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Vasúti teherszállítás a liberalizálódó európai piacon 
 

Európa egyre inkább rá van utalva a hatékony vasúti teherszállításra, hogy lépést tudjon tartani a 
világméretű verseny többi résztvevőjével. Európának az elkövetkező években rá kell jönnie, hogyan 
álljon helyt a versenyben az ún. „növekvő piacokkal”, mint Kína és India. Itt csak a saját erők 
fejlesztése segít. Európába sok, vasúti szempontból lényeges piac települt, mint például a vegyipar, 
autó-, acél- és papíripar. Ezek egyidejűleg a vasúti teherszállítás legfontosabb ügyfelei, amelyek 
nem egyetlen vagy különböző – egymás között felosztott – helyszínen működnek, hanem hálózati 
egységként egész Európában. Ez a földrajzi eloszlás szükséges ahhoz, hogy a nemzetközi piacon 
sikeresen lehessen megmaradni. Egy ilyen ipar rá van utalva a hatékony európai szállítási kínálat-
ra, amelyen belül a vasúti szállításnak egészen különleges szerepe van. Előnyei hosszú szakaszo-
kon át nyilvánulnak meg, és az ipar részére valóban értékes szállítási lehetőséget kínál. Különösen 
az új magánüzemeltetők, amelyek az európai vasúti szállítási piac liberalizációja útján jöttek létre, 
törekednek a határok nélküli Európa előnyeinek kihasználására. Az erre vezető úton azonban a 
magánüzemeltetőknek sok akadályt és nehézséget kell legyőzniük. 

 

Tárgyszavak: teherszállítás; vasút; vasúti teherszállítás; liberalizáció; Európai Unió; Németország; Olaszország; Svájc.

 
Vasúti liberalizáció Európában 
 
Tagadhatatlan: a növekvő kereslet ellenére, a vas-
úti szállítás drámai módon vesztett piaci részesedé-
séből. A hetvenes évek 30-35 százalékos piaci 
részesedése 2000-re tíz százalékra zsugorodott. Az 
EU tagállamaiban megkísérelték ezt a folyamatot 
szubvenciókkal ellensúlyozni, ám a kívánt hatás 
elmaradt. 

Az 1950-es években az ipar volt az, amely az Eu-
rópai Szén- és Acélközösség, majd az Európai 
Gazdasági Közösség létrehozásakor az első változ-
tatásokat vetette fel, és a diszkriminatív tarifák 
eltörlését követelte a szén és az acél szállításá- 
nál, majd pedig valamennyi árunál. Az Európai 
Bizottság 1991-ben hozta meg a döntő fordulatot 
a Közösség vasútjainak fejlesztésére vonatkozó 
91/440/EWG irányelvével (1991. július 29-én). Az 
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irányelv hatásai közül az volt a legfontosabb, hogy a 
piacot először nyitották meg egy harmadik fél előtt, 
bár egyelőre csak a határokat átszelő konténerforga-
lomban. Ezek a szolgáltatók csak akkor vehettek 
részt a határokat átszelő forgalomban, ha a másik 
oldalon egy megfelelő kooperációs partner – leg-
több esetben egy állami vasúttársaság – is adva volt. 
A további irányelvek a vasúti vállalkozás engedé-
lyezését, illetve az infrastrukturális kapacitások 
felosztását és használati díját szabályozzák. 
 
„Első csomag” 
 
Az Európa Bizottság által remélt „piaci forrada-
lom” azonban elmaradt. Az EU három egymást 
követő vasúti csomag formájában adta ki irányel-
veit. A 2001-ben, Brüsszelben kiadott első csomag 
a következő három irányelvet tartalmazta: 
• 2001/12: a vasúti szállítás üzemeltetőinek sza-

bad hozzáférése (open access) a transzeurópai 
vasúti hálózathoz 2003-tól; 

• 2001/13: a vasúti vállalatok engedélyezéseivel 
kapcsolatos közös szabályok változása; 

• 2001/14: az infrastruktúra-kapacitások – hátrá-
nyos megkülönböztetések nélküli – kiosztása, a 
használati tarifák meghatározása, a biztonság-
igazoló, valamint monitorozó rendszer kialakí-
tása a vasúti piac fejlődésének követésére. 

 
Fontos, hogy az első „vasúti csomag” révén a ma-
gánvasutak a határokat átszelő áruszállítás vala-
mennyi fajtáját használhatták. Az üzemről és az 
infrastruktúráról teljesen szétválasztva kellett mér-
leget készíteni, és világosabban meg kellett külön-
böztetni a személy- és teherforgalmat. Az alapvető 
funkciók bevezetését – mint az infrastrukturális 
illeték érvényesítése, az infrastrukturális kapacitá-
sokhoz való hozzáférés, az üzemeltetők működésé-
nek engedélyezése és a biztonsági standardok rögzí-
tése – már nem maguk az üzemeltetők ajánlották. 

Az üzemeltetésnek az infrastruktúrától való szer-
kezeti szétválasztása az európai jog szerint nem 
volt kötelező. Az EU ajánlásainak végrehajtását a 
tagországokra bízták. Ebből erednek a mai, ma-
gánvasutak által gyakran érintett problémák, me-
lyek további magyarázatra szorulnak. 
 
„Második csomag” 
 
2004. március 16-án bocsátották ki a második 
„vasúti csomagot”, amely egyebek mellett a biz-
tonsági előírásokhoz kapcsolódó adatkezelést, a 
balesetek kivizsgálását, az európai vasúti ügynök-
ség működését szabályozta: 
• a 2004/51 a 91/440 megváltoztatásával a továb-

bi piacinyitásokra és valamennyi áruszállítás li-
beralizációjára vonatkozik, 

• a 2004/49 tárgya a közös biztonsági célok és 
eljárások fejlesztése, valamint a biztonság iga-
zolására, a vasúti biztonságot felügyelő nemze- 
ti hatóságokra, független nemzeti vizsgáló gré-
miumokra vonatkozó európai alapelvek kiala-
kítása, 

• a 2004/50 tárgya a transzeurópai nagy sebes-
ségű rendszerek együttes üzemeltetésének lehe-
tősége, 

• a 2001/16 a hagyományos vasúti rendszerek 
együttes üzemeltetésének lehetőségét tárgyalja 
a transzeurópai hálózatban, 

• a 881/2004 szabályozás tárgya az európai vasúti 
ügynökség felállítása. 

 
A második vasúti csomag célkitűzése az európai 
vasúti teherszállítás teljes liberalizációja 2007. 
január 1-jéig. 
 
„Harmadik csomag” 
 
A harmadik vasúti csomag vasúti teherszállítással 
kapcsolatos legfontosabb elemei: 
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• a COM(2004)142 a vasúti személyzet minősíté-
sével, 

• a COM (2004)144 a vasúti teherszállítás minő-
ségi követelményeivel foglalkozik. 

 
Míg az első csomagot a vasúti szektor általában 
pozitívan fogadta, a másodiknál az Európa Bizott-
ság minőségjavító próbálkozása – az ügyfelek kö-
telező kártalanítása miatt – heves ellenállásba üt-
között. Mind az állami, mind a magánvasutak ve-
hemens módon, bár különböző érvekkel, tiltakoz-
tak a javaslat ellen. 
 
 
Versenyszabályok 
 
Egy korrekt módon működő piac versenypolitikai 
szempontból olyan piac, amely szubvenciók nélkül 
működik, és a következő három fontos ismertetője-
le van: 
1. Az ajánlati oldalon szabad a verseny. 
2. A versenyképes új jelentkezők a „new entrants” 

(új belépők) formájában lépnek fel. 
3. A piachoz való hozzáférés tisztességes, átlátha-

tó, és nincs hátrányos megkülönböztetés. 
 
A vasúti teherszállítás esetében ezek a következő-
ket jelentik: 
1. A piac teljes nyíltsága: szabad verseny. 
2. Verseny az ajánlati oldalon: szabad választás az 

ipar részére. 
3. Tisztességes és azonos feltételek a piacra jutás-

ban:  
• az üzemeltetés és az infrastruktúra szerkezeti 

szétválasztása;  
• az alapvető funkciók szétválasztása (engedé-

lyezés, ellenőrzés, képzés stb.);  
• független piaci szabályozók;  
• az állami támogatás ellenőrzése. 

 

Ez a piac azonban Európában még nem általános. 
Egyes EU-tagállamok ugyan teljes mértékben al-
kalmazták az érvényes EU-jogrendet, ez azonban 
nem feltétlenül jelent azonos piaci feltételeket is. 
Sok országban a tényleges monopólium még min-
dig az államvasutak kezében van. Az új „open 
access” vasutak sokszor nem érik el azt a kritikus 
méretet, hogy egyenjogú versenytársként léphesse-
nek fel. Ez annak a jele, hogy az EU-jogokat az 
európai cél érdekében nem korrekt módon alkal-
mazzák. Olyan nemzeti szintű szabályozásra lenne 
szükség, amely az európai jogrendet a piac valódi 
liberalizálása alkalmazza. Azonban a piaci zavarok 
gyors elhárítása gyakran hosszadalmas folyama-
toknak vagy a nem megfelelő kompetenciának esik 
áldozatául. 
 
A liberalizációval megcélzott piaci dinamikát is 
visszatartják. Éppen a vasúti közlekedésben, amely 
magas tőkebefektetésekkel van összekötve, lenne 
szükség különösen következetes nyitásra, hogy a 
lehetséges beruházók számára vonzó legyen. Az át 
nem látható piaci szerkezet elrettentő. Azt, hogy 
milyen következményekkel jár a nem megfelelő 
liberalizáció a lehetséges üzemeltetőkre nézve, azt 
a vasúti áruszállítást üzemeltetők, különösen a 
magánvasutak négy legfontosabb költségtényezője 
érzékeltetheti: 
1. infrastruktúra, 
2. gördülő állomány, 
3. energia, 
4. személyzet. 
 
Infrastruktúra 
 
Az infrastruktúra helyzete különleges a vasúti köz-
lekedésben. Egyrészt természetes monopólium 
közkézen, másrészt a piaci liberalizáció fontos 
alkotórésze. A köztulajdonú infrastruktúra üzemel- 
 

 59



Tanulmánytár * Szállítási logisztika 
 
 

tetőinek az a nehéz feladata, hogy a korlátozott 
kapacitásokat tisztességesen és jogszerűen juttas-
sák az egyes üzemeltetőknek. Az infrastruktúra 
üzemeltetőinek ezért az „open access” forgalomnál 
fontos szerep jut. 
 
Szétválasztás  
 
Az infrastruktúra-politikának valamennyi igénybe-
vevőt figyelembe kell vennie, nemcsak az állam-
vasutakat. Teljesen semleges infrastruktúrát csak 
az egyes üzemeltető vállalatok szerkezeti szétvá-
lasztásával lehet kialakítani. Csak így lehet meg-
vetni az alapjait a tisztességes árú és hátrányos 
megkülönböztetések nélküli infrastruktúra-
hozzáférésnek, amibe beletartoznak berendezések, 
a javítások, az állomások, pályaudvarok stb. A 
liberalizáció felelősségét nem lehet az egyes üze-
meltetőkre hárítani, mivel ezáltal lehetetlenné vál-
na a piaci nyitás. 
 
Finanszírozás 
 
A vasúti közlekedés súlyos hátrányban van a köz-
úti közlekedéssel szemben, elsősorban az infrast-
rukturális források terén. Az infrastrukturális beru-
házások manapság elsősorban közúti projekteket 
jelentenek. A meglévő infrastruktúrát a szűkös 
források miatt ritkán tartják karban, vagy le is állít-
ják. A hatékony vasúti közlekedés azonban hosszú 
távú beruházást igényel, aminek több kormányzati 
cikluson át kell tartania.  
 
Tarifák 
 
A vasúti teherszállítás versenyképességét a magas 
– és Európán belül is eltérő – infrastruktúra-díjak is 
befolyásolják, amelyek nem segítik elő a versenyt 
a nemzetközi vasúti teherszállításban. Egyes or-
szágokban a tarifák a határköltségek alatt vannak, 

ami veszélyezteti a hálózatba való befektetés iránti 
hajlandóságot. Más országokban a vasúti teherszál-
lítás az igen magas tarifák révén a vasúti személy-
szállítást finanszírozza, ami ismét veszélyezteti a 
teherszállítás versenyképességét. 
 
Az Európai Bizottság megvizsgálta az európai 
szintű harmonizálás és az átlátható díjszabás kiala-
kításának lehetőségét. Ebben az összefüggésben 
döntő szerep jut a tagállamoknak, hogy igazságos, 
méltányos és átlátható árakat alakítsanak ki az 
intra- és intermodális versenyben. 
 
Gördülőállomány 
 
A különböző energiaellátási, jel- és biztonsági 
rendszerekkel működő infrastruktúrák nem megfe-
lelő technikai együttműködő képessége miatt 
„high-tech” mozdonyokra van szükség, amelyek 
beszerzési költsége az új üzemeltető részére milliós 
költséget jelent. Itt még azt a tényt is figyelembe 
kell venni, hogy az üzemeltetőnek az ehhez szük-
séges eszközöket állami kezesség vagy szubvenció 
nélkül kell előteremtenie, ami az államvasutaknál 
cask ritkán fordul elő. 
 
A gördülőállomány felszerelése és pótlása igen 
nagy terhet jelent. A biztonsági érvekkel fellépő 
szabványok gyakran csak akadályokat gördítenek a 
verseny kibontakozása elé. Ilyen például a teljes 
összeütközési tesztek megkövetelése olyan gördü-
lőanyagoknál, amelyeket már sok más európai 
országban sikeresen használnak. Ilyen technikai 
költségeket a magánüzemeltetők aligha tudnak 
finanszírozni. 
 
Azoknak a vállalatoknak sem sokkal jobb a helyze-
te, amelyek nem új, hanem használt gördülőanya-
got kívánnak beszerezni. A használt gördülőanya-
goknak gyakorlatilag nincsen piaca, mivel az ál-
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lamvasutak mint legnagyobb felhasználók a gördü-
lőanyagot nem a versenytársaknak adják el. A 
nyugat-európai országokban ezt a problémát rész-
ben csökkentette a lízingpiac létrejötte, ám a kö-
zép- és kelet-európai országokban ilyen piac nem 
létezik. Itt ismét erős és kompetens szabályozásra 
van szükség, amely megfelelő versenypolitikai 
nyomást tud gyakorolni. 
 
Energia 
 
A 2001/12-es EU-irányelv 10/6 cikkelye szabá-
lyozza a hozzájutást a vasúti szolgáltatásokhoz. 
Előírja, hogy azoknak a pályaudvaroknak és termi-
náloknak, amelyek egy végfelhasználónál többet 
tudnak kiszolgálni, a szolgáltatásokat minden vas-
úti vállalatnak, hátrányos megkülönböztetés nélkül 
kell nyújtaniuk. Csak akkor korlátozhatják a hoz-
záférést, ha helyettesítő alternatíva van a piacon. 
 
Az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés minő-
sége erősen függ a tulajdonosi szerkezettől. A ma-
gánvasutaknak gyakran fokozott nyomást kell gya-
korolniuk vagy éppen jogi úton kell fellépniük, 
hogy jogaikat érvényesíteni tudják. 
 
Személyzet 
 
Az európai infrastruktúrák hiányos technikai 
együttműködő képessége a high-tech mozdonyo-
kon kívül „high-tech személyzetet” is igényel. A 
rendelkeznie kell a határokat átszelő forgalomhoz 
szükséges nyelvismerettel, és ismerniük kell a 
megfelelő vágányok felépítését, beleértve a külön-
böző energia-, irányítási és biztonsági rendszereket 
is. A személyzet kiképzése hosszadalmas és költ-
séges. 
 
A megfelelő képzéshez valamennyi vasúttársaság 
számára nyitva álló oktatási rendszerre van szük-

ség. Az eddig kizárólag nemzeti szintű engedé-
lyezést fel kell váltani az Európai Vasútügynök- 
ség egységes európai engedélyezésével. Ezzel 
érhető el, hogy az adminisztratív eljárást a szük-
séges mértékben lehessen lerövidíteni és meggyor-
sítani.  
 
Az Európai Szociális Tanács által nemrég kibocsá-
tott szabályozás a határokat átszelő vasutak sze-
mélyzetei közötti együttműködésre vonatkozóan 
mindenesetre mind intra-, mind intermoduláris 
szempontból döntő visszalépést jelent. A szabályo-
zás, amelynek alapja az Európai Közlekedési Dol-
gozók Szövetsége (ETF) és az Európai Vasúti Tár-
saság (GEB) között 2004-ben megkötött megegye-
zés, a határokat átszelő közlekedésben dolgozó 
személyzet alkalmazási feltételeit – szemben az 
egyéb, mindenekelőtt a közutakon szállító közle-
kedési résztvevőivel – döntő mértékben szigorítot-
ta. Az ebből eredő, a határokat átszelő forgalom 
valamennyi üzemeltetőjére, különösen a magán-
vasutakra háruló többletköltségek közlekedés- és 
versenypolitikai szempontból nem vállalhatók. Az 
áruk és személyek szabad európai forgalmával 
szemben áll a személyzet megkívánt nemzeti szin-
tű alkalmazása. A magán- és független vasutak 
intenzíven fognak részt venni az irányvonalak eu-
rópai szintű újratárgyalásában. 
 
 
A növekedés lehetőségei és feltételei 
 
Az EU jogi keretei megteremtették a vasúti piac 
teljes liberalizációjának feltételeit, már csak a 
megvalósítás és az alkalmazás döcög. A legtöbb 
államban az államvasutak rendelkeznek a tényle-
ges monopóliummal. A magáncégek így nem tud-
ják azt a kritikus nagyságot elérni, ami a komoly 
versenytárssá váláshoz szükséges. Ez a helyzet a 
vasúti közlekedésben megkívánt beruházásokkal, 
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melyek az átlagosnál jóval kockázatosabbak, ami 
elriasztja a lehetséges beruházókat. 
 
Anglia példája mutatja, hogy más út is létezik. Ott 
1994-ben privatizálták a vasúti közlekedést, egyi-
dejűleg szétválasztották az üzemeltetést és az inf-
rastruktúrát. Az infrastruktúra magánosításának 
korrekciója után a brit modell időközben siker lett. 
Tizenegy évvel a privatizáció után már nincs mo-
nopol helyzetű állami vasút. A négy nagy vasúti 
áruszállító (EWS Railway, Freightliner, GB 
Railfreight és a Direct Rail Services) versenyben 
áll egymással. A vasúti szállítás volumene a libera-
lizáció óta több mint ötven százalékkal nőtt, és a 
vasúti áruszállítás piaci részesedése több éve fo-
lyamatosan növekszik. A siker szempontjából dön-
tő volt a piac olyan kialakítása, amely minden sze-
replő számára következetesen átlátható. Sok eset-
ben az ipar számára a vasúti szállítás az első vá-
lasztási lehetőség, mivel megbízhatóbb és gazda-
ságilag részben kedvezőbb, mint a közúti szállítás. 
 
ERFA 
 
Az Európai Vasúti Teherszállítási Szövetséget 
(ERFA, European Rail Freight Association) ma-
gántulajdonú és független vasúti áruszállítók alapí-
tották 2002 júliusában, hogy az a szabad hozzáfé-
résért emeljen szót az EU-ban.  
Az ERFA jövőképe összhangban van az európai 
törvényhozás céljaival. Olyan Európát képzelnek 
el, amelyben: 
• az intramodális verseny megmutatta egészséges 

hatását a vasúti áruszállítás termelékenységére, 
minőségére, és piaci részesedését 35 százalékra 
emelte; 

• az Európán belüli határok olyan kevéssé érzé-
kelhetők, mint a közúti közlekedésben; 

• valamennyi gördülőanyag együtt működtethető, 
egységes a biztonsági rendszer és a személyzet; 

a gördülőállomány és az üzemeltetők minősíté-
sét az egész EU-ban elismerik; 

• mindenhol sikeres volt az infrastruktúra és 
az üzemeltetés szétválasztása, szabadon hoz- 
zá lehet férni az infrastruktúrához; az infrast-
ruktúra üzemeltetői az üzlet lényegére, vagyis 
az infrastruktúra jó kihasználására összpontosí-
tanak; 

• az állam biztos és elegendő vasúti infrastruktú-
rát hoz létre, beleértve a különböző vasúti te-
herszállítási hálózatokat is;  

• az EU megakadályozza az „oligopolok” kiala-
kulását, jól működő rendszert tart fenn; 

• néhány nagy állami vasút (nem mindegyik ma-
rad fenn) versenyben áll egymással és a nagy 
nemzetközi magánvasutakkal, de mellettük a 
kisebb ajánlattevők és a regionális vasutak is 
megtalálhatók. 

 
Egy piac sikere a versenypolitikai keretfeltételeken 
áll vagy bukik. Ezt a vasúti szállítás piaci részese-
désének fejlődése tette világossá. A magánüzemel-
tetők részesedése az európai vasúti szállítási piacon 
négy százalék. Ez annak a jele, hogy az EU jó úton 
indult el. A helyzet azonban még nem kielégítő. Az 
európai piac az állandóan fokozódó nemzetközi 
verseny nyomása alatt áll, új konkurens nemzet-
gazdaságok fejlődnek lélegzetelállító sebességgel. 
Ha Európa holnap is fontos szerepet akar játszani, 
ahhoz ma kell megteremtenie az alapvető feltétele-
ket. A magánvasutak problémái mutatják a szüksé-
ges piaci helyreigazítások irányát. 
 
Az ipar egyébként kezdettől fogva használta a 
magánvasutak kínálatát. Fokozódik a kereslet a 
rugalmas, innovatív és vevőorientált szolgáltatások 
iránt. A Connex, a Rail4Chem vagy a Freightliner 
sikerei, hogy csak néhányat említsünk az ERFA 
tagjai közül, világossá teszik ezt. Sikerük lényegé-
ben szintén a piaci feltételektől függ. A vevőikhez 
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vezető úton az ERFA tagjainak sajnos még sok 
akadályt kell legyőzniük.  
 
Az ERFA jövőképének valósággá kell alakulnia. 
Ebben az esetben a vasúti teherforgalom növeke-
désének már semmi sem áll útjában. 
 
 
Vasúti teherszállítás Németországban 
 
Németország teherforgalmi teljesítménye korábban 
sohasem volt olyan nagy, mint 2004-ben: elérte a 
417 milliárd tonnakilométert, ezzel először lépve át 
a négyszázmilliárdos határt. A mutatókat a közúti 
és a vasúti közlekedésre egyaránt megállapították. 
Míg a közúti forgalom területén 2003-hoz viszo-
nyítva 4,3 százalékkal növelték teljesítményüket a 
vállalatok, a vasutak 8,2 százalékot értek el – erre 
az eredményre jutott a német Szövetségi Teherfor-
galmi Hivatal (BAG). Bár a vasúti forgalom száza-
lékos növekedése 2004-ben lényegesen nagyobb 
volt, mint a közúti szállításé, még nem beszélhe-
tünk fordulópontról. 
 
Az abszolút számokat figyelembe véve ugyanis a 
viszonyok egészen mások. Míg a közúti teherszál-
lításban a teljesítmény 11 milliárd tonnakilométer-
rel 266,9-re nőtt, ez a vasút esetében 6,6 milliárd 
tonnakilométerrel 86,4 milliárd tonnakilométerre 
emelkedett. A közutak tehát továbbra is messze a 
legtöbbet használt forgalomhordozók. Mindenek-
előtt a külkereskedelemben növekedett jelentős 
mértékben, 20,7 százalékkal a közúti szállítás. A 
BAG szerint a határokon keresztüli teherforgalom 
kiemelkedő helyzetben van: Németországban és 
Európában – nem utolsósorban az EU keleti bőví-
tésének következtében – a távolsági teherforgalom 
drasztikus mértékben növekedni fog. A közúti 
teherforgalom 2013-ra előre jelzett növekedése a 
teljes Európai Unióra több mint hatvanszázalékos 

lesz. Várható, hogy a tíz új EU-tagállamban a köz-
úti teherforgalom 2020-ig meg fog kétszereződni. 
 
Ugyanakkor a piac liberalizációjával megélénkülni 
látszik egyes területeken a vasúti teherszállítás. 
Ilyen például a Németországot Olaszországgal 
összekötő „észak–déli tengely”, amelyen német, 
olasz, svájci, magán és állami társaságok egyaránt 
versenybe szállnak. 
 
 
Egy német–olasz megoldás: 
TX Logistik AG 
 
A TX Logistik AG (Bad Honnef) célul tűzte ki, 
hogy az ipari távolsági áruszállítást a közutakról a 
sínekre terelje át. A vállalat komplex szállítási 
láncokat dolgoz ki és üzemeltet meghatározott 
ágazatok számára. Legnagyobb jelentősége a vas-
úti teherszállításnak és a kombinált (intermodális) 
áruszállításnak van. Csak Németországban mint-
egy 25 milliárd eurós a távolsági áruszállítás piaca, 
melynek jelenleg mintegy 14 százaléka (3,5 milli-
árd euró) a vasúti. 
 
1999-es alapítása óta a TX Európa egyik vezető 
magán teherszállító vasútjává fejlődött. 2,024 mil-
liárd tonnakilométeres teherszállítási teljesítmé-
nyével, valamint kétszázalékos piaci részesedésé-
vel az első helyet foglalja el a  német magán vasút-
társaságok között.  
 
Vasúton, az Alpokon át 
 
A vállalat 2004 novembere óta rendszeres, teljes 
vasúti összeköttetést tart fenn Lübeck/Travemünde 
és Verona között a DHL logisztikai konszern ré-
szére. Ezen a viszonylaton hetenként kétszer köz-
lekedik egy 31 vagonos tehervonat oda-vissza. 
Ezáltal a közutak 140 ezer tonna árutól, illetve 
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– átszámítva hatezer – tehergépkocsitól mentesül-
nek. Az ARS Altmann és a BMW részére a TX 
szállítja a Bremerhavenbe érkező és a német piacra 
szánt, USA-ban előállított Z4 és X5 típusokat, 
Regensburgon és Münchenen át Lonatoba (Olasz-
ország). Tömegárukat is rendszeresen szállítanak 
az Alpokon keresztül, például csempegyártás- 
hoz alapanyagot Westerwaldból az olaszországi 
Modenába, vagy acéltuskókat a Berlin melletti 
Hennigsdorf acélművéből Veronába az olasz hen-
germűveknek további feldolgozásra. 
 
A „Hannibal” konténervonattal, amely hetente 
háromszor közlekedik Mannheim, Zürich és Melzo 
(Olaszország) között, a TX a melzoi Hannibal 
megbízásából olyan intermodális összeköttetést 
teremtett, amely hidat vert Németország és a föld-
közi-tengeri kikötők között. Ezáltal a hajók szállí-
tási ideje Távol-Keletről Dél-Olaszországon át 
Közép-Európába 22 napról 14 napra csökkent. Az 
Ázsiából érkező új, nagyobb konténerhajók ugyan-
is a Szuezi csatornán átkelve már csak egy európai 
kikötőben – legtöbbször Olaszországban – kötnek 
ki. Ezáltal nő az igény a szárazföldi hátországba 
irányuló szállításokra. 
 
Valamennyi bemutatott viszonylatban közös az 
Alpokon át vezető út. Ez nagy lehetőség a vasút 
számára, mivel a közúti kapacitásokat már mesz-
szemenően kimerítették. A vasúti összeköttetés 
elkerülő megoldást tesz lehetővé. A TX, a vállalat 
alapítása óta az észak–déli folyosóra összpontosít, 
amely fő útvonalnak számít a határokat átszelő 
vasúti teherszállításban. Ehhez leányvállalatokat 
alapítottak Svédországban, Ausztriában és Svájc-
ban. A saját engedélyeknek köszönhetően ebben a 
három országban a szállítások Európa legészakibb 
csücskétől átmenő forgalomban Sziciliáig bonyo-
líthatók le. Az Eurostat, az Európai Unió statiszti-
kai információs szolgálatának adatai szerint Né-

metország 2003-ban a határokat átszelő vasúti 
teherforgalomban 33,8 milliárd tonnakilométeres 
volument ért el, ezáltal legyőzhetetlenül az élen áll 
az EU-n belül. A skandináv országok – Svédor-
szág, Finnország és Dánia – összesen 11 milliárd 
tonnakilométert értek el, ezeket követi Olaszország 
9,9, Ausztria 9,3 és Svájc 7,5 milliárd tonnakilo-
méterrel.  
 
Kerékagy és a küllők 
 
A vállalat célja, hogy piacvezető legyen ezen az 
észak–déli korridoron, éspedig egy olyan erős 
partnerrel az oldalán, mint a Trenitalia. Júliusban 
megegyeztek, hogy az olasz államvasutak, a 
Ferrovie dello Stato teherszállítási leányvállala- 
ta részesedését 15 százalékról 51 százalékra nö- 
veli, és ezáltal átveszi a többséget. Most az erő- 
sen igénybe vett észak–déli tengely mentén a 
TX egy szükségleteihez igazított „kerékagy és 
küllők” rendszer kialakításával kívánja a vállala- 
tok szállítási teljesítményeit összekötni és optima-
lizálni. 
 
Egy olyan klasszikus „kerékagy és küllők” rend-
szer kialakításához, mint amilyet Fred Smith, a 
FedEx express légi teherszállítási vállalat alapítója 
fejlesztett ki a múlt század hetvenes éveiben, a TX 
részére jelenleg még hiányoznak az árutömegek. 
Ennek a rendszernek a lényege egy olyan speciális 
közlekedési hálózat, amely egy központi átrakodó 
helyből (hub) és az ebbe csillagalakban befutó 
szállítási útvonalakból áll. A hubban gyűjtik össze 
a küldeményeket, majd célrégiók szerint osztá-
lyozzák és átrakják azokat. A két végpont között 
nincsen közvetlen összeköttetés. Valamennyi szál-
lító útvonal a központi helyre fut be. Az ilyen 
megoldás előnye, hogy egy adott volumen eseté-
ben kevés költség és forrás igénybevételével egy 
egész felületet lefedő hálózatot lehet kiépíteni. 
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Hátránya azonban, hogy a közvetlen forgalom- 
mal összehasonlítva a szállítási út és idő meghosz-
szabbodik. Éppen a tehergépkocsihoz viszonyít- 
va – amely „A”-ból közvetlenül megy „B”-be –, 
a tehervasút előtt álló kihívás olyan hatékonysá- 
got kíván, hogy a kerülő út is versenyképes le- 
gyen. 
 
A TX ItaloExpress néven olyan saját üzemi mo-
dellt fejlesztett ki, amely a klasszikus „kerékagy és 
a küllők” egy változata, és a nemzetközivé váló 
forgalomhoz alkalmazkodik. Célja, hogy az észak–
déli korridort gyors, nagy teljesítményű összekötte-
téssé fejlessze. Az előzetes terv szerint a mintegy 
1300 km hosszú tengely mentén „mega-hubokat” 
létesítenének, amelyeken a különböző vállalatok 
szállított áruit összegyűjtenék, és új vonatokat 
állítanának össze, amelyek teljes rakománnyal és 
nagy gyakorisággal indulnának rendeltetési he-
lyükre. Egyetlen vállalatnak nincs elegendő volu-
mene, hogy teljes szerelvényeket töltsön meg. Ah-
hoz, hogy a közúti szállítással versenyképesek 
legyenek, és a szállítási teljesítményt azonos árért, 
azonos időben és minőségben tudják kínálni, a 
vasútnak össze kell hoznia a versenytársakat és 
arra motiválnia őket, hogy a vonatkapacitásokat 
legalább részben együtt használják ki.  
 
Végül is a vállalatok teherautói az autópályán is 
egymás mögött futnak. 
 
A „vegyes vonatok” lehetnek a közúti szállítás 
versenytársai 
 
Az új modell célja, hogy a különböző teherárukat 
kombinálják egymással, és vegyes vonatokat állít-
sanak össze, amelyek cseretartályok és tömegáruk 
mellett járműveket és hagyományos vagonokat is 
szállítanak. Ez a keverék különleges kihívásokat 
jelent a korridor mentén felállítandó átrakodási 

pontoknak. A jövő azoké a mega-huboké, amelyek 
legalábbis bimodálisak, azaz a forgalomhordozók 
közül legalábbis a közutakat és a síneket össze 
tudják kapcsolni. Ezenkívül a huboknak elegendő 
átrakodási csarnokkal, raktárfelülettel és elosztási 
lehetőséggel kell rendelkeznie. Az észak–déli ten-
gelyen helyszínként Hamburg nagy területét, a 
Ruhr-vidéket, valamint a milánói és veronai régiót 
tervezik. 
 
Az üzemi modell feltételezi, hogy a már meglévő 
Lübeck–Verona útirányon kívül, egy beszállító 
Padborg–Hamburg vonalat is felállítanak. A 
Hansa-városban azokat a szállítmányokat gyűjtik 
össze, amelyek Malmőből és Trelleborgból a Kele-
ti-tengeren át érkeznek Lübeckbe, és Padborgból 
Hamburgba mennek. Ez a hub lehetőséget nyit 
arra, hogy csatlakozni lehessen az első magán 
üzemeltetésű, tengeri konténereket szállító teljes 
vasúti rendszerhez (BoxXpress). A TX, az Euro-
pean Rail Shuttle és az Eurogate Intermodal közös 
vállalata a német tengeri kikötőkből, Hamburgból 
és Bremerhavenből konténerrel szállít mindenféle 
kereskedelmi árut a hátországba, Nürnbergbe, 
Augsburgba, Münchenbe és Kornwestheimbe. 
 
Verona, mint az ItaloExpress déli végpontja egész 
Olaszország központi logisztikai hubjaként funkci-
onál. Porta Nuovában a TX a Trenitaliaval együtt 
egy saját terminált üzemeltet, amelyekben már 
nemcsak cserélhető tartályokat, hanem hagyomá-
nyos vagonokat, trélereket és konténereket is át 
tudnak rakodni. Az észak–déli korridor nyugati 
szélén Milanóban és Herneben fognak hubokat 
kialakítani. Míg a TX és Trenitalia Milanóban még 
egy alkalmas helyszínt keresnek, Herneben már 
lépéssel tovább jutottak. Herne jó feltételeket kínál 
és rendelkezik a szükséges kapacitással, hogy a TX 
erős befolyást tudjon gyakorolni az átrakodási 
ablakra és a menetrendre. 
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A Lübeck–Verona-kapcsolat felvételével vette 
kezdetét az „ItaloExpress”. Hetente kétszer jár egy 
teljes vonat az 1237 km hosszú szakaszon. A vonat 
22–26 órát van úton, ezáltal gyorsabb, mint egy 
teherautó. Ennek a Lübeck–Verona közötti sza-
kaszhoz a közlekedési viszonyoktól és a sebes- 
ségkorlátozásoktól függően 24–40 órára van 
szüksége. A második fázisban két további jára- 
tot terveznek mindkét irányban. 2006-ra egy to-
vábbi közvetlen vonatot vettek tervbe, amit 2007-
ben egy újabb követ majd. A becslések szerint 
2008-ig jó 2,5 milliárd tonnakilométert teljesít a 
TX az észak–déli tengelyen át. Ezzel nagyban hoz-
zájárul a közutak és a környezet tehermentesí-
téséhez. 
 
 
Egy svájci megoldás: SBB Cargo 
 
A svájci SBB Cargo elfogadta a „szabad hozzáfé-
rés” kihívásait és az elmúlt évek során az európai 
vasúthálózat egyik erősségévé fejlődött. A siker 
receptje: az SBB Cargo egy kézből működtetett, 
határokat átszelő forgalmat kínál az észak–déli 
tengelyen. Ez a szolgáltatás csak a százszázalékos 
tulajdonú német és olasz leányvállalatok felépíté-
sével vált lehetővé. 
 
A 2005-ös év volt a legfeszültebb és a legsikere-
sebb az észak–déli tengelyen. Neves ügyfeleket 
nyert meg a vállalat, és nagyravágyó célokat sike-
rült megvalósítania. A 2004. decemberi menet-
rend-változtatással – gyakorlatilag egy nap alatt – a 
határokat átszelő forgalom szállítási teljesítménye 
négy-ötszörösével növekedett. Olaszországban az 
SBB Cargo heti 230 vonatért vállal felelősséget, 
korábban ez a szám 40–50 volt. Németországban 
sem volt kevésbé jelentős a növekedés. Korábban 
hetente 75 SBB Cargo-vonat gördült német síne-
ken, ma pedig 380. 

A Mannheim és Basel között közlekedő tehervo-
natoknak közel egyharmada az SBB Cargo irányí-
tása alá tartozik. Olaszországban a piaci részesedés 
– a Chiasso és Luino határállomások között mérve 
– már huszonöt százalék. Az SBB Cargo Italia két 
évvel alapítása után Olaszország második legna-
gyobb áruszállító vasútjává lépett elő. 
 
Az új ügyfelek számos nagy megbízása is hangsú-
lyozza a fejlődést, amit az SBB Cargo az elmúlt 
három évben ért el. A ThyssenKrupp és Saarstahl 
AG megbízásaival tekintélyes ügyfeleket szerzett, 
amelyek jelzik, hogy az SBB Cargo erős pozíció-
val rendelkezik a német piacon. Ráadásul a teher-
vasút teljesíteni tudta a Hupac újonnan kiírt 
kombiforgalmának oroszlánrészét is. A TRW és az 
Ralpin is megbízik a vállalat teljesítményében. 
 
Leányvállalatok helyi know-how-val 
 
Az egy kézből működtetett nemzetközi szállítások 
csak helyi know-how-val működnek. Ezért alapí-
tott az SBB Cargo nagy beruházásokkal egy német 
és egy olasz leányvállalatot. Ezáltal egyedülálló 
piaci helyzetet teremtett magának: első tehervasút-
ként, határokat átszelve, lefedi a teljes észak–déli 
tengelyt. Az SBB Cargo Deutschland és az SBB 
Cargo Italia rendelkezik a svájci anyakonszern 
logisztikai know-how-jával, de szilárdan kötődik a 
mindenkori piacokhoz, így könnyebben tudja az 
ügyfeleket ellátni és gyorsabban reagál a helyi 
igényekre. A fokozottan globalizálódó gazdaság-
ban is az az SBB Cargo hitvallása, hogy személyes 
tárgyalópartnerekkel kell jelen lenni a helyszínen. 
Németországban 135, Olaszországban százötven 
munkatársat foglalkoztatnak. 
 
Az SBB Cargo Deutschland és az SBB Cargo Italia 
megalapításával földrajzi szempontból ésszerűen 
bővítette kínálati palettáját. Az SBB Cargo és le-
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ányvállalatai ezáltal Európa két legfontosabb gaz-
dasági régióját kötik össze: a Ruhr-vidéket és a 
Milánó körüli észak-olasz ipari területet. Az euró-
pai piac két súlypontja ezáltal egy teljesítőképes 
összekötőkapocshoz jutott. A nagy északi-tengeri 
kikötőkkel való gyors összeköttetés is bővíti a 
nemzetközi kínálatot. 
 
Beruházások: gépek és személyzet 
 
Beruházásokra is szükség van a nemzetközi szintű 
helytálláshoz. Ezen a területen mindenekelőtt az 
SBB Cargo mozdonyparkja fontos. 330 millió 
eurót ruháztak be, hogy a nemzetközi üzletre felké-
szüljenek. Ezért ezek a járművek mind a nemzet-
közi kompatibilitás, mind a környezetvédelem 
szempontjából irányadók. 
 
A Németország és Olaszország közötti forgalomra 
jelenleg hatvan kétrendszerű mozdony áll rendel-
kezésre, amelyek technikailag úgy vannak kiké-
pezve, hogy mind a német, mind a svájci közleke-
dési hatóságok szigorú előírásainak megfeleljenek, 
és zavartalanul tudjanak ide-oda közlekedni a két 
hálózat között. Ugyanez érvényes a Svájc és Itália 
közötti közlekedésre. Itt is együttes működésre 
képes mozdonyokra van szükség, amelyek a for-
galmat szükségtelen időveszteség nélkül tudják 
megvalósítani. Az SBB Cargo harminc kétrendsze-
rű villanymozdonnyal (Re 484 és Re 474), vala-
mint három dízelmozdonnyal (AM 840) szállít. 
 
Hogy győzzék a forgalmat, az SBB Cargo 
Deutschlandnál és az SBB Cargo Italiánál ma több 
mint 180 mozdonyvezető dolgozik. Mivel Olaszor-
szágban a mozdonyvezetői engedély megszűnik a 
munkaadó megváltozásával, az SBB Cargo 
Italiának eddig 68 mozdonyvezetőt saját magának 
kellett kiképeznie. Szigorú követelményeknek 
kellett eleget tenni ahhoz, hogy egy adott ország-

ban kiképzett mozdonyvezetőt a nemzetközi vi-
szonylatban is kvalifikálni lehessen. Ezért nagy 
összegeket kellett befektetni személyzetük kikép-
zésére. 
 
Információs rendszerek 
 
A nemzetközi helyszínek és vonatok egymással 
való összekötése céljából fejlesztette ki az SBB 
Cargo – egységes és Európa-szerte egyedülálló –a 
Cargo Információs Rendszert (CIS), amelyben 
minden információ állandóan együtt fut valós idő-
ben. A rendszer leképezi valamennyi mozdony és 
vasúti kocsi pontos tartózkodási helyét. Minden 
áruszállító kocsit beolvasnak az outdoor-eszközök 
segítségével a CIS-be. Így követhető az áru indulá-
sa, köztes állomásai, vámállomásai és megérkezése 
– és mindez a teljes észak–déli tengelyen. A CIS 
minden időben informálja a SBB Cargo-t vonatai 
tartózkodási helyéről és kihasználtságáról és ezek 
az információk aktív módon állnak a vevők ren-
delkezésére a megfelelő weboldalon. A CIS-online 
szolgáltatással be lehet kapcsolódni a rendszerbe, 
és betekintést lehet nyerni az áruszállítási lehetősé-
gekbe és állapotokba. A „vasútikocsi-foglalás” 
menüpont alatt üres vagonokat és rakodóeszközö-
ket lehet rendelni. A szállítási megbízásokat online 
lehet adni, valamint elő lehet állítani az árucímké-
ket és a megbízási igazolást, ami a folyamatot je-
lentősen meggyorsítja és csökkenti a bürokráciát. 
Az SBB Cargo az egyetlen európai tehervasút, 
amely nemzetközileg egységes irányítási és infor-
mációs rendszert fejlesztett ki. 
 
A svájci Freiburgban ezen kívül nemzetközi ügy-
félszolgálati központot (KSC) alakítottak ki. A 
szállítási adminisztráció valamennyi feladatát el-
vállalják a teljes folyamati lánc mentén. A CIS és a 
KSC segítségével könnyebben elháríthatók az aka-
dályok, a kommunikáció intenzívebbé válik és 
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ezáltal átlépik a szolgáltató és a megbízó közötti 
képzeletbeli határt: a maximális átláthatóság révén 
a nemzetközi ügyfeleket is meg lehet győzni az 
SBB Cargo precíz szállítási teljesítményéről. 
 
Acél és olaj: határokat átszelő szállítások 
 
A nagy intermodális szolgáltatók 2004-ben azzal 
kezdték, hogy nemzetközi pályázatokat írtak ki 
szállítási megbízásaikra. A Hupac AG-nél az SBB 
Cargo a pályázatok legjelentősebb részét megnyer-
te. A Hupac az ajánlattevők részére feltételként írta 
elő az átmenő vontatást és az osztatlan szállítási 
felelősséget. Az SBB Cargo egy meggyőző aján-
latnak és az integrált tervezési és termelési folya-
matnak köszönhetően az összvolument megszerez-
te. Az összesített mérlegben a Hupac ügyfelei ré-
szére teljesített vonatkilométereket 55 százalékkal 
tudta emelni és most már a teljes felelősséget át 
tudta venni a Ludwigshafen–Gallarate, Duisburg–
Gallarate, Duisburg–Novara, Hamburg–Desio, 
Köln–Brescia, Köln–Aarau, valamint az Antwer-
pen–Oleggio vonalakon. 
 
A kombiszolgáltató TRW és a RAlpin, a Novarába 
tartó gördülő autópálya (RoLa) üzemeltetője is 
pályázatokat írt ki nemzetközi forgalmára. Jelenleg 
az SBB Cargo a TRW részére hetente 36 vonatra 
vette át a szállítási felelősséget Belgium és Olasz-
ország között. A RAlpin részére az SBB Cargo 
hetente 106 vonatot járat Freiburg im Breisgau és 
Basel között. Csak ennek a megbízásnak a lebo-
nyolítására Freiburg im Breisgau-ban egy 14 tagú 
teamet alakítottak ki. Az észak–déli tengelyen az 
SBB Cargo most hetente 245 vonatot közlekedtet 
kísért és kíséret nélküli forgalomban. 
 
2004 óta az SBB Cargo acéltermékeket szállít osz-
tatlan szállítási felelőséggel a Saar-vidékről Észak-
Olaszországba. A Saarstahl AG és leányvállalata, a 

Saarlog GmbH megbízásából hetente több ezer 
tonna acélt szállít Svájcon keresztül a Merone, 
Molteno, Oggiono, Lecco és Desio célállomásokra. 
A szállítási volumen évente kb. 90 vonatot tesz ki. 
 
Az anya- és leányvállalatok a legszorosabban 
együttműködnek, sokkal hatékonyabban, mint 
ahogy ez egy kooperációs partnerrel való logiszti-
kai koncepciótól elvárható lenne. A szállítást egy 
átmenő fő fuvarozó vállalat bonyolítja le. Az SBB 
Cargo az egész szakaszon vállalja a felelősséget a 
teljesítményért és – a CIS-nek köszönhetően – az 
áruszállítás minden részletéről tudomása van. 
 
Az ExxonMobil is bízik az SBB Cargo koncepció-
jában, és a határokat átszelő szállításokban a sváj-
ciak logisztikai know-how-jára támaszkodik. He-
tente két vasúti szállítás történik, egyenként 12 
tartálykocsival, amelyek a finomítás melléktermé-
keként keletkezett benzolt Trecate városából 
Mannheimbe szállítják. Mannheimben ezek tartal-
mát tartályokban raktározzák és egy belvízi hajóval 
a Rajnán lefelé a rotterdami ExxonMobil-
finomítóba szállítják. Ezt a szállítást a két, olaszor-
szági és németországi leányvállalattal közösen 
hajtják végre egy harmadik leányvállalat, a 
ChemOil Logistics AG koordinációja alatt. 
 
A vasúti teherszállítás liberalizációja előtt veszé-
lyes anyagok határokat átszelő szállítását kizárólag 
kooperációs forgalomban lehetett végrehajtani. 
Ekkor sok résztvevő volt, de alig akadt valódi fele-
lős. Az SBB Cargo-nak az egész szakaszra vonat-
kozó osztatlan felelőssége garantálja az ügyfél 
részére a minőséget és jól tervezhetőséget. Az SBB 
Cargo Italia 2004 júliusa óta rendelkezik a veszé-
lyes anyagok szállítására vonatkozó szükséges 
engedélyekkel, és ezáltal azon kevés külföldi vas-
úti vállalat közé tartozik, amely Olaszországban 
ilyen szállításokat végezhet. Ez egy újabb mér-
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földkövet jelent az Olaszországgal való vasúti te-
herforgalom útján, valamint további érvet a nem-
zetközi ügyfelekért vívott harcban. 
 
A siker titka 
 
A vasúti teherszállítás liberalizációja komoly kihí-
vást jelentett a teherszállító vasutaknak, ám az 
SBB Cargo tőkét kovácsolt belőle. Ma az egykori 
svájci nemzeti vasút vonatai menetrendszerűen 
közlekednek Duisburg és Milánó között. A határo-
kon gyorsan, bürokratikus akadályok nélkül halad-
nak át és az SBB Cargo nemzetközi keretek között 
is „kijátszhatja aduit” közuti konkurenciájával 
szemben: pontosan és precízen tudnak nagy meny-
nyiségeket szállítani a piacnak megfelelő áron. 
 
A piac liberalizációjával következetes stratégiát 
alkalmaztak. Sok európai tehervasúttól eltérően a 
svájciak a nemzetközi forgalom megvalósításánál 
nem a kooperációs partnerre támaszkodtak, hanem 
a mindenkori országokban saját alapokat építettek 
ki. Az SBB Cargo Deutschland és az SBB Cargo 
Italia nemzeti piacaikon már alapításuk után né-
hány évvel meghatározott méretűre fejlődött a 
szállítási és logisztikai üzletágban, és egyedülálló 
piaci helyzetet teremtett az SBB Cargo-nak az 
észak–déli tengelyen: a svájciak egyetlen európai 
tehervasútként képesek a Ruhr-vidékről Észak-
Itáliába irányuló, határokat átszelő szállításokat 
egy kézből kínálni. 
 
Mivel „a fogaskerekek pontosan csatlakoznak 
egymáshoz”, ez az üzleti modell nemcsak a ki-
emelkedő szállítási teljesítésekről gondoskodik, 
hanem átfogó szolgáltatásról és kiemelkedő pon-
tosságról. Az SBB Cargo nem engedi ki a kezéből 
az irányítást az észak–déli tengelyen és az ügyfele-
ket mindig tájékoztatni tudja a szállítás lefolyásá-
ról. A közös információs és termelési rendszer 

(CIS) teszi lehetővé a vonatok hatékony kihaszná-
lását és az internet révén minden időben betekin-
tést kínál a vevőknek a szállítási rendszerbe. 
 
A kiválasztott üzleti modell mutatja, hogy csak 
akkor lehet igazán nemzetközivé válni, ha a nem-
zeti jellegzetességeket minél pontosabban és tuda-
tosabban veszik figyelembe. Ez a piac helyi tulaj-
donságait, követelményeit, a vevők gondolkodás-
módját és a mindenkori vasúthálózat technikai 
feltételeit jelenti. Az SBB Cargo a helyszínek 
megalapításával valamennyi kihívásnak megfelelt 
a mindenkori piacokon, és ezáltal olyan útra lépett, 
amely többet jelent egy pontos tehervonatnál. 
 
 
Vasúttársaságok a vasúton túl 
 
A Német Vasutak (Deutsche Bahn, DB) Ázsiában, 
Amerikában is egyre inkább jelen van: már nem 
csak Európa legnagyobb vasúti teherszállítója, de 
világszerte vezető szerepet játszó logisztikai szol-
gáltató is. A DB a régi, államvasutakra jellemző 
szűkösségtől és kényelmes tempótól úgy tűnik 
megszabadult, mióta – több más cég mellett – 
mintegy három milliárd euróért megszerezte a 
Schenker nemzetközi szállítmányozó céget, és a 
Bax Global egyesült államokbeli logisztikai szol-
gáltatót. Úgy látszik, szabad az út számára egy 
robbanásszerűen növekvő ágazatban.  
 
A DB növekedési gondjai 
 
A sikerek ellenére sokasodnak a jelek, amelyek 
szerint a logisztikai expanzió nemcsak egy szép 
vállalatot, hanem rengeteg gondot és nyitott kér-
dést is eredményezett. Ezeket egy 71 oldalas jelen-
tésben foglalták össze, melyből kiderül, hogy 
• a DB logisztikai ágazata a jelenlegi szervezeti 

formában gyakorlatilag irányíthatatlan; 
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• a szolgáltatások „magja” – a klasszikus vasúti 
teherszállítás – egy nehéz és bizonytalan szaná-
lás előtt áll, és 

• a vasútnak még sok milliárd eurót kell befektet-
nie a logisztikai üzletágba – anélkül, hogy bárki 
is tudná, hogy ezt a pénzt honnan teremtik elő. 

 
Elsőre a vasút az áruszállításban igen tekintélyes-
nek tűnik. A „DB mint globális szállítási és logisz-
tikai szolgáltató” című belső dokumentumban re-
kordokról írnak, a DB teherszállítási nagyhata-
lommá növekedett. Forgalomra számolva az euró-
pai vasúti és közúti szállításban piacvezető, a glo-
bális légi szállításban második helyet foglal el, a 
tengeri szállításban világviszonylatban a harmadik 
helyen áll. 14,3 milliárd eurós összforgalmával a 
logisztika képezi a konszern legerősebb területét. 
 
A nagyság egyben gondot is jelent. Az egyes üz-
letágak (1. táblázat) egymás mellett futnak, alig 
van köztük hálózati összeköttetés. A hatáskörök 
átfedik egymást, a hatékony szabályozás gyakorla-
tilag lehetetlen. 
 
 
Új vállalati felépítés 
 
A vezetőség célja, hogy vállalat működése ne es-
sen szét részvállalatokra (Stinnes, Schenker, 

Railion, Bax). Ehelyett öt üzleti területet kívánnak 
kialakítani, amelyek átfogóan képviselnék az egyes 
szolgáltatási formákat. Az egységek területei a 
következők lennének: 
• teljes légi és tengeri szállítás,  
• közúti teherszállítás,  
• vasúti teherszállítás, 
• szerződéses logisztikai szolgáltatások (komplex 

logisztikai, inverz logisztikai stb. szolgáltatások 
a nagy ügyfeleknek), 

• intermodális teherszállítás. 
 
Mindeddig bizonytalan, hogy ez a rendszer tiszta 
helyzetet fog-e teremteni. Lehet, hogy a megválto-
zott rendszer új zavarokat fog kiváltani, különösen 
az újonnan definiált regionális hatáskörök eseté-
ben. Ezek gyakran szembekerülnek az üzletágak 
szerinti felosztással. Így például az USA-ban zajló 
közúti forgalom felelőssége a jövőben a légi és 
tengeri szállításhoz kerül az „odaszállítói funkció” 
miatt. 
 
Valószínűleg az új rendszer sem fogja orvosolni a 
vasúti teherszállítás területén kialakult tartós gon-
dokat. Ez a terület – amelyik időközben a Railion 
nevet kapta – évek óta gondban van. A vegyipari 
és acélipari konjunktúra miatt ugyan a DB ismét 
több árut tudott a sínekre terelni, ám az üzletág 
ennek ellenére komoly veszteségeket termel.  

 
1. táblázat 

A DB jelenlegi üzletágai 
 
 Stinnes Railion Schenker Bax 

Működési terület Tömegáru-szállítás 
(pl. szén), kombinált 
közúti–vasúti szállítás 

Vasúti teherszállítás 
(teljes vonatok és egyes 
vagonok) 
Németországban és 
Európában 

Közúti szállítás 
Európában; tengeri 
és légi teherszállítási 
logisztika 

Közúti szállítás 
az USA-ban, tengeri 
és légi teherszállítási 
logisztika 

Forgalom  
(MRD EUR, 2005)  

0,7 2,8 8,6 2,2 

Alkalmazottak száma 2000 23 800 36 000 11 500 
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Ezt a területet egy ösztönző programmal szeretnék 
segíteni. A „Rail Plus”-nak köszönhetően az ered-
ménynek 2010-ig évente 150 millióval kell javul-
nia. Az „erősítő kúra” eredménye azonban kérdé-
ses. A célul tűzött eredménynövekedés kisebb 
részét – hetvenmillió eurót – tudnák megtakarítá-
sokból, illetve a vagonok gyorsabb forgalmá- 
ból előteremteni. A nagyobb résznek – nyolcvan-
millió eurónak azonban – az értékesítésből kell 
származnia.  
 
A vasúti teherszállítás népszerűsítése 
 
A nagyobb forgalom elérése érdekében a vállalat a 
vasúti teherszállítás imázsát is javítani akarja. DB-
leányvállalatok szolgálatainak, logisztikai döntés-
hozók szerinti megítélése, a vasút adatai szerint 
történelmi mélypontra zuhant. A megbízók éven-
kénti megkérdezésénél a DB-terület az 1 (teljesen 
elégedetlen) és 7 (teljesen elégedett) közötti skálán 
1998-ban még 4,66-os osztályzatot kapott. A 2004-
re ez az érték 3,96-ra zuhant. Az elmúlt évben a 
vevők ismét elégedettebbek voltak (4,34), a koráb-
bi magassághoz azonban még sok hiányzik. 
 
A vasúttársaság korábban már síkra szállt azért, 
hogy a tehergépkocsi-útdíjat legalább kétszeresére 
emeljék a vasút megsegítése érdekében. Stratégiai 
terveiben a vasút most még tovább megy. A ta-
nulmányokra hivatkozva azt állítják, hogy a német 
útvámnál (12 cent kilométerenként), valamint a 
Franciaországban szokásos díjnál (20 cent) a vasúti 
teherszállítás piaci részesedést vesztene a teherau-
tók révén. Csak a svájci szintű (49 cent) díjnál 
lenne nyereség. A dokumentum szerint ezért a 
jövőben az Európa-szerte érvényes útvámnak mi-
nél közelebb kellene lennie a svájci szinthez. Ez a 
 

német tehergépkocsik úthasználati díjának meg-
négyszerezését jelentené. 
 
Ezzel a „szupervámmal” a vasút mindenesetre saját 
szállítási leányvállalatát, a Schenkert is károsítaná. 
A Schenkernek a DB becslése szerint nagymérték-
ben kellene beruháznia, hogy helyt tudjon állni a 
versenyben. A jelenlegi hálózat a dokumentum 
figyelmeztetése szerint a hálózati sűrűség és minő-
ség tekintetében nem felel meg a jövőbeni igé-
nyeknek. Veszteség fenyeget a meglévő és a lehet-
séges szállítási mennyiségben. 
 
A vasút vezetősége ugyanakkor más logisztikai 
területeken is terjeszkedni akar. Fontos kihívásnak 
nevezi a dosszié a légi és tengeri teherszállítás 
hálózatának kiépítését, valamint a szerződéses 
logisztika növekedési stratégiáját. Jelenleg még új 
kikötői terminálok kialakítási lehetőségeit is vizs-
gálják. Az azonban egyelőre titok marad, hogy a 
nagymértékben eladósodott vasút honnan teremti 
elő az ezekhez szükséges milliárdokat. 
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