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Internet segítségével a másodperc tört része alatt juttathatók el az üzleti folyamatok résztvevői 
számára az információk. Ez a folyamatok meggyorsítását és optimalizálását teszi lehetővé, az 
ajánlatok és a kereslet gyors áttekinthetősége és összerendelhetősége révén. Ezért számos terüle-
ten alakultak ki elektronikus piacterek, így például a közúti fuvarozási szolgáltatások területén a 
fuvarbörzék. A fuvarbörzék a fuvaroztatók és a fuvarozók virtuális találkozóhelyéül szolgálnak. A 
fuvaroztatók rakományukat szállításra meghirdethetik a piactér katalógusában, és a fuvarozók is 
tehetnek raktérajánlatot, ill. kiválaszthatják különféle keresési algoritmusok segítségével a szá-
mukra legmegfelelőbb ajánlatot. A cikk egy, a szerző által kifejlesztett fuvarozási börze felépítését 
és szolgáltatásait mutatja be. 
 

Tárgyszavak: árverseny; aukció; börze; fordított árverés; fuvarozás; internet; szállítás; közúti szállítás. 

 
Kiindulási alapok az elektronikus 
fuvarbörze létrehozásához 
 
Jelenleg Magyarországon egyedül a TimoCom 
nevű fuvarozási börze biztosít kielégítő szintű 

szolgáltatásokat a közúti fuvarozók és fuvaroztatók 
számára. Ez azonban csak az ajánlatok katalógus 
formájában történő meghirdetésére, ill. kikeresésé-
re koncentrál, más tranzakciós forma nem áll ren-
delkezésre. A TimoCom szolgáltatásait alapul vé-
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ve, majd azokat kibővítve lehet egy új, jól használ-
ható rendszer fejlesztésébe kezdeni. 
 
A fuvarozók igényeinek meghatározása alapvető 
fontosságú a működőképes fuvarbörzék kialakítá-
sához, ezért a hazai közúti fuvarozók körében kér-
dőíves felmérést végeztem. A beérkezett 26 árufu-
varozó válaszait kiértékelve fontos kiindulási 
szempontokat tudtam meghatározni. 
 
A kérdőívekre érkezett válaszok alapján gyakorla-
tilag minden fuvarozó felhasználná a fuvarbörzét 
fuvarszerzéshez. A válaszadók  
• 45,8 százaléka a feladatok katalógusból való 

kiválasztását részesíti előnyben,  
• 37,5 százaléknak bármelyik tranzakciós forma 

megfelelő (katalógus, aukció, automatikus érte-
sítések fogadása),  

• 16,7 százalék pedig az automatikus ajánlatok 
fogadását kívánja meg.  

 
Természetesen csak az aukciót egyik fuvarozó sem 
választotta, ennek kialakítását a verseny erősítése 
indokolja. A fenti arányok alapvetően az egyes 
tranzakciós módok fuvarbörzében elfoglalt rész-
arányát jelentik, ezek alapján a katalógusszolgálta-
tás kívánja meg a legrészletesebb kidolgozást. 
 
A fuvarfeladatok közötti válogatási szempontok 
közül többet is meg lehetett jelölni, így a százalékos 
értékeket e szerint kell itt értékelni. A válaszadók az 
alábbi szempontok szerint kívánnak keresni: 
• rakomány tömege (45,8 százalék),  
• rakomány rakfelületének mérete (33,3 száza-

lék),  
• útvonal (29,2 százalék), ill. 
• mindhárom (33,3 százalék). 
 
Olyan szempontok, mint a szállított áru értéke, 
rakodási és vámkezelési szempontok elenyésző 

(egy–tíz százalék) arányban jelennek meg. Egyedül 
a fizetés módja jelenik meg 16,7 százalékkal, ám 
ez nem lehet keresési szempont. A válaszadók 12,5 
százalékánál viszont új igényként megjelenik a 
visszfuvarok keresésének lehetősége. A fentiek 
alapján az alapvető keresési szempontok:  
• a rakomány tömege, 
• a szükséges rakfelület mérete,  
• az útvonal, továbbá  
• biztosítani kell a visszfuvarkeresés lehetőségét. 
 
A válaszadók hetvenöt százaléka a teljes kínálatot 
látni kívánja, míg huszonöt százalék csak a saját 
szűrési feltételeinek megfelelőt. A huszonöt száza-
lék kiszolgálására tehát lehetővé kell tenni szűrési 
feltételek beállítását és ez alapján az ajánlatok 
fogadását. 
 
A válaszadók  
• 45,8 százaléka csak az őt várhatóan érdeklő 

aukciókra kíván meghívást kapni,  
• 41,7 százalék mindegyikre,  
• a fennmaradó 12,5 százalék pedig nem tudott 

dönteni.  
 
Az aukcióra a válaszadók  
• 16,7 százaléka egy órával,  
• 8,3 százaléka fél nappal,  
• 16,7 százaléka egy nappal,  
• 16,7 százaléka két nappal,  
• 16,7 százaléka egy héttel a kezdés előtt kér 

meghívást; 
• a fennmaradó 24,9 százalék nem tudja.  
 
Ezekből a százalékos adatokból jól látszik, hogy 
nem lehet egyértelműen eldönteni az aukciós meg-
hívás időpontját, ezért célszerű az aukciós kiíráso-
kat mindenki számára láthatóvá tenni, és így az 
aukciós kiírás elkészítésekor minden regisztrált 
fuvarozó értesül az ajánlatokról. 
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Az aukciókon elérhető átlagos megtakarítás 8,9 
százalék, ugyanis a konkrét választ adó, 41,7 szá-
zaléknyi fuvarozó átlagosan ennyit engedne az 
eredeti fuvardíjból. A válaszadók 20,8 százaléka 
számára az ár fuvarfeladattól függő, míg 16,7 szá-
zalék (konkrét érték kimondása nélkül) az önkölt- 
ségi ár alá nem menne le. A maradék 20,8 száza- 
lék nem tudott választ adni. A fenti értékek és 
megfontolások jelentik a fuvarbörze méretezési 
alapértékeit, melyeket a kialakítás során fel kell 
használni. 

• megbízások generálása és  
• más kiegészítő funkciók.  
 
Ezen a fuvarpiacon minden résztvevő tehet ajánla-
tot, és keresést is végezhet a másik oldal hirdetése-
ivel kapcsolatban. A keresést háromféle tranzakci-
ós szolgáltatással lehet lebonyolítani: több szem-
pontú keresés a katalógusban, szűrési feltételeknek 
megfelelő ajánlatok fogadása, ill. aukciós kiírás 
kiválasztása és licitálás. Aukciós kiírásokat az E-
fuvar csak rakományokra enged meg készíteni. A 
megfelelő ajánlat kiválasztása után lehetőség van 
megbízások generálására is, amit a katalógusban 
hirdetett és az aukciós rakományok esetén is a 
rakomány tulajdonosa készít el. Lehetővé teszi a 
rendszer kiegészítő szolgáltatásként a térképes 
útvonaltervezést, feketelisták készítését, valamint 
széles körű statisztikázást. A rendszer adatainak 
mindenkori frissességét, a fekete listák készítését, 
valamint az aukciók nyomon követését az üzemel-
tető végzi. 

 
A fuvarbörze felépítése, résztvevői, 
céljai 
 
Az E-fuvar fantázianevű, általam kifejlesztett 
elektronikus fuvarbörze felépítését, moduljait, 
funkcióit az 1. ábra tartalmazza. A jelenleg meglé-
vő fuvarbörzékhez képest az E-fuvar fuvarbörze a 
következő új szolgáltatásokat kínálja:  
• aukciós szolgáltatás,  
• automatikus ajánlatküldés,   
• megbízás generálása,  A Microsoft Access 2000 segítségével készült 

program főmenüjét a 2. ábra mutatja, ahol a fő 
funkciók megjelennek. A főmenü bal oldali menü-
jén jól látszik, hogy milyen szolgáltatások állnak a 
fuvarozók és a fuvaroztatók rendelkezésére. Meg-
bízást természetesen csak a fuvaroztató készíthet a 
kiválasztott fuvarozó részére. Ezek a menük jól 
tükrözik a felhasználás folyamatát: a regisztráció 
után az ügyfelek ajánlatokat tesznek, ill. keresnek, 
majd a megfelelő szállító kiválasztása után megbí-
zásokat hoznak létre. A jobb oldal legfelső menü-
pontja – az „aukciós kiírások” – mindkét fél szá-
mára szól. Az ez alatt levő funkciók kiegészítő 
jellegűek, azokat a fuvarozók, a fuvaroztatók és a 
rendszer üzemeltetője használhatja.  

• sokoldalú statisztikázás lehetősége,  
• feketelisták vezetése,  
• archiválás–törlés–visszafűzés funkció.  
 
A fuvarbörzének alapvetően három résztvevője 
van:  
• fuvaroztatók,  
• fuvarozók és  
• a rendszer üzemeltetője.  
 
Az elektronikus fuvarbörze célja ezek után teljesen 
egyértelmű:  
• rakomány- és raktérajánlatok meghirdetése,  
• a megfelelő ajánlatok kiválasztása,  
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2. ábra Az E-fuvar főmenüje 
 
 
Az E-fuvar elektronikus fuvarbörze 
szolgáltatásai 
 
Személyes adatok bevitele, 
a rendszer felhasználóinak azonosítása 
 
Minden rendszerben regisztrált ügyfélnek, legyen 
az fuvarozó vagy fuvaroztató, van egy egyedi azo-
nosító száma a személyes adatai között, amelyet 
minden tranzakció során meg kell adnia. Ez garan-
tálja, hogy az ajánlattevő és a szolgáltató egyértel-
műen azonosítható és könnyen visszakereshető. 
Amikor egy, a rendszert eddig nem használó ügy-
fél regisztrálni kíván, az alábbi adatokat kell meg-
adni ill. a rendszer által generálni: 
• az ügyfél (fuvarozó, fuvaroztató) egyedi azono-

sító száma: ezt egy számláló adja, mely eggyel 
növeli az előzőleg regisztrált ügyfél azonosí- 
tó számát. Ezt a rendszer tehát önmaga gene- 
rálja; 

• az ügyfél neve, adószáma, címe (ország, irányí-
tószám, település, utca, házszám), postai címe 
(ország, irányítószám, település, postafiók), 
egyéb elérhetősége (telefonszám, faxszám, e-
mail-cím, honlap); minden egyes adat külön 
mezőben szerepel a jobb kereshetőség érdeké-
ben; 

• itt kell megadni az automatikus ajánlatküldés-
hez szükséges szűrési feltételeket, melyek az 
automatikus ajánlatküldésről foglalkozó feje-
zetben bővebben megtalálhatók; 

• az ügyfél megadhatja azon más ügyfelek nevét 
is, akikkel rossz tapasztalata van (a feketelis-
tákról szóló fejezetben találhatók erről bővebb 
adatok). 

 
Rakományajánlatok, fuvarfeladatok bevitele 
 
Ezt a funkciót a fuvaroztatók használják arra, hogy 
az elfuvarozandó rakományukkal kapcsolatos in-
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formációkat megadják. A következő fontos adato-
kat kell itt megadni: 
• az ajánlattevő neve (azonosító száma); 
• rakománykód: ezt a rendszer generálja, az egy-

értelmű azonosítás miatt szükséges, az adatok 
megadásakor nem is látható; 

• az ajánlat bevitelének ideje: az automatikus 
ajánlatküldésekhez szükséges dátum, a bevitel-
nél nem látszik; 

• a rakomány feladása: melyik napon, országban 
és településen (irányítószám, helység, utca, 
házszám) történik meg; 

• a rendeltetési állomás (ország, irányítószám, 
helység, utca, házszám); 

• az elszállítandó rakomány főbb jellemzői: ra-
komány tömege és rakfelülete, értéke; 

• az igényelt közúti szerelvény, ill. a felépítmény 
típusa; 

• fuvardíj; 
• garanciák;  
• fizetési határidő; 
• a fentieken kívül egyéb megjegyzések tehetők a 

rakománnyal kapcsolatosan. 
 
Rakományajánlatok, fuvarfeladatok 
katalógus útján történő kikeresése 
 
A felmérés eredményei alapján a fuvarozók legin-
kább a fuvarfeladatok katalógusból történő kivá-
lasztását részesítik előnyben. Az is kiderült, hogy a 
különböző válogatási szempontok az alábbi sor-
rendben szerepelnek: 
 
• rakomány tömege: egy felső súlyhatárt kell 

megadni, ami célszerűen a tehergépkocsi kapa-
citása; 

• rakfelületméretek: a rakfelület felső határát kell 
megadni; 

• szállítási útvonal: melyik országból hova kell 
szállítani; 

• a kérdőív külön nem tért ki rá, de egyértelmű, 
hogy egy időablak megadása is szükséges: 
mely időpontok között kell keresni a lehetséges 
rakományajánlatokat. 

 
További lehetőség a visszfuvarok keresése. A fel-
mérésből kiderült, hogy a fuvarozók jó része ter-
mészetesen fontosnak tartja a visszfuvarok szerzé-
sét. Ezt könnyíti meg az E-fuvarban megtalálható 
visszfuvarkeresési funkció, amely kilistázza az 
eredeti célországból, az eredeti kiinduló országba 
induló, az első találaténál később esedékes fuvart, 
a gépjármű technikai paramétereinek megfelelően. 
 
Ha a fent leírt módokon keresünk, akkor igen szűk, 
viszont az igényeknek megfelelő és gyors választ 
kaphatunk. Ugyanakkor lehetőséget kell adni arra 
is, hogy a felhasználó az összes fuvarfeladatot 
láthassa, és ez alapján válasszon. Ezt a célt szolgál-
ja az előző pontban szereplő rakományajánlatok 
funkció, ahol a teljes rakománykínálat megtekint-
hető. 
 
A rakományajánlat kiválasztása után az ajánlattevő 
adatait meg lehet tekinteni, és fel lehet vele venni a 
kapcsolatot. Ez azért szükséges, mert fuvarbörze 
katalógusrendszere csak az adatok megjelenítését 
és leválogatását szolgálja. A tranzakciókba nem 
avatkoznak bele az üzemeltetők. 
 
Tehergépkocsi-ajánlatok bevitele 
 
A fuvarozók felajánlhatják saját szállítókapacitá-
sukat is a fuvarbörzén, amelyre a fuvaroztatók 
jelentkezhetnek. Ehhez meg kell adnia az alapvető 
információkat: 
• az ajánlattevő neve (azonosító száma); 
• az ajánlat sorszáma: azért kell, mivel egy gép-

kocsihoz több ajánlat is tartozhat, és csak így 
lesz egyértelmű az azonosítás; 
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• a gépkocsi rendszáma; 
• a közúti szerelvény, ill. felépítmény típusa; 
• a gépkocsi teherbírása és rakfelülete; 
• a tehergépkocsi megrakása: melyik napon, 

országban, településen (irányítószám és hely-
ség) történhet meg; 

• a várható célállomás (bel- és külföld a régió 
megjelölésével); 

• egyéb megjegyzések. 
 
Ez a funkció a fuvarozók számára azért előnyös, 
mert a fuvarbörzén meg nem hirdetett rakományo-
kat tudnak megszerezni. Esetleg az egyszerre több 
fuvar teljesítése által megnövekedett raktér, ill. 
teherbírás-kihasználtság is előnyként jelentkezhet. 
 
Tehergépkocsi-ajánlatok kikeresése 
a katalógusból 
 
A fuvaroztatók is kiválaszthatják az aktuális rak-
térkínálatból a fuvar teljesítéséhez megfelelő te-
hergépkocsit. A következő szempontok alapján 
kereshetnek: 
• tömeg: a minimális teherbírást kell megadni, 

ami célszerűen a rakomány tömege; 
• méretek: a rakomány alapterületét kell megadni, 

mint minimális rakfelületet; 
• szállítási útvonal: melyik országból hova kell 

szállítani; 
• időablak: lényeges, hogy mely időpontok kö-

zött kell keresni a lehetséges rakományajánla-
tokat. 

 
A fuvaroztatók így saját maguk tudják kiválaszta-
ni, hogy melyik az a fuvarozó cég, amely az igé-
nyeit várhatóan teljesíteni tudja. A keresés ered-
ményeképp így mindenképpen meg kell jelennie az 
ajánlattevő egyedi azonosító számának, amely 
alapján az összes személyes adata lekérhető, és így 
 

fel lehet venni vele a kapcsolatot. Ez azért szüksé-
ges, mert fuvarbörze katalógusrendszere csak az 
adatok megjelenítését és leválogatását szolgálja. A 
tranzakciókba nem avatkoznak be az üzemeltetők. 
Természetesen ebben az esetben is lehetőség van a 
teljes raktérajánlat megtekintésére. 
 
Automatikus ajánlatküldés 
 
A rendszer lehetőséget nyújt arra is, hogy a szemé-
lyes adatok bevitele során olyan szűrési feltételeket 
adjunk meg, amelyek alapján azután ajánlatokat 
kaphatunk. Ez a funkció mindig csak a belépéstől 
számított bizonyos – a felhasználó által megadott – 
időn belül nézi a beérkezett ajánlatokat. A szemé-
lyes adatoknál megadott szűkítési szempontok 
tehát: 
• Az ajánlat beérkezésének ideje: a belépéstől 

számítva hány napra visszamenőleg kéri a be-
érkezett ajánlatokat. Ezt célszerű annyi napra 
beállítani, amennyi időközönként belép a rend-
szerbe az ügyfél. 

• Az ajánlatra vonatkozó rakomány tömeg-, ill. 
méretadatai. Rakományok esetén felső tömeg-, 
ill. mérethatár, mivel azokat a fuvareszköz pa-
raméterei korlátozzák. Tehergépkocsik esetén 
alsó tömeg-, ill. mérethatár, mivel itt adjuk 
meg, hogy legalább mekkora kapacitású gépko-
csi szükséges. A fuvarozók és a fuvaroztatók 
ennek megfelelően értelemszerűen töltik ki. A 
fuvarozók tehát felső, a fuvaroztatók alsó hatá-
rokat adnak meg. 

 
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy gyorsan, a leg-
frissebb ajánlatok közül lehessen válogatni. A fel-
mérés eredményei is azt mutatják, hogy felhasz-
nálók szívesen vennének igénybe egy ilyen lehető-
séget. 
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Fuvarszerzés aukciós kiírás során 
 
A felmérés alapján a fuvarozók a rakományajánla-
tokat legszívesebben katalógusból választják ki. A 
felmérés ugyanakkor arra is rámutat, hogy a fuva-
rozói piac telítettsége miatt az aukciós kiinduló 
árhoz képest hajlandóak akár az önköltségi árig is 
lemenni. Nem lehet azonban minden fuvarfeladatra 
aukciót kiírni, mivel ez a kis- és középvállalkozá-
sok számára igen előnytelen lenne. Ezért csak nagy 
értékű, ismétlődő fuvarfeladatra lehet aukciókat 
szervezni. Ezeket a feltételeket a piactér üzemelte-
tője vizsgálja meg. Az aukcióra meghívást is csak 
azok a vállalatok kaphatnak, melyek a feladat vo-
lumenének megfelelő fuvarkapacitással rendelkez-
nek. A megvalósított fuvarbörze esetén ennek el-
döntése a fuvarozó feladata, de az üzemeltetőt is 
fel lehet erre kérni. 
 
A fuvarbörzén csak a rakományokra vonatkozó 
aukciós kiírásoknak van értelme. A fuvarozói piac 
telítettsége miatt a fuvarozók saját raktérkapacitá-
sukra nem írhatnak ki aukciót (nem lenne rá keres-
let), mivel a fuvaroztatók célja a minél alacso-
nyabb fuvardíj, és ezt a fent említett okok miatt el 
is érik, ezért csak a rakományokra kiírt aukciókkal 
foglalkozom. 
 
Az online aukció szervezője az a vállalat, amely 
valamely rakományra az aukciós kiírást elkészíti. 
A szervező a kiírásban definiálja az aukció tárgyát 
képező rakomány tulajdonságait, a hozzá kapcso-
lódó fizetési, szállítási és egyéb szerződéses (pél-
dául garanciális) feltételeket. Meg kell adni tehát a 
következő adatokat: 
• az ajánlattevő neve és azonosító száma; 
• az aukciós rakomány azonosítója (automatiku-

san generált), amely az egyértelmű azonosítás 
miatt szükséges; 

• az ajánlat bevitele, amely megegyezik az auk-
ció kezdési időpontjával; 

• az aukció befejezése; 
• aukciós paraméterek megadása: fuvardíj, ga-

ranciák, fizetési határidő; 
• a rakomány feladása: melyik napon, országban 

és településen (irányítószám, helység, utca, 
házszám) történik meg; 

• a rendeltetési állomás (ország, irányítószám, 
helység, utca, házszám); 

• a közúti szerelvény és felépítmény típusa; 
• az elszállítandó rakomány jellemzői: tömeg, 

rakfelület mérete, érték, az áru egyéb jellem- 
zői; 

• megjegyzések. 
 
Az online aukció résztvevője az a vállalat, amely az 
adott aukcióra meghívást nyer (az elkészített fu-
varbörze esetében mindegyik fuvarozó), és ott a 
szervező által definiált feltételeket elfogadva, az 
aukció tárgyát képező rakomány elszállítására 
licitál. 
 
A fuvarozók tehát az összes aukciós ajánlat közül 
választhatják ki a számukra megfelelőt, és a licitá-
lás funkció igénybevételével tehetnek ajánlatot. Ezt 
megtehetik úgy, hogy közben látják a többi licitet, 
és megtehetik vakon, vagyis nem látják a többi 
ajánlatot (ezt a kiírásban kell rögzíteni). A licitálás 
során meg kell adnia: 
• az aukciós rakomány kódját (ezt a rendszer 

automatikusan adja); 
• a licit sorszámát a rendszer generálja, és az 

egyértelmű azonosítás miatt szükséges; 
• a licitáló nevét és azonosító számát; 
• az ajánlatot képező licitet: fuvardíj, fizetési 

határidő és garanciák tekintetében; 
• a licit megtételének dátuma. 
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Elsősorban a standard aukciónak van értelme a 
fuvarbörzén a szállítási feladatok értékesítésére. 
Ebben az esetben a szervező célszerűen a következő 
három paraméter vonatkozásában írhat ki versenyt:  
• fuvardíj,  
• fizetési határidő, 
• garanciavállalás. 
 
A paramétereket minden aukciós kiírás során meg 
kell adni. Standard aukció esetén az online aukciós 
rendszer elsősorban a fuvardíj alapján állít fel 
sorrendet a résztvevők között. A második szempont 
a fizetési határidő, majd ezt követi a garanciaválla-
lás szerinti sorrendképzés. Az aukciót tehát az 
nyeri, aki a legalacsonyabb díjért vállalja el a fu-
vart, ezek egyezősége esetén pedig a távolabbi 
fizetési határidőt ill. valamilyen garanciát vállaló 
fuvarozó nyer. Az aukció kiírójának természetesen 
lehetősége van más sorrend szerint is dönteni, a 
felmérés viszont arra mutat rá, hogy a szempontok 
sorában általában az ár az első. 
 
Az aukció a kiírás célja szerint beszerzési aukció, 
hiszen a fuvaroztató fuvarozási szolgáltatást kíván 
igénybe venni. A résztvevők csökkenő árakkal 
licitálnak. Beszerzési aukció kiírásakor tehát a 
vevő egy maximális fuvardíjat határoz meg, és a 
potenciális szállítók egyre alacsonyabb árat kínálva 
versenyeznek a rakomány szállításának lehetősé-
géért. A fizetési határidő tekintetében az a fuvaro-
zó a legkedvezőbb a fuvaroztató szempontjából, 
aki minél távolabbi időpontot határoz meg. A ga-
ranciavállalás pedig a szállítás közben, a fuvarozó 
által okozott károkra vonatkozik. 
 
A különféle beszerzési aukciók közül a fuvarbör-
zén az ún. „kimazsolázó aukciót” célszerű előny-
ben részesíteni, amikor az egyes rakományajánla-
tokra külön-külön aukciós kiírásokat készítenek, és 
így tételenként ki lehet választani az adott feladatot 

legjobban teljesíteni tudó szállítót. Az így kiírt auk-
ció paraméteres aukció: a paraméterek súlyozását a 
sorrendjük adja, így a legkedvezőbb fuvardíjat kíná-
ló fuvarozó győz, függetlenül a többi paramétertől. 
Az aukció kiírójának természetesen lehetősége van 
más sorrend szerinti értékelésre. Az aukcióban a 
résztvevők mindig láthatják egymás ajánlatait, a 
felsorolt szempontok alapján sorba rendezve, így ez 
felsorakoztatott aukció is egyben [2]. 
 
A fuvarbörzén döntő többséggel az angol típusú 
aukciók kiírása életképes [3]. Az E-fuvar tehát stan-
dard beszerzési aukciókat kínál, fordított angol (egy 
fuvaroztató, több fuvarozó, a fuvarozók egyre csök-
kenő árajánlatot tesznek az aukció tárgyát képező 
fuvarfeladat teljesítésére) formában lebonyolítva. 
 
Az üzlet megkötésének további támogatási 
lehetőségei: megbízások létrehozása 
 
Aukció esetén a fuvaroztató a felállított sorrend 
alapján határozza meg azt a fuvarozót, akivel az 
áruját elszállítatja. Nem feltétlenül szükséges 
azonban ez alapján a sorrend alapján a szállítót 
kiválasztani, lehet például, hogy a fuvaroztató 
számára a másik két szempont fontosabb. A rako-
mányok ill. a tehergépkocsik katalógusból történő 
kiválasztásánál is csak tájékoztatást ad az adatbá-
zis, a végső döntés minden esetben a rakomány-
ajánlat-tevő személyé.  
 
A fuvaroztatók megbízást adhatnak a nyertes fuva-
rozónak, mind a katalógusban, mind pedig az auk-
ciókon meghirdetett rakományok esetén. Az aukci-
óknál ez a funkció az aukciók kiértékelésénél (az 
aukciót megnyert szállítónak), míg a katalógusos 
rakományoknál a főmenüből érhető el. Mindkét 
esetben először a rakományajánlatot, majd a meg-
bízottat kell kiválasztani, és így létrehozható egy 
olyan megbízás, melyben szerepel: 
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• a megbízó neve és címe (ország, irányítószám, 
helység, utca, házszám); 

• a megbízott neve és címe (ország, irányítószám, 
helység, utca, házszám); 

• a megbízás tárgyát képező áru fel- és leadási 
állomása (címadatok), a szállítási ideje; 

• a rakomány tömege, rakfelülete, értéke; 
• fuvardíj, fizetési határidő, garancia, egyéb 

megjegyzések. 
 
Az útvonalak térképes megjelenítése 
 
A fuvarozók számára talán az egyik leghasznosabb 
szolgáltatás az útvonalak térképes megjelenítésé-
nek lehetősége. Ezen a ponton több lehetőség is 
állhat a felhasználók rendelkezésére, a megvalósí-
tás összetettségétől függően: 
• a fuvarozó az adatbázishoz tartozó térkép hasz-

nálatával kikeresi a számára megfelelő útvo- 
nalat; 

• a NavCenter (esetleg más rendszer) szolgáltatá-
sát igénybe véve teljes flottakövetést is megva-
lósíthat. 

 
Az egyszerűbb és a fuvarbörzén megvalósított 
megoldás a térkép használata az útvonalak megje-
lenítéséhez és kiegészítő információk szerzéséhez. 
Ezeket a szolgáltatásokat a Wandor-boot ingyene-
sen használható programmal lehet elérni, amely 
kapcsolódik a fuvarbörzéhez és a térképes útvonal-
tervezés menüpont alól indítható. A Wandor-boot 
egy digitális–vektorgrafikus térképi adatbázis 
használatával végzi az útvonalak kiválasztását, a 
minimális szállítási távolságot figyelembe véve. 
 
A fuvarbörze felhasználója bármely magyarországi 
viszonylatra meg tudja tekinteni: 
• az útvonal vonalvezetését és az érintett telepü-

léseket; 
• a teljes távolságot és menetidőt; 

• az üzemanyag-felhasználás kilométerenkénti 
várható értékének, autópályadíj stb. figyelem-
bevételével a szállítás költségeinek kiszámítása 
is lehetővé válik. 

 
Az ajánlattevő megbízhatósága: 
személyes rossz tapasztalatok és a feketelisták 
 
Ez a funkció a nem fizető, így a fuvarozók szem-
pontjából kiszűrendő fuvaroztatók, ill. a nem meg-
bízható fuvarozók megjelenítését és kiszűrését 
teszi lehetővé. Az ügyfelek a személyes adataiknál 
a „rossz tapasztalataim” gombra kattintva felvehe-
tik egy listára a számukra valamilyen okból kárt 
okozó fuvarozót vagy megbízót. Meg kell adni az 
alábbi adatokat (minden bejegyzést külön szám 
azonosít): 
• a bejelentő neve (azonosító száma); 
• a kifogásolt ügyfél neve (azonosító száma); 
• a kifogásolt tevékenység fajtája (például: fizetés 

elmulasztása, árukár, késés stb.) 
• a kifogásolt tevékenység rövid leírása. 
 
Ezek után, ha a bejelentő szeretné tapasztalatát 
megosztani a többi ügyféllel is, felteheti egy külön 
listára, az ún. feketelistára. A személyes tapaszta-
latok azonban elsősorban az üzemeltetőnek szóló 
jelzések. A feketelistára főként a rendszer üzemel-
tetői veszik fel a valamilyen okból kiszűrendő 
fuvarozókat, és másodrészt engedik meg az ügyfe-
leknek, hogy a személyes tapasztalatokat saját 
maguk csatolják. A feketelistára való felvételnél 
szinte ugyanazon adatok megadása szükséges, mint 
a személyes rossz tapasztalatoknál. 
 
Statisztikák készítése 
 
A fuvarbörze működését és annak eredményessé-
gét jól tükrözik a különféle statisztikák, amelyek 
megadják például  
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• az ügyfelek fuvarbörzével kapcsolatos aktivitá-
sát,  

• a háromféle tranzakciós mód részesedését,  
• a fuvarbörze fejlődési dinamikáját, 
• a nemzetközi használat mértékét,  
• a fuvardíj és áruérték viszonyát,  
• az aukciókon elérhető megtakarítások mértékét, 

valamint  
• az aukciókon és a katalógusban meghirdetett 

rakományok értékének viszonyát. 
 
Archiválás, törlés, visszafűzés 
 
Azokat a rakomány-, ill. raktérajánlatokat, vala-
mint aukciós kiírásokat (és az ezekhez tartozó lici-
tek), amelyek lejártak, vagyis elérkezett az ajánlat-
ban megjelenített szállítási idő vagy aukció esetén 
az aukció vége, archiválni kell. Ez azért szükséges, 
hogy az ajánlatok között kereső ügyfél ne essen 
tévedésbe az ajánlat aktualitását illetően. Az erede-
ti helyükről ezeket el lehet távolítani az archiválás 
elvégzése után – erre szolgál a törlés funkció. 
Szükség lehet azonban arra is, hogy visszahelyez-
zük az eredeti helyükre az archív adatokat, például 
amikor olyan ajánlatokat is töröltünk, melyek va-
lamilyen okból még szükségesek lettek volna. Ezt 
valósítja meg mindhárom ajánlattípus, és a licitek 
esetén is a visszafűzés funkció. 
 
 
A fuvarbörze működése 
 
Az E-fuvar fuvarbörze működését a 3. ábra szem-
lélteti. 
 
A regisztráció után az ügyfelek adatai, majd a 
használat során ajánlataik bekerülnek a törzs- és 
tranzakciós adatok közé. Ezek az ajánlatok keres-
hetők, ill. a megadott szűrési feltételeknek megfe-
lelő ajánlatok fogadhatók. Az ajánlatok mennyisé-

ge közötti várható különbséget tükrözi az ábrán a 
nyilak vastagsága. A kereshető ajánlatok között 
szerepelnek aukciós kiírások is, melyeket licitálás-
sal lehet megszerezni. A nem aukciós ajánlatok 
esetén a szokásos módon lehet felvenni a kapcso-
latot (telefon, e-mail, fax). Miután a megfelelő 
ajánlat kiválasztása megtörtént, megbízást hoz- 
nak létre, ill. az útvonaltervező rendszer segítsé-
gével útvonaltervet lehet készíteni. A tárolt adato-
kat fel lehet használni statisztikák, ill. feketelisták 
készítéséhez. A régi, nem aktuális adatok archivál-
hatók és törölhetők, illetve a törölt adatok visszaál-
líthatók.  
 
Jól látható tehát, hogy az E-fuvar az ajánlatok be-
érkezésétől, a keresésen és kiválasztáson át az 
egyezség megkötéséig végigköveti a teljes üzleti 
folyamatot, és ezáltal minden eddiginél átfogóbb 
megoldást kínál. 
 
 
A korszerű elektronikus fuvarbörze 
hatásai a fuvarpiaci szereplőkre 
 
A piaci verseny erősödése 
 
Jelenleg a fuvarozók és a fuvaroztatók számára 
csak a TimoCom kínál megfelelő színvonalú virtu-
ális találkozóhelyet Magyarországon. Miután az E-
fuvar mint új elektronikus fuvarpiaci szolgáltató 
megjelenik, már több ilyen lehetőségük lesz. Ez a 
szolgáltatások bővítésével és a használati díjak 
csökkenésével járhat együtt. Az E-fuvar széles 
tranzakciós szolgáltatása a TimoCom-ot is hasonló 
megoldások kifejlesztésére késztetheti. Így a 
TimoCom is kialakíthatja saját, fuvarokat aukcióz-
tató rendszerét, és a verseny a fuvarozók között is 
egyre erősebbé válhat. Az ilyen aukciókon viszont 
várhatóan csak a nagy fuvarozó vállalatok fognak 
talpon maradni. 
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3. ábra Az E-fuvar működési folyamata 
 
 
A fuvardíjak csökkenése 
 
Az aukció alapvetően a rakományajánlat kiírójának 
kedvező, hiszen átlagosan 8,9 százalékkal csök-
kentheti az eredetileg meghirdetett fuvardíjat, ami-
vel jelentős megtakarításra tehet szert. A fuvardí-
jak csökkenése a fuvarozóknak nyilvánvalóan ked-
vezőtlen, ám a nagy értékű és így magas fuvardíj-
ért kínált fuvarok megszerzésének lehetősége ösz-
tönző erővel fog hatni.  
 

Több fuvar szerzése és a fuvarok jobb szervezése 
 
A fuvarozók egy több ezer rakományajánlatot tar-
talmazó adatbázisból válogathatnak és saját kapa-
citásukat is felajánlhatják, így sokkal több lehető-
ség áll rendelkezésükre. Az igényeiknek legjobban 
megfelelő fuvarokat választhatják ki, és elkészíthe-
tik a következő időszak munkatervét. Az üres-
futások száma csökken és javul a gépjárművek 
kihasználtsága. 
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A fuvarozópiac széleskörű adatbázisa 
jön létre 
 
A rendszer megfelelő feltöltöttsége esetén sok ezer 
fuvarozóvállalat adatait tartalmazza, így a rakomá-
nyát elszállítani kívánó ügyfelek igényeinek meg-
felelő kínálatok közül válogathatnak. A nyilvános 
adatbázis nagy előnye, hogy az egyes szolgáltatók 
ajánlatai pillanatok alatt összehasonlíthatók és így 
elkerülhető az extrém szélsőértékek előfordulása 
az árakban. 
 
Az elektronikus közvetítő szerepének 
erősödése 
 
Jelenleg a TimoCom csak a közvetítő csatornát 
biztosítja a fuvarozók és a fuvaroztatók között. Az 
új rendszer bevezetésével a piactér üzemeltető-
jének néhány szolgáltatásba már komoly befolyá- 
sa lehet. A piactér üzemeltetőjének folyamato- 
san figyelemmel kell követnie az aukciók folya-
matát. Legelső feladata annak eldöntése, hogy a 
rakomány értéke indokolja-e aukció kiírását. Ez 
után azt is meghatározhatja, hogy a licitáló fuva-
rozók képesek-e az adott feladat teljesítésére. A 
feketelisták üzemeltetésével azt szabályozzák, 
hogy csak megbízható ügyfelek legyenek a piactér 
tagjai. 
 
A teljes üzleti folyamat egyszerűbbé 
és gyorsabbá válik 
 
Az E-fuvar a megfelelő ajánlat kiválasztásától, a 
licitáláson át a megbízások létrehozásával bezáró-
lag a teljes üzleti folyamatot támogatja. Ezáltal 
minden egy helyen intézhető, nincs szükség a meg-
felelő ajánlat kiválasztása után még külön megbí-
zás létrehozására más rendszerben. A kiválasztási 
folyamat tehát lerövidül, dinamikusabbá válik. 
 

Egyszerűbben teljesíthető a 6M elv 
 
Az E-fuvarral a megfelelő áru, a kiírásban szereplő 
időben, nagyobb valószínűséggel lesz a megfelelő 
helyen, mint jelenleg. Ezt biztosítják mind a kata-
lógusos rakományok, mind pedig az aukciós kiírá-
sok esetén a fizetésre, valamint a mennyiségi és a 
minőségi károsodások elkerülésére előírt garanciák. 
A költségek mérséklését a licitálással csökkentett 
fuvardíjak teszik lehetővé. Az egyszerű katalógus 
rendszer is biztosítja már a garanciák nyújtását, 
viszont itt a fuvardíj csökkentésére nincs lehetőség. 
A sok fuvarozó ill. fuvaroztató azt garantálja, hogy a 
szállítási feladat biztosan teljesíthető lesz, így nem 
várható például termeléskiesés a késések miatt. 
 
A fuvarozási szolgáltatások színvonala nő 
 
A garanciák biztosítják, hogy ne károsodjék az áru, 
ill. annak fellépése esetén a kiesés (árukár és ter-
meléskiesés) pótolható legyen. E tényezők és a 
verseny a fuvarozókat szolgáltatásaik színvonalá-
nak növelésére késztetik.  
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