
Tanulmánytár * Szállítási logisztika 
 

 
 

 

BME OMIKK 
LOGISZTIKA 

11. k. 1. sz. 2006. január–február. p. 41–45. 

Tanulmánytár * Szállítási logisztika 

 

 

Versenyképesebb vasúti szállítás 
 

Már nem a tehergépkocsik a szállítás egyeduralkodói – állítja egy intermodális logisztikai vállalat 
elnöke –, hisz a vasúti fuvarozás is rugalmasabb lett. Elég csak arra gondolni, hogy húsz-huszonöt 
évvel ezelőtt még csak kétféle konténerméret volt forgalomban, most pedig igen széles a kínálat, s 
az ügyfél maga választhatja ki a legmegfelelőbbet. Hosszú távon akár háztól házig is gyorsabb, 
olykor akár egyszerűbb és olcsóbb is az intermodális (közút–vasút–közút) szállítás, mint a szimp-
lán közúti. Ehhez persze komoly fejlesztésekre van szükség. 

 

Tárgyszavak: vasút; áruszállítás; szolgáltatásminőség; minőségbiztosítás; minőségirányítás; Kanada; Európa. 

 
A vasúti szállítás helyzetének 
alakulása 
 
A teherszállítás minőségében és teljesítőképesség-
ében korszakváltó lépés volt a vasúti gőzerejű von-
tatás elterjedése, amely a sebességet a lovas ko-
csikhoz képest ötszörösre, a szállítókapacitást már 
kezdetben mintegy százszorosra, később még to-
vább növelte. A vasút – miközben megjavította a 
teherszállítás kényelmét és biztonságát – hozzájá-
rult egy világraszóló, máig ható ipari és társadalmi 
átalakulás alapjainak megteremtéséhez. 
 
Amikor a XX. század elején megjelentek az új, 
bizonyos fogyasztói igényeket főleg gyorsaság 
tekintetében jobban kielégítő szállítási formák 
(repülőgép, csővezeték, teherautó), a vasúti teher-

szállítás mintegy negyven évre válságba került. Az 
eközben végrehajtott számos fejlesztés ellenére 
(villamos és dízelvontatás, infrastrukturális és lo-
gisztikai fejlesztések informatikai és távközlési 
támogatással), az EU-ban a vasúti teherfuvarozás 
aránya az összes szállításból az elmúlt harminc év 
alatt tízről hat százalékra esett vissza (1. ábra). 
 
 
Vasúti szállítás Észak-Amerikában 
 
Kanadából az Egyesült Államokba és Mexikóba 
szállított áruk esetében akár húsz százalék is lehet 
a költségmegtakarítás vasúttal – állítja egy 
intermodális logisztikai vállalat, az Axsun 
Logistics elnöke. Húsz éve még húsz napig tartott 
az út Montreálból Los Angelesig  vonattal, ma már 
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1. ábra A teherszállítás megoszlása az EU-ban 
 
ennek egyharmada. Mexikóba kilenc nap alatt 
szállítanak háztól házig. A szállítmányok – legyen 
az hűtött termék, papíráru, élelmiszer, fűrészáru, 
bútor vagy épp vegyi anyag – nyomon követhetők, 
s erről egyes szolgáltatóknál  napi e-mail-értesítést 
kapnak a megbízók. 
 
A Canadian Pacific Railway (CPR) sem csak a 
vasúton szolgáltat. A vegyiparhoz, valamint a köz-
úti és vízi szállításhoz fűződő régi és folyamatos 
kapcsolata és ismeretei alapján bővítette tevékeny-
ségét. Logisztikára szakosodott részlege a 
Canadian Pacific Logistics Solutions (CPLS) vállal 
kombinált – közúti, vasúti, vízi – szállítást, be-, át- 
és kirakodás teljes körű szervezését, kivitelezteté-
sét, ill. ezek hatékonyságának javítását. E munka 
keretében az ügyfélnél először állapotfelmérést 
készít, majd kidolgozza az egyedi tervet. Kivá-
lasztja a szolgáltatókat, meghatározza az átfogó 
díjcsomagot. A terv elfogadása után beindítja a 
szolgáltatást, s az összes munkáról egyetlen szám-
lát készít. Ezzel a teljes körű szolgáltatással meg-

kíméli ügyfelét a logisztikai tevékenységtől, a vele 
járó beruházási és bérköltségektől, illetve admi-
nisztrációtól. Ezenkívül vállal ellátásilánc-tanács-
adást, logisztikai irányítást és berendezésszervizt 
is. E munkája öt fő részből áll:  
• felmérés,  
• tervezés,  
• megvalósítás,  
• üzemeltetés és  
• támogatás.  
A munka átfutási ideje – nagyságától függően – két 
héttől hat hónapig terjed. 
 
A felméréskor megvizsgálja a termék- és az adat-
áramlás minőségét az egyes ellátási láncokban. 
Megkeresi a kockázatokat, a hatásokat és a lehető-
ségeket. Ebbe a munkába bevonja a megrendelő 
illetékes szakembereit is. 
A tervezésben hasznosítja sokrétű ipari, energeti-
kai, szállítási, hírközlési, szoftveres és földrajzi 
ismeretét és tapasztalatát. Ha kell, európai techno-
lógiát is bevezet. Működésének számítógépes szi-
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mulációja alapján optimalizálja a megrendelő el-
osztási hálózatát; többféle készletgazdálkodási és 
hálózattervet készít, és ezek közül választja ki a 
legnyereségesebbeket. A terv esetleg új elosztó 
központ építésére vagy a régi korszerűsítésére, 
ésszerűsítésére tesz javaslatot. 
 
Megvalósítás: a logisztikát vállalkozásba adni 
kívánóknak bőséges kapcsolati köréből a legjobb 
vállalkozókat ajánlja; a logisztikát vállalkozásba 
nem adóknak gyakran javasol új megoldást, tech-
nológiát. 
 
A támogatás lehet egyszerű, időszakos hatékony-
ságmérés és jelentés a legújabb technológiákról, 
vagy akár technikai felügyelet is. 
 
Az utóbbi időben a cégek törekednek tevékenységi 
körüket szűkíteni, csak fő termelő, gyártó, feldol-
gozó egyéb tevékenységükre összpontosítani, és az 
összes többi munkát szakvállalkozóknak kiadni. 
Így ezeket a feladatokat a saját pénz- és munkaerő-
forrásaikat kímélve olcsóbban megoldják, az olyan 
szakcégek segítségével, mint a CPLS. 
 
 
Minőségfejlesztés 
a vasúti szállításban 
 
A vasúti szállítás versenyképességét növelheti a 
• minőségbiztosítási rendszer bevezetése a vasút-

társaságoknál, 
• minőségbiztosítási rendszerek bevezetése a 

nemzetközi közlekedési folyosók szervezésé-
ben, 

• nemzetközi normák felállítása a minőségjavító, 
valamint a megelőző és hibaelhárító módsze-
rekre, 

• megtakarítás jobb minőséggel, 
• vezetők ez irányú tájékoztatása és képzése. 

Mindez nyilvánvalóan feltételezi a minőségbiztosí-
tási rendszerek, mutatók, javító beavatkozások stb. 
európai szintű egységesítését. 
 
A klasszikus meghatározás szerint a minőség va-
lamely termék vagy szolgáltatás olyan jellemzői-
nek együttese, amelyek kielégítik a fogyasztók 
szükségleteit. De definiálható a minőség olyan 
eltérésekből, ingadozásoktól mentes állapotként is, 
amely azon alapul, hogy a termék a fogyasztói 
követelményekhez van szabva. A teherszállítás ún. 
szállítói szolgáltatásminőségi profilját tíz meghatá-
rozó tényezőre lehet felbontani: 

1. alkalmasság, 
2. megbízhatóság, 
3. gyorsaság, 
4. pontosság, 
5. elérhetőség, 
6. szabályosság, 
7. gyakoriság, 
8. biztonság, 
9. kényelem és 

10. egyéb követelmények teljesítése. 
 
Minőségi szállítói szolgáltatásról akkor lehet be-
szélni, ha 
• a fogyasztó (megbízó) minden igénye ismert, 
• a szállítás feladatának minden követelménye 

teljesül, 
• a megbízó teljesen elégedett és 
• mindez megfelelő gazdasági eredménnyel jár. 
 
A minőség többé vagy kevésbé, de mindig pénzbe 
kerül, ezért fontos mérlegelni a kellő minőségre 
fordítandó (ill. fordítható) forrásokat, másfelől azt 
a költséget, amelyet a gyenge minőség von maga 
után. Minthogy a kívánt minőségszínvonalat az 
ügyfél igénye mellett a versenytársak által nyújtott 
minőség határozza meg, a mérlegelésből származó 
optimumot a lehető legalacsonyabb költségszinten 
kell megvalósítani. 
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Jelenleg minden gazdasági tevékenységben elen-
gedhetetlenek a környezeti hatásokat csökkentő 
rendszabályok. Jóllehet közismertek a vasút kör-
nyezeti előnyei a teherszállítás más formáihoz 
képest, nem kívánt hatásai abszolút értelemben 
nem csekélyek, és további intézkedéseket, javítá-
sokat igényelnek. A fenntartható környezetről való 
gondoskodás a jó vasúti logisztikának is egyik 
eleme, a költséghatékonyság és a rövid fuvarszaka-
szok mellett. 
 
Minőségirányítási modellek 
 
A jó minőség ellenőrzésen és javításon alapuló 
utólagos rendszerét mára felváltották a megelőző 
beavatkozásokra épülő minőségbiztosítás különbö-
ző formái és kidolgozott eljárásai. Közülük a legel-
terjedtebbek az ISO 9001 és 14001 számú minő-
ség-, ill. környezetmenedzsment rendszere, ame-
lyeket mára százhatvan országban mintegy 61 ezer 
vállalat és egyéb szervezet vezetett be, továbbá az 
Európai Minőségirányítási Alapítvány (EFQM) 
Kiválósági Modellje (excellence model). 

Az ISO 9001, amely nemzetközi referenciaként 
használatos, elsősorban üzleti kapcsolatokban, a 
független (nem viszonylagos) minőség biztosításá-
ra irányul. Ez a szabvány a vállalat minőségirányí-
tási rendszerét határozza meg, amely révén ki tudja 
elégíteni az ügyfél mindenkori kívánságait és a 
hatósági szabályozókat, egyben azt is előírja, hogy 
ezeket a célokat teljesítményének folyamatos javí-
tásával valósítsa meg  
 
A 14001. számú ISO Környezeti Minőségme-
nedzsment Rendszer arra összpontosít, hogy a 
társaságok igyekezzenek tevékenységükkel minél 
kevésbé ártani a környezetnek. 
 
Az EFQM Kiválósági Modell a kiváló minőség 
előállítására ösztönző, más rendszerekre építő szu-
perstruktúra, amely a felső vállalati szint aktivi-
tását követeli meg. Ennek alapján a vállalatok, 
szervezetek pályázhatnak az Európai Minőségi 
Díjra. 

 
 

1. táblázat 
Európai vasúttársaságoknál bevezetett minőségbiztosító rendszerek 

 
Társaság ISO 9001 ISO 14001 Egyéb 

Ausztria, ÖBB 
Horvátország, HZ 
Cseh Köztársaság, CD 
Dánia, RD 
Finnország, VR 
GySEV 
Magyarország, MÁV 
Olaszország, FS 
Szlovákia, ZSSK 
Szlovénia, SZ 
Spanyolország, RENFE 
Svájc, CFF/SBB 

1997 
 
2004 
 
1998 
2001 
2000 
2005 
2004 
1997 
1996 
1995 

1996 
 
 
 
1998 
 
 
 
 
 
1998 

ISO 18001, EN 13816, BSC, VDA6.2 
 
 
BPR, BSC 
EFQM pontossági mutatók, utasvisszajelzés 
 
OHSAS, 18001, BS 7799, BSC 
BPR, BSC 
BPR, BSC 
EFQM, BSC 
BSC, CGD, SQAS 

 
Az ismert szabványokon kívül itt szereplő rövidítések: 
BSC = balanced scorecard 
BPR = üzleti folyamatok áttervezése (business process reengineering). 
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A teherszállítás EU-beli helyzetével foglalkozó 
2001-es kiadású Fehér Könyv kilátásba helyezi a 
közúti teherszállítás bővülését a vasút részarányá-
nak egyidejű csökkenésével. Ezért az Európai 
Vasúttársaságok Közössége (CER, Community of 
European Railways) 2003-ban közzétette az EU 
Teherszállítási Minőségi Szabályzatát, amely fel-
szólította a vasutak illetékeseit a szolgáltatás minő-
ségének javítására. A CER kérdőíveken próbált 
tájékozódni az egyes országok vasúttársaságainál 
bevezetett minőségmenedzsment-rendszerekről, de 
27 szétküldött kérdőív közül csak 13 érkezett visz-
sza kitöltve (1. táblázat). 
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Szerkesztőségi összeállítás 
 
 

Csak a módszerek változtak, a probléma ugyanaz marad … 
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ÜZEMFENNTARTÁS–KARBANTARTÁS 
 

Havonta a karbantartásról, hogy a szakismeretét is karbantarthassa… 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ● Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
1011 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7. tel.: 457-5328 tel./fax: 457-5323 mgksz@info.omikk.bme.hu 
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