegy egymilliárd euróval évente; 

• a szén-dioxid-emisszió csökkenését évente 
mintegy nyolcszázezer tonnával. 

A CargoBeamer rendszer bevezetésével lehetővé 
ik, hogy Közép-Európában jelentős mértékben, 

tartósan tehermentesítsék a közutakat a vasúti és 
zúti közlekedés előnyeinek haték

ciója révén. Ez azért is fontos az EU szempontjá-
ból, mert a közlekedési szakemberek azt prognosz-
tizálják, hogy a jövőben közúti és a vasúti áruszál-
lítási teljesítmények növekedési üteme közötti 
különbség az EU-bővítését követően tovább nő 
majd a közút javára.  
 
 
Irodalom 
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2000. 1. sz. p
 
[2]  www.cargobeamer.de 
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