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1. Bevezetés 

1.1 A kutatási téma aktualitása 
 
A mai kor emberének talán az egyik legjelentősebb kérdése, mondhatni alapproblémája a 

fenntartható fejlődés, ti. a saját szükségleteinek oly módon történő kielégítése, amellyel bizto-
sítjuk (nem korlátozzuk) a jövő nemzedékek életlehetőségeit, saját igényeik kielégíthetőségét. 

A társadalom és a gazdaság ezer szálon kötődik a közlekedéshez, így az elmúlt évtizedek-
ben tapasztalt társadalmi és gazdasági növekedés a közlekedés volumenének nagyarányú fej-
lődősét is maga után vonta. Mindez magától értetődően hozzájárult a közlekedés káros hatása-
inak fokozottabb megjelenéséhez. A közlekedés közvetve és közvetlenül is – az ipari termelés 
mellett – nagymértékben felelős a légszennyezésért, az üvegházhatásért, klímaváltozásért, a 
Föld meg nem újuló energiaforrásainak kiaknázásáért, a rengeteg hulladékért, zajterhelésért, 
bizonyos betegségekért. Amennyiben a jelenlegi tendenciák folytatódnak – akár a gazdasági, 
akár a közlekedési növekedés tekintetében – a világ nem csak az elkövetkező generációk, de a 
mai kor embere számára is nehezen lesz élhető. 

Változásra, változtatásra tehát szükség van. A fenntartható fejlődés biztosítása érdekében 
a közlekedés fenntarthatóvá tételével nagyon sokat lehet tenni, az erre való törekvés – vagyis 
a környezetterhelés csökkentése a gazdasági növekedés biztosítása és a társadalom növekvő 
igényeinek kielégítése mellett – azonban nem kis kihívást jelent.  

A belvízi hajózás nagyon sok szempontból hozzájárulhat a közlekedés fenntarthatóbbá té-
teléhez. 

A belvízi hajózás gyakran olcsóbb, gazdaságosabb, megbízhatóbb, és főleg 
környezetbarátabb, mint a közúti közlekedés, mindemellett az európai vízi utakban még óriási 
áru- és személyszállítási potenciál rejtőzik. 

A fejlett gazdasággal rendelkező, a belvízi hajózást a helyén kezelő országokban ez az 
ágazat gyorsan fejlődő, modern alágazata a közlekedésnek, amely a szolgáltatások széles ská-
láját képes biztosítani a potenciális ügyfeleknek. Az elmúlt években szolgálatba állt új, mo-
dern navigációs és biztonsági felszerelésekkel ellátott hajók többfajta áru szállítására is alkal-
masak, és így új piacok meghódítására és ezáltal egyre nagyobb mennyiségű áru közútról vízi 
útra terelésére nyílik lehetőség. A belvízi hajózásban is megjelentek (és egyre jobban terjed-
nek) a modern információs és kommunikációs technológiák. A „Folyami Információs Szol-
gáltatások” (RIS) egy olyan rendszer, melyben a hajózó legénység telefon vagy az Internet 
segítségével kaphat információt a vízi útról, forgalomról, kikötői tevékenységekről, kapcsola-
tot tarthat a hatóságokkal, stb. Ez a folyamatos információáramlás és –csere a belvízi hajózást 
még hatékonyabbá és így vonzóbbá teszi. 

A belvízi hajózás energiafelhasználás tekintetében is hatékony, a legjobb fajlagos (tonna-
kilométerre vetített) mutatókkal rendelkezik. Megbízható, mert a vízi utak jelentős része (saj-
nálatos módon a magyarországi Duna-szakasz nem mindig tartozik bele) az év minden napján 
hajózható, és így a szállítási idő kiszámítható, nem kell bizonytalan késedelmi faktorokkal 
számolni. Ez a mai „just in time” rendszerben kifejezett gazdasági előny. Közismert az a tény 
is, hogy a belvízi hajózás minden közlekedési mód között a legbiztonságosabb, és ez is hozzá-
járul az ágazat megbízhatóságához. A belvízi hajózás környezetterhelése (káros anyagok és 
zaj kibocsátásának tekintetében) még mindig a legkisebb, bár kétségtelen tény, hogy ezen a 
téren a közúti szállítás sokat fejlődött az elmúlt időszakban. Fentiekből következik, bár a köz-
vélemény számára talán kevésbé ismert az, hogy a hajózási szállítási ágazat társadalmi külső 
költségei – tehát azok, amelyeket a balesetek, lég- és zajszennyezés, klímaváltozás, torlódások, 
és a környezetre gyakorolt egyéb kedvezőtlen hatások kapcsán kell az államnak, vagyis az 
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adófizető társadalomnak megfizetni – a legkisebbek: részaránya 0.5%, a közúti szállítás több, 
mint 90%-ához képest. 

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy sok esetben biztosan nem a hajózás, 
vagy nem egyedül a hajózás kínálja az optimális megoldást. Sokkal célszerűbb szállítási lánc-
ban, az egyes szállítási módok kombinációjában, multimodalitásban gondolkodni. A belvízi 
hajózás – egy-két kivételtől eltekintve – önmaga nem tudja megvalósítani a „háztól-házig” 
szállítást, rá- és elszállításra, valamint egy vagy két átrakodásra minimálisan szükség van. A 
belvízi hajózás tehát „alapból” is multimodális szállításnak tekinthető, és ennek megfelelően 
az ágazat már régen kidolgozta azokat a struktúrákat, megoldásokat, amelyek segítségével a 
teljes szállítási tevékenység gazdasági, logisztikai feladatai optimalizálhatóak. 

 
A témaválasztást motiválja, hogy a fenntarthatóságra való törekvés az Európai Unió köz-

lekedéspolitikájának egyik vezérelve. A fenntartható fejlődéssel összhangban levő közleke-
désben a belvízi hajózásnak, mint a leginkább környezetbarát áruszállítási módnak, valamint a 
multimodalitásnak lényegesen nagyobb szerephez kell jutni. A Fehér Könyv félidei revíziója 
azonban egyértelműen megmutatta, hogy ez a folyamat magától nem megy végbe, a belvízi 
hajózás bizonyos esetekben jelentkező hátrányai minden esetben elnyomják azokat a környe-
zeti és társadalmi oldalon jelentkező előnyöket, amelyekkel az alágazat rendelkezik. Szükség 
van tehát olyan módszerekre, amelyekkel ösztönözni lehet a gazdasági szereplőket arra, hogy 
az össz-társadalmi érdekeket is figyelembe véve hozzák meg a döntéseket az egyes szállítási 
alternatívák kiválasztásánál. Ilyen ösztönzők a közlekedésben jelenleg alkalmazott adók re-
formja után kivetendő, több szempont szerint is differenciált díjak, de ilyen lehet az egyes 
szállítási alternatívák nem csak gazdasági szempontokat figyelembe vevő összehasonlítása, 
értékelése is. 

A fenntarthatóság irányába történő változások mérésére már a közlekedésben is alkalmaz-
nak indikátorokat, de a kutatók a kérdéskört általában csak ágazati szinten vizsgálják, tényle-
ges szállítási feladatok különböző áruszállítási módokkal képzett alternatíváinak a fenntartha-
tóság fogalmának megfelelő részletes szempontrendszer szerinti kiértékelésére még nincs 
általánosan használt módszer. A döntéshozatalnál ma még a gazdasági szempontok jobban 
érvényesülnek a környezeti vagy éppen társadalmi érdekeknél, ezért a jelenlegi döntéshozatali 
mechanizmus az esetek túlnyomó többségében nem járul hozzá a fenntarthatósághoz. 

1.2 Célkitűzés, feladatok 
Értekezésem célja egy olyan döntéstámogató értékelési metodika kidolgozása, amely a je-

lenleg általánosan használt, a különböző lehetőségek kiválasztására irányuló – pusztán a meg-
bízó gazdasági hasznát maximalizáló – eljárásban képes figyelembe venni az adott szállítási 
feladat megoldása során a környezetre és a társadalomra kifejtett hatásokat is. 

A módszer alkalmas tisztán közúti, valamint a belvízi hajózást is magában foglaló kombi-
nált szállítási változatok értékelésére és összehasonlítására is. 

A metodika kidolgozása során különös hangsúlyt fektetek a belvízi hajózás sajátosságai-
nak figyelembe vételére. A módszer gyakorlati használhatóságát példákon keresztül kívánom 
bemutatni. 

1.3 A kutatás módszere, eredményei 
A fenti cél érdekében először megvizsgáltam, hogy pontosan mit is jelent a fenntartható-

ság. A fenntarthatóság témakörében született számos szakirodalom áttekintésével képet kap-
tam a probléma szerteágazóságát és megfogalmazását illetően. Folytatva az elemzést meg-
vizsgáltam a közlekedés és a fenntarthatóság kapcsolatát is. A különböző értelmezési és kiter-
jesztési módokat valamint a fellelhető kritikákat is szem előtt tartva kiválasztottam azt a fenn-
tartható fejlődésre és fenntartható közlekedésre vonatkozó definíciót, amelyet munkámban 
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meghatározónak, és a további kutatásom alapjának tekintek. A 2. fejezet ezt követő részében a 
megkezdett vonalon tovább haladva a szállítmányozás és a fenntartható közlekedés viszonyát 
taglaltam, és megállapítottam, hogy ma még csak törekvések vannak a fenntarthatóság elvé-
nek szállítmányozói tevékenységekbe (elsősorban most az optimális fuvarozási alternatívák 
kiválasztásába) integrálására.  A fenntartható közlekedés témakörét vizsgálva nem lehetett 
észrevétlenül elmenni a közlekedés káros hatásainak monetarizálási és internalizálási törekvé-
se mellett. Ugyanakkor meg kellett állapítani, hogy az externáliák definiálásának és számítá-
sának célja nem azonos a fenntarthatóság céljával, az externáliák csak részhalmazát képezik a 
sok szempontnak, amelyet a fenntarthatóságnál figyelembe kell venni, és meghatározásukra 
számos különböző módszer létezik. Fuvarfeladatok alternatíváinak fenntarthatósági összeha-
sonlítására tehát nem célszerű pusztán az externális költségeket alkalmazni.  

E felismerés után a 2. fejezet befejezéseként megvizsgáltam, hogy milyen módszereket al-
kalmaznak a fenntarthatóság mérésére, a közlekedés ágazati szintű fenntarthatósági értékelé-
sére. A kutatásom eredményeképpen megállapítottam, hogy az általánosan használt, indiká-
tor-rendszerekkel való mérés elvét adaptálni lehet a fuvarfeladatok alternatíváinak összeha-
sonlítására is. 

A 3. fejezetet az indikátorokra vonatkozó általános és speciális követelmények feltárásá-
val kezdtem. A speciális követelmények alatt az akár egy, akár több szállítási módot is alkal-
mazó fuvarfeladatok jellegzetességeiből származó, az egyes módok azonos szemléletű meg-
határozása által megkívánt elvárásokat értem. Ezután a közlekedés ágazati szintű fenntartha-
tósági értékelése során felhasznált indikátorokra alapozva felállítottam egy a fuvarfeladat-
alternatívák összehasonlításának megfelelő indikátor-struktúrát. A fejezet második részében a 
fellelhető széles körű szakirodalomra támaszkodva megadtam az egyes indikátorok számítási 
módszerét, a számításhoz szükséges adatokat, és azok forrását. Ez az indikátor-rendszer képe-
zi az értékelő modell alapját, annak számítási modulját. 

A felállított rendszerben az egyes indikátorok értékei különböző skálán változnak, eltérő 
mértékegységgel rendelkeznek.  A fuvarfeladat-alternatívák fenntarthatóság szempontjai sze-
rinti „jóságának”, vagyis a rangsornak a meghatározásához ezeket a nagyon különböző jellegű 
értékeket kell súlyuknak megfelelő mértékben összegezni. Ez tipikusan egy többszempontú 
döntési feladat, ezért a 4. fejezet első részében az általánosan elterjedt többszempontú mód-
szerek jellegzetességeit vizsgáltam. Ezek megismerése után a fejezet második része azzal fog-
lalkozik, hogy a szállítmányozói/fuvarintegrátori döntési feladatra (a fenntarthatóság szem-
pontjából optimális alternatíva kiválasztására) mely módszereknek milyen előnyei és hátrá-
nyai vannak, melyek milyen feltételek mellett alkalmazhatók. A vizsgálat eredményeképpen 
lényegében kialakult az az értékelési metodika, amely az indikátorok értékeit bemenő adat-
ként használva megadja az egyes alternatívák „jósági” indexét. 

Ez alapján a fejezet harmadik részében részletesen ismertettem a fenti metodika alapján 
megalkotott értékelési modell felépítését, az indikátorokra felvett súlyszámokat, az értékek 
aggregálásának pontos menetét, a Fenntarthatósági Teljesítmény Index meghatározásának 
módját és az eredmények megbízhatóságának ellenőrzésére beépített érzékenységvizsgálati 
módszert. 

Az 5. fejezetben a kidolgozott modell segítségével elemeztem jellegzetes, belvízi hajózást 
is magába foglaló multimodális fuvarfeladatokat.  
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2. A fenntartható fejlődés és a fenntartható közlekedés fo-
galma, értékelése 

2.1 A fenntartható fejlődés fogalma 

2.1.1 Előzmények 
 
Bár a fenntartható fejlődés kifejezése nem olyan régi, a kérdéskör alapproblémáját már a 

18. században megfogalmazta a közgazdász, filozófus Thomas Malthus. Elmélete szerint az 
emberi életszínvonal pillanatnyi fejlődése népesedési hullámot válthat ki, amely meghaladja a 
technológiai fejlődés és az (erő)források mértékét. Később, az 1960-as években egyre jobban 
kezdtek foglalkozni az ember és környezet viszonyával, különös tekintettel az emberi tevé-
kenységek környezetre gyakorolt negatív hatásaival. 

A fenntarthatóság elvének megfogalmazása az 1970-80-as évek növekedési vitájára ve-
zethető vissza. A Római Klub felkérésére megszületett Dennis Meadows és munkatársai tol-
lából az 1972-ben megjelent „A növekedés határai” című tanulmány [Meadows és mások, 
1972]. Ebben a szerzők a 21. század közepére környezeti katasztrófát jósoltak: kimerülnek a 
természeti erőforrások, drámai módon megnövekszik a környezet szennyezettsége, a Föld 
rohamosan növekvő számú és egyre többet fogyasztó lakosságát mind nehezebb lesz megfele-
lő mennyiségű és minőségű élelemmel, ivóvízzel ellátni, az emberiség ki fog fogyni a nyers-
anyagokból és végzetes módon tönkreteszi, feléli és kirabolja természetes környezetét. 

Mivel mindezért a gazdasági növekedést teszik felelőssé, megszületett a zéro-növekedés 
ötlete, melyben a gazdaság állandó állapotban van [Daly, 1991 és EE, 1991]. 

A gazdasági növekedés mérhető, számszerűsíthető, általánosan használt mutatója a GDP, 
vagyis a bruttó hazai termék értéke. A fejlődés ezzel szemben kvalitatív, az élet minőségével 
kapcsolatos kérdés, és sokkal inkább egy folyamat, mint egy értékkel kifejezhető jellemző. A 
termelékenység növelése növelheti a bevételt és így hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez, 
de a bevételek növekedése nem szükségszerűen eredményez az ember számára jobb-létet.  

A gazdasági növekedés és az emberi élet ill. a környezet minőségének kapcsolatával so-
kan, sok helyen foglalkoztak. A [Bergh és mások, 1999]–ben ennek a kapcsolatnak az alábbi 
összefüggéseit adják meg:  

• a növekedés nem kívánatos, szükségtelen, mert nem járul hozzá a boldogság, a jólét 
növeléséhez (moralista nézet);  

• a növekedés hasznos lehetne, de hosszú távon azt képtelenség fenntartani (pesszimista 
szemlélet);  

• a növekedés és a környezetminőség kompatibilisek. A nem megújulók helyett lehet 
megújuló erőforrásokat használni, tisztább technológiákat bevetni, az anyagokat újra-
hasznosítani, csökkenteni a környezetbe juttatott melléktermékek mennyiségét. A fej-
lettebb technológiákkal a környezetre gyakorolt hatások is kisebbek lesznek (technok-
rata megközelítés); 

• a növekedés az egyének és a vállalatok szintjén determinált, s nincs olyan központi 
akarat vagy tervező, aki képes lenne kontrollálni, így a világ a természet kizsákmányo-
lásának és saját létalapja felélésének irányába halad (opportunisták nézete); 

• a környezet állapotának romlását látva az emberiség képes változtatni a jelenlegi ve-
zérlő elveken és ennek folyományaként csökkentik keresletüket a szennyező termékek 
és szolgáltatások irányában (optimista hozzáállás). 
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Meg kell említeni, hogy a fejlődés és a növekedés kérdése összefügg a gazdagság-
szegénység, illetve az egyenlőség kérdéskörével is. A [UNDP, 2005] leírja, hogy a jövedelem 
megoszlása katasztrofális mértékben egyenlőtlen, a megtermelt javak többsége a világ leg-
gazdagabb kisebbségének a kezében összpontosul, ezzel tovább koncentrálva a növekedéshez 
szükséges hatalmat és a kiváltságokat. A [Valkó, 2006] többet mond puszta ténymegállapítás-
nál: „a gazdag nemzetek életstílusa nem tartható fenn, nem egyeztethető össze a fenntartható 
fejlődés eszmeiségével”, nem elég tehát a természeti erőforrások ésszerű beosztása és megőr-
zése, a javakból az embereknek egyenlő(bb)en kell részesülni. 

 
Ebből a kis ízelítőből ha más nem is, de az biztosan látszik, hogy a tudósok és kutatók 

legalább ráeszméltek arra, hogy a környezetben valamint a társadalomban lejátszódó folyama-
tok nem biztos, hogy a jó irányba mennek, és mivel a problémakör roppant szerteágazó, sok-
kal tudatosabban és komolyabban kell a fejlődés-növekedés kérdéskörével foglalkozni. 

Ez vezetett el a fenntarthatóság elvének, a fenntartható fejlődés definíciójának megjelené-
séig. 

 

2.1.2 A fenntartható fejlődés meghatározása 
 
Az egyes szerzők gyakran hasonló, ritkábban különböző értelmezését adják a koncepció-

nak. Ez a jelenlegi értelmezésben rejlő bizonytalanság azonban nem csökkentette a koncepció 
népszerűségét. Sőt, [Bell és Morse, 1999] szerint éppen a velejáró rugalmasság az oka a nép-
szerűségének.  

A fenntartható fejlődés tehát egy dinamikusan alakuló koncepció, amely magában foglalja 
a Földön élő egyre növekvő népesség igényei kielégítésének szociális, gazdasági, ökológiai, 
földrajzi és kulturális aspektusait is [Nijkamp, 1994]. 

A [Haq, 1997] szerint pedig a fenntarthatóság fogalmát kontinuumnak kell tekinteni, 
amely mindig csak a fenntarthatóságnak és a fenn nem tarthatóságnak bizonyos arányát repre-
zentálja.  

E rövid bevezető után áttekintem a fontosabb szakirodalmak fenntartható fejlődésről alko-
tott megállapításait. 

 
Rilett és Zietsman a [Rilett és Zietsman, 2002] bevezetőjében írja, hogy a fenntartható fej-

lődés terminológiáját először a World Conservation Strategy (WCS) határozta meg 1980-ban. 
Ebben hangsúlyozták a megőrzés és fejlődés egymásrautaltságát és kiemelték, hogy az embe-
riség a természet része és nincs jövője, ha nem őrzi meg a természetet és a természeti erőfor-
rásokat. 

A Világ Tudományos Akadémiáinak Deklarációja szerint (Tokió, 2000) [WTAD, 2000] a 
fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti 
erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg.  

Definícióként szokták említeni Pearce ún. gyenge fenntarthatósági kritériumát, mely sze-
rint a természeti tőke, az emberi tőke és az ember által előállított javak, mint tőke összegére 
kell kimondani, hogy időben nem csökkenhet [Pearce, 1993]. Az erős fenntarthatóság – gyen-
ge fenntarthatóság megkülönböztetést egyébként R. K. Turner vezette be. [Turner, 1988] 

Herman Daly, a fenntarthatóság erős kritériumának másik megfogalmazója a következő-
képpen adja meg a fenntartható fejlődés lényegét: „A fenntartható fejlődés a folyamatos szo-
ciális jobblét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartóképességet meghaladó módon növe-
kednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy job-
bak.” (A növekedés az anyagi gyarapodás következtében előálló méretbeli változást, míg a 
fejlődés a nagyobb teljesítőképesség elérését jelenti.) [Daly, 1991] 
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A Daly szerinti erős fenntarthatósági kritérium így szól: a külső környezeti korlátokat ön-
magukban be kell tartani, azaz a kibocsátások nem haladhatják meg a környezet felvevőké-
pességét, a megújuló erőforrások használata nem haladhatja meg a keletkezésük mértékét, a 
nem megújuló források használata pedig nem haladhatja meg azt az ütemet, amellyel fenn-
tartható és megújuló helyettesítésük bekövetkezik. [Gudmundsson-Höjer, 1996] 

 
Pearce más helyen [Pearce, 1988] hasonlóképpen fogalmaz: a fejlődés olyan kényszerek 

összessége, amelyek rögzítik: 
• a források felhasználásának (kimerítésének) mértékét olyan szinten, amely nem halad-

ja meg ezek mesterséges vagy természetes újratermelődési szintjét; 
• a hulladékkibocsájtás mértékét olyan szinten, amely nem haladja meg a szóban forgó 

ökológiai rendszer (mesterséges vagy természetes) asszimilációs képességét.  
 
Többen is egyetértettek abban, hogy a fenntartható fejlődés biztosan nem valósítható meg 

az emberi tevékenységek megváltoz(tat)ása nélkül. Ez Hueting szerint [Hueting, 1990] csak a 
termelésre és a fogyasztásra vonatkozó, a környezet megóvására irányuló szabályozások elfo-
gadásával, és a kialakult termelési és fogyasztási szokások közvetlen módon történő megvál-
toztatásával érhető el. 

 
A fenntartható fejlődést több gazdasági ágazat esetében részletesen is értelmezték. A me-

zőgazdasági szakágra vonatkozó definíció a Kanadai Mezőgazdasági Minisztériumtól: „Azo-
kat nevezzük fenntartható mezőgazdasági-élelmiszeripari rendszereknek, amelyek gazdaságo-
sak, kielégítik a társadalom korszerű táplálkozással kapcsolatos igényeit, és megőrzik a kör-
nyezet minőségét, a világ természeti erőforrásait a jövő generációk számára.” [AgriCan, 2004] 

A közlekedési ágazatra vonatkozó definícióval a következő fejezet részletesen is foglalko-
zik.  

A környezetvédelmi lexikon [KTL, 2002] címszava a fenntartható fejlődést következő-
képp magyarázza: „A fejlődés és környezet kérdései nem különállók, együttesen oldhatók 
meg. [...] Globális méretben elengedhetetlen az erőforrásokhoz való igazságos hozzáférés 
biztosítása, a szegénység, az egyes társadalmi csoportok között tátongó szociális szakadék 
áthidalása”. 

Welford munkájában [Welford, 1995] rámutat a fenntartható fejlődés három olyan egy-
mással szoros összefüggésben lévő dimenziójára, melyeknek összhangban kell lenniük egy-
mással: 

• a környezeti dimenzió, vagyis a környezetet a gazdasági folyamatok szerves részeként 
kell tekinteni és nem attól szabadon, függetlenül; 

• egyenlőség, azaz hogyan kell kezelni azt a mérhetetlen egyenlőtlenséget, amely ma 
fennáll a Nyugati és a Harmadik Világ között a források elérésében és felhasználásá-
ban, különös tekintettel a Harmadik Világ azonos életkörülményekre való törekvésére; 

• jövőkép, úgymint annak felismerése, hogy elfogadhatatlan a jövő generációk saját 
szükségleteik kielégítésnek lehetőségeit eleve ellehetetleníteni. 

 
Ezzel szemben Goodland és társai a fenntarthatóságnak négy elemét különböztetik meg, 

ezek: a szegénység, a népesség, a technológia és az életvitel [Goodland és mások, 1992].  
A Finn Nemzeti Bizottság a Fenntartható Fejlődésért (Finnish National Commission on 

Sustainable Development) a következőképpen adja meg a fenntartható fejlődés fogalmát: a 
fenntartható fejlődés a társadalmi változások olyan folyamatos, irányított folyamata, amely 
globális, nemzeti, regionális és helyi szinteken zajlik és célja a megfelelő (jó) életkörülmé-
nyek biztosítása a jelen és a jövő generációi számára [Helsinki, 2002].  
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A Bizottság a fenntartható fejlődésnek szintén 4 fontos területét jelöli meg, de ezek az 
előzőtől eltérőek: ökológiai, gazdasági, társadalmi és kulturális területek.  

Repetto a fenntartható fejlődést olyan célnak látja, amely visszautasítja azon politikát és 
gyakorlatot, amely támogatja a jelenlegivel azonos minden olyan életvitelt, mely a természeti 
erőforrások feléléséről és a jövő generációk lehetőségeinek csorbításáról szól. Más szavakkal 
elmondva, a jelenben hozott döntéseink nem ronthatják a jövő generációk esélyeit a megfelelő 
életszínvonal fenntartására vagy javítására. [Repetto, 1985] 

A környezeti tőke fontos része majdnem minden definíciónak. Megőrzésére a már koráb-
ban említett Turner [Turner, 1988] a következő szabályokat írja le: 

• a megújuló energiaforrások regenerációs képességének fenntartása és a bioszfréra hul-
ladékelnyelő képességét fenyegető túlzott szennyezés elkerülése; 

• technológiai váltás támogatása a nem megújuló energiaforrások (ahol lehet) megúju-
lóval történő helyettesítésre; 

• következetes irányelvek kidolgozása a nem megújuló források használatára vonatko-
zóan. 

 
Hawken szerint a fenntartható fejlődést az ökológiai rendszer felvevő képességével lehet 

definiálni, és emiatt az erőforrások és energiák be- és kimeneti modelljeivel lehet pontosan 
leírni. [Hawken, 1993] 

O’Riordan munkájában [O'Riordan, 1988] a fenntarthatóság sokkal szélesebb értelemben 
jelenik meg, magában foglalja az élőlények túléléshez szükséges etikai normáit, a jövő gene-
rációk jogait és megemlíti azokat az intézményeket is, amelyek felelősek azért, hogy ezen 
jogok a politikában és a jövő feladatainak megfogalmazásakor maximálisan figyelembe le-
gyenek véve.  

Redclift szerint a fenntartható fejlődést a természeti és emberi (szellemi és technológiai) 
alaptőke szempontjából szükséges meghatározni úgy, hogy az hosszútávon biztosítson leg-
alább egy minimális mértékű növekedést [Redclift, 1987]. 

 
Definícióként manapság leggyakrabban az ENSZ „Környezet és Fejlődés Világbizottsá-

ga” (WCED) 1987-es „Közös jövőnk” vagy más néven Brundtland jelentésének meghatáro-
zását szokták idézni [WCED, 1987]:  

„…a fenntartható fejlődés […] a változás olyan folyamata, amelyben a környezeti erőfor-
rások kitermelése, a befektetések és a technológiai fejlődés iránya, és az intézményi változá-
sok ugyanúgy összhangban vannak a jövő, mint a jelen igényeivel.” 

A legtöbbek által idézett, legnagyobb számban előforduló összefoglaló megállapítás pedig 
így hangzik: 

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy 
veszélyeztetné az eljövendő generációk lehetőségét arra, hogy ők is kielégíthessék a szükség-
leteiket”.  

Az ENSZ 1992-ben, Rio de Janeiro-ban tartott „Környezet és Fejlődés” konferenciáján a 
Brundtland jelentésben megfogalmazott koncepció az Agenda 21 („Feladatok a 21. századra”) 
elfogadásával gyakorlatilag világméretű feladattá vált.  

A Brundtland jelentéssel összhangban levő Világbank-i meghatározás [WB, 1996] szerint 
a fenntarthatóságnak három alapvető aspektusa van. Egyik a gazdasági fenntarthatóság, 
amelynek lényege az igények hatékony kielégítése. Második a környezeti fenntarthatóság, 
amely elősegíti az élhetőbb környezet kialakulását és csökkenti a kedvezőtlen külső hatásokat. 
A harmadik pedig a társadalmi fenntarthatóság, melynek lényegét a Világbank nagyon egy-
szerűen a szegénység csökkentésében látja. 

 



 12

A szakirodalomban ezt a felosztást három egymást metsző körrel szokták jelképezni (2.1. 
ábra), ahol az azonos átmérő az egyes „pillérek” egyforma fontosságát, a közös rész pedig a 
fenntarthatóságot jelképezi. 

 

 
2.1. ábra – A fenntarthatóság három alappillére 

 
Ez az ábrázolás egyben felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdasági érdekek mellett más 

szempontok sem mellőzhetők. A fenntartható fejlődés tehát olyan, amelyben az ember megfe-
lelő egyensúlyt teremt a prosperáló gazdaság, a jó állapotú, minőségi környezet és a társada-
lom érdekei között. 

Ugyanezt szemlélteti a másik általánosan használt háromszöges ábrázolásmód. 
 

 
2.2. ábra – A fenntarthatóság alappilléreinek háromszöges ábrázolása 

Mindkettő elterjedésének a fő oka az, hogy a három fő területet közvetlenül megemlítve 
látványosan szemléltetik a szükséges feladatokat, az érdekeltségi területeket és csoportokat. 

 
A fenti változatoknál talán még többet árul el a dolog mibenlétéről az a rendszerszemléle-

tű megjelenítés (2.3. ábra), amelyben érvényre jut az egyes dimenziók közötti azon összefüg-
gés, mely szerint a gazdaság a társadalom alrendszere, de a társadalom is alrendszere a kör-
nyezetnek.  

 

KÖRNYEZET TÁRSADALOM 

GAZDASÁG 



 13

 
2.3. ábra – A fenntarthatóság alappilléreinek rendszerszemléletű ábrázolása 

Sajnos még ebből a változatból sem derül ki, hogy a fenntarthatóság környezeti és társa-
dalmi megfontolásai végcélokra utalnak – az előbbi inkább a jövő, az utóbbi pedig a jelen 
generáció jólétének biztosításával kapcsolatosan. A gazdasági meggondolások azonban nem 
céljai, sokkal inkább eszközei annak, hogy a környezeti és társadalmi célok elérhetők legye-
nek. [OECD, 1996] 

 
Szintén a rendszerszemlélet jelenik meg az A. R. Pearce által termodinamikai alapokon 

megadott fenntarthatósági definícióban [Pearce A, 2000]. A termodinamika főtételei és az 
entrópia növekedés értelmében a Föld, mint rendszer abban az esetben fenntartható, ha a nap-
sugárzás útján érkező és a Földről távozó összes energiamennyiség különbsége képes kom-
penzálni a rendszeren belüli tevékenységek (anyag-és energiaátalakítás) miatt bekövetkező 
entrópia növekedést (2.4. ábra).  

Ennek érdekében a [Amekudzi, 2005] szerint: 
• minimalizálni kell az ökoszisztéma degradációját (mert a környezet az, ami a fotoszin-

tézis útján képes a Nap energiájának felhasználására); 
• minimalizálni kell az anyag-és energiafelhasználással járó folyamatokat (mert ezek 

hozzájárulnak az entrópia növekedéshez). 
 
Hasonló megközelítési módot találhatunk például [Hohmeyer, 1995] vagy [Ulhoi] munká-

jában is. 
 
 

 
2.4. ábra – A Föld rendszerének fenntarthatósága termodinamikai alapokon 
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A Föld rendszerére megfogalmazott fenntarthatóságot a későbbiek során A. R. Pearce és 

társa kiterjesztette a kisebb, ún. technológiai rendszerekre is, mondván, hogy a globális rend-
szer viselkedését ezek alapvetően befolyásolják. [Pearce A és társa, 2002] Ennek eredménye-
képpen a technológiai rendszerek fenntarthatóságát a 2.5. ábra szemlélteti. 

 

 
2.5. ábra – Kisebb rendszerek fenntarthatósága Pearce szerint 

 
Mint látható, ebben az ábrázolásban csak a „környezet” és a „társadalom” jelenik meg – 

az első a rendszer környezetre gyakorolt hatásainak és a rendszererőforrások felhasználásának, 
a második pedig a rendszert létrehozó vagy működtető egyén(ek) igényei révén. A gazdaság 
csak közvetetten van jelen, eszköz a fenntartható fejlődés érdekében. 

A környezeti oldalnak felső korlátja van (felvevőképessége véges), a gazdasági növekedés 
mértékét viszont közvetve az emberiség igényszintje határozza meg, így csak döntés kérdése, 
hol állunk meg. Úgy is mondhatnánk, hogy amennyiben a fenntartható fejlődés gazdasági 
növekedést von maga után, ám legyen, de ne ez legyen a mozgatórugója a változtatásoknak, 
fejlődésnek. Már Redclift is utalt [Redclift, 1987] Hardin megállapítására, miszerint a környe-
zet felvevőképessége és az életszínvonal fordítottan arányosak egymással: állandó környezeti 
felvevőképesség mellett minél magasabb a színvonal, annál kevesebben élvezhetik azt.  

 
Az előzőekben részletesen bemutatott különböző meghatározások kizárólag külföldi szer-

zők munkái. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem léteznek magyar szerzők fenntarthatóság-
gal kapcsolatos publikációi. A szakirodalmak között fellelhető pl. a Nemzeti Fenntartható 
Fejlesztési Stratégia [NFFS, 2007], A fenntartható fejlődés honlapja (www.ff3.hu), a Stratégi-
ai Kutatások – Magyarország 2015 között a Fenntartható Fejlődés Magyarországon, és még jó 
néhány cikk pl. Bartus Gábor [Bartus, 2006], Fleischer Tamás [Fleischer], Mészáros Péter, 
Bulla Miklós [Bulla és társa, 2005], Szlávik János [Szlávik és mások, 2003] tollából. Magyar-
országon is létezik Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Tanács, amelynek honlapján 
(www.nfft.hu) számos, fenntarthatósággal kapcsolatos dokumentum található. A megvizsgált 
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irodalmak között azonban nem találtam olyat, amely a korábbiaktól bizonyos mértékig eltérő-
en, azokhoz képest más szemléletben fogalmazta volna meg a fenntartható fejlődés definíció-
ját. Az említett művek többsége a külföldön is általánosan elfogadott meghatározásokat elfo-
gadva, azokat a saját célkitűzésnek megfelelően adaptálva dolgozik, és csak néhányuk él kri-
tikai megjegyzésekkel (pl. Bartus és Fleischer). Tehát mivel a magyar szerzők többsége az 
előzőekben említett általánosan is elfogadott meghatározást alkalmazza, illetve említi meg, 
ezért ezeket a publikációkat nem részleteztem a fenti szakirodalmi áttekintésben. 

 
A meghatározások közös vonása, hogy mindegyik sürgeti az anyag- és energiatakarékos-

ságot, a helyi erőforrások hasznosítását, a megújuló természeti erőforrások előtérbe helyezését, 
a szemét- és hulladékképződés minimalizálását, a szennyez(őd)ések megelőzését és csökken-
tését, a mennyiségi szemlélet helyett a minőség ösztönzését és a természeti értékek tiszteletét 
és védelmét.  

Az általános megállapítások mellett fontosnak tartom kiemelni azt, hogy a fenntarthatóság 
sem időben, sem térben nem állandó, mindenki számára azonos fogalom. Más elképzelései és 
igényei vannak egy észak-amerikai polgárnak és mások egy afrikai néger törzs tagjának 
(intragenerációs, térbeni különbségek), és megint más a jelen és a jövő generáció tagjainak is 
(intergenerációs, időbeni különbségek). A definíciókban sokszor megjelenő egyenlőség sze-
rintem a lehetőségek egyenlőségét kell jelentse, vagyis, hogy születési helytől és időtől füg-
getlenül mindenkinek legyen lehetősége igényeinek kielégítésére.  

A lehetőségek egyenlőségével párhuzamosan ki kell mondani, hogy a korlátozó tényezők 
is mindenkire egyaránt vonatkoznak, de nyilvánvalóan az igényeknek megfelelő arányban. 

A fenntartható fejlődés fogalma tehát egy olyan új világszemléletet igényel, amely az egy-
re növekvő igények kielégítése (mint cél) során figyelembe veszi a korlátozó tényezőket is. 
Mindehhez meg kell változtatni a jelenleg fennálló termelési, elosztási és fogyasztási szoká-
sokat. A fogalom megjelenése óta eltelt 1-2 évtized azonban megmutatta, hogy ez a folyamat 
magától nem megy végbe (mert ellenkezik az egyén pillanatnyi gazdasági érdekeivel). Ezért 
szükség van olyan kényszerítő, vagy inkább ösztönző tényezők bevezetésére, amelyekkel be 
lehet indítani a szemléletváltást, amely aztán a hosszú-távú össz-társadalmi érdekeket az 
egyének (kisebb csoportok) számara is fontossá teszi. A cél eléréséhez a társadalmi érdekeket 
képviselő politika, a kultúra (oktatás), a (köz- és gazdasági-) erkölcs és a technológia gazda-
ságra gyakorolt, azon keresztül érvényesülő hatása az eszköz.  

Értekezésem – a közlekedési ágazatra, mint a gazdaság egy igen fontos részére vonatko-
zóan – éppen ezt a célt igyekszik szolgálni. 

2.2 A fenntartható közlekedés fogalma 
 
A közlekedés olyan alapvető társadalmi és gazdasági tevékenység, amelynek során szemé-

lyek és áruk a legkülönfélébb (általában hasznos) célokból az egyik földrajzi vagy fizikai 
pontból egy másikba jutnak. [Magyary, 2000] 

A közlekedés számos pozitív és negatív hatással van mind a gazdaságra, mind a társada-
lomra, mind pedig a környezetre. Ahhoz, hogy a fenntartható fejlődés irányába mutató változ-
tatásokat lehessen eszközölni, elengedhetetlen ezen hatások pontos ismerete. Ezeket az aláb-
biak szerint lehet összefoglalni. 

 
A közlekedés környezteti hatásai: 
• jelentős mennyiségű, főleg nem megújuló erőforrást használ; 
• energia tekintetében a világ összenergiafogyasztásának mintegy negyede (a fosszilis 

tüzelőanyagokból kb. a fele) a közlekedés miatt van [UNEP, 2001]; 
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• az infrastruktúra (járművek, közlekedési hálózatok) előállítása és üzemeltetése végül 
megsemmisítése is jelentős energiafelhasználással jár; 

• a közlekedés földterület használata is nagyon jelentős, ráadásul az ennek következté-
ben kialakuló töredezettség további szállítást (közlekedést) generál; 

• a földterület töredezettsége elválaszt természetes populációkat, embereket egyaránt; 
• lég-, víz-, zajszennyezés, károsanyag-kibocsátás nemcsak az infrastruktúra gyártása de 

használata közben (majd megsemmisítése során) is; ez az emberre és az ökoszisztémá-
ra is káros, csökkenti a biológiai sokféleséget, eutrofizációt, klímaváltozást stb. ered-
ményez. 

 
A közlekedés társadalmi hatásai: 
• hozzájárul a társadalmi fejlődéshez azáltal, hogy, lehetőséget ad a kultúrák közötti 

kapcsolatra, információáramlásra, hozzáférést biztosít üzleti lehetőségekhez, biztosítja 
a tudományos fejlődést és innovációt, munkaerő áramlást, stb.; 

• hozzáférést biztosít a munkához, lehetőséget a barátok megközelítésére, a különböző 
szolgáltatások elérésére, nyaralásra, kikapcsolódásra és hobbitevékenységekre, opti-
mális esetben ezt mindenki számára egyenlően (ma nem ez a helyzet); 

• a közlekedési infrastruktúra nemcsak összeköt, de el is választ; 
• a korábbi gyalogos és kerékpáros közlekedést felváltotta a lényegesen veszélyesebb és 

több egészségre káros hatással bíró motorizált közlekedés; 
• ebből következően csökkent az emberek által végzett mozgás mennyisége, amely szin-

tén hátrányosan hat az emberi egészségre; 
• az ingázásnak köszönhetően a lakosok élőhelyhez kötődése csökken, ami fellazítja a 

társadalmi kohéziót és gyengíti az összetartozás érzését [Adams, 2001 és Morton, 
2003]; 

• sem a pozitív, sem pedig a negatív hatások nem egyenlően jelentkeznek: a társadalom 
egyes csoportjai jobban, mások kevésbé vannak kitéve a közlekedés hatásainak. 

 
A közlekedés gazdasági hatásai 
• a közlekedés által működik rengeteg szolgáltatás, amely nélkül a modern társadalom 

nem lenne képes a működésre; 
• nagymértékben hozzájárul a gazdasági növekedéshez azáltal, hogy biztosítja az anya-

gok, áruk, munkaerő és információ áramlását (a növekedés velejárójaként jelentkező 
káros hatások miatt azonban a jövő egyik legfontosabb feladata, hogy a gazdasági nö-
vekedés és a közlekedés növekedése egymástól függetlenné váljon); 

• a közlekedés befolyásolhatja a gazdasági bevételek társadalmi rétegek közötti eloszlá-
sát, valamint az egyes áruféleségek és szolgáltatások iránti keresletet; 

• a közlekedési szektor sok embert foglalkoztat – környezeti és egyéb társadalmi szem-
pontból a közlekedés visszaszorítása a munkanélküliség növekedését vonhatja maga 
után. 

 
Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciáján 1992-ben elfogadott Agen-

da 21-ben rögzítették, hogy az emberi tevékenységek bizonyos területeit oly módon kell fej-
leszteni, hogy az megfeleljen a fenntartható fejlődés szempontjainak. Ennek folyománya a 
fenntartható közlekedés fogalma, mely nem más, mint a fenntarthatóság megfogalmazása a 
közlekedési szektorra vonatkozóan. (A nemzetközi szakirodalomban a fenntartható közleke-
dés és a fenntartható mobilitás szinonimák, utóbbit főleg az EU-ban preferálják.) 
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Mielőtt a fogalom különböző meghatározásait ismertetném, meg kell jegyezni, hogy ami-
lyen gazdag és széleskörű a fenntartható fejlődéssel foglalkozó irodalom, olyan kevés infor-
máció található a fenntartható közlekedés definíciójára. [OECD, 1996] 

 
A Transport Canada meghatározása szerint a fenntartható közlekedés célja, hogy biztosít-

sa, hogy környezeti, társadalmi és gazdasági megfontolások egyaránt befolyásolják a közle-
kedési tevékenységeket meghatározó döntéseket. [TransCan, 2002]. 

Richardson szerint a fenntartható közlekedés olyan, amelyben az üzemanyag fogyasztás, a 
járművek károsanyag-kibocsátása, a biztonság, a torlódások, a társadalmi és gazdasági hozzá-
férés olyan szinten van, amely biztosítja a világméretű rendszer fennmaradását határozatlan 
időre anélkül, hogy nagy, javíthatatlan kárt okozzon a jövő generációk számára. [Richardson, 
1999] 

A fogalom Spaethling számára is hasonlót jelent, szerinte a fenntartható közlekedés olyan 
rendszer, mely megfelel rövid és hosszú-távú környezeti, társadalmi és gazdasági céloknak 
miközben a rendszer tervezési, szervezési és megvalósítási folyamataiba technológiai, intéz-
ményi és politikai megfontolásokat is belevonnak. [Spaethling, 1997] 

Ezen túlmenően azonban további fontos jellemzőket is előír a közlekedési rendszerre vo-
natkozóan: 

• a járművek mozgatása helyett inkább az emberek, és áruk szállítására kell koncentrálni; 
• ahol a telekommunikáció vagy a helyes területválasztás megengedi, teljesen el kell 

hagyni a közlekedést; 
• a közlekedés innovációját támogató politikákat kell erősíteni; 
• a jelenlegi infrastruktúra hatékonyságának javítása a multimodális hálózatok elősegí-

tése által. 
 
A World Business Council on Sustainable Development egy kutatásában a következőkép-

pen fogalmazott: a fenntartható mobilitás úgy elégíti ki a társadalom szabad mozgásra, hozzá-
férésre, kommunikációra, kereskedelemre és kapcsolatok létesítésére vonatkozó igényét, hogy 
közben más alapvető emberi és ökológiai értékek ennek nem esnek áldozatául. [WBCSD] 

Az Európai Unió által finanszírozott EXTRA projekt a következőt írja: 
a fenntartható mobilitás az, amely olyan eszközöket és lehetőségeket biztosít a társadalmi, 

gazdasági és környezeti igények kielégítésére, amelyek minimalizálják az elkerülhető vagy 
szükségtelen káros hatásokat és az ezzel összefüggő költségeket, most és a jövőben is. [Extra, 
2001] 

Tisztán gazdasági definíciót fogalmazott meg Nelson és Shakow. Szerintük a fenntartható 
közlekedés akkor érhető el, ha a közlekedési rendszerhez köthető összes piaci és nem piaci 
alapú egy főre jutó jövőértékű társadalmi költség kisebb vagy egyenlő, mint egy referenciaév-
ben számított költségek. [Nelson és Shakow, 1996] 

Szintén gazdasági oldalról közelítette meg a kérdést Schipper, aki úgy véli, hogy az a köz-
lekedési rendszer a fenntartható, amelyben a haszonélvező fizeti meg a teljes – a jövő generá-
cióknál jelentkező – társadalmi költséget. [Schipper, 1996] 

E gazdasági jellegű definíciók mellett megjelent a környezeti szempontból fenntartható 
közlekedés fogalma is [Environmentally Sustainable Transport - EST, 2000]. Az ilyen rend-
szer a megfogalmazók szerint úgy elégíti ki a mobilitásra (eljutásra) való igényeket, hogy nem 
veszélyezteti az emberi egészséget és az ökoszisztémát, csak annyi megújuló energiát használ, 
amely nem haladja meg annak regenerálódási mértékét, és a nem megújuló energiákból pedig 
csak annyit használ, amennyi az őket helyettesítő megújuló energiák keletkezési üteme alatt 
marad. 
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Talán a legismertebb és legátfogóbb meghatározás az, amelyet a kanadai Központ a Fenn-
tartható Közlekedésért dolgozott ki 1997-ben [CST, 2002a], és aztán 2001-ben az Európai 
Közlekedési Miniszterek Konferenciáján némiképp továbbfejlesztve elfogadtak. [AprRes, 
2001] 

A definíció így szól: 
A fenntartható közlekedési rendszer olyan: 
• amely az egyén, a vállalatok és az egész társadalom számára biztonságosan hozzáfér-

hető, kielégíti a fejlődési igényeket, egyenlőséget biztosítva a különböző generációk 
között és azon belül, az ember és természet egészségét is figyelembe vevő módon; 

• amely bárki számára elérhető anyagi vonatkozásban is, amelynek üzemeltetése korrekt 
és hatékony, különböző módokat kínál, támogatja a versenyképes gazdaságot, és a ki-
egyenlített regionális fejlődést; 

• káros anyagot és hulladékot csak olyan mértékben bocsát ki, amely nem haladja meg a 
Föld befogadóképességét, az újratermelődés mértékének megfelelő vagy annál keve-
sebb megújuló energiát használ, nem megújuló energiát csak a helyettesítő megújuló 
energiaforrások kifejlődési mérétkének megfelelően használ, mindezt a legkevesebb 
területhasználat és zajkibocsátás mellett. 

 
A többi meghatározással összehasonlítva ez a definíció egyértelműen és minden fontos 

részletre kiterjedően írja le a komplex és nagyon sokrétű problémakört. Világosan meghatá-
rozza az egyéni és társadalmi érdekeket, a tevékenységek korlátait, a fenntarthatóság időbeni 
vonatkozásait és az energiaforrások Herman Daly-féle erős fenntarthatósági kritérium szerinti 
felhasználását. Mindemellett és nem utolsósorban széleskörű politikai elfogadottság övezi. 

 
A fenntartható közlekedéssel foglalkozó magyar szakirodalmak száma szintén lényegesen 

kevesebb, mint a külföldi és mint a fenntartható fejlődéssel foglalkozó irodalmak. Magyaror-
szágon a fenntartható közlekedéssel általánosságban főleg Fleischer Tamás [Fleischer], Mé-
száros Péter [Mészáros, 2002] és Erdősi Ferenc [Erdősi, 2001] cikkei foglalkoznak, specifiku-
san – jórészt a városi közlekedés fenntarthatóságával kapcsolatosan – azonban számos publi-
káció jelent meg.  

A definíciók tekintetében ezek a cikkek adaptálják a külföldi példákat. Ezért, és mert 
egyébként a cikkek témái távol esnek a célkitűzésemtől, részletesen nem tárgyaltam őket. 

2.3 A fenntarthatóság és a szállítmányozás kapcsolata 
 
Az előző részben tárgyalt meghatározás elsősorban a politikai döntéshozók számára szüle-

tett, általános irányelveket tartalmaz, amelyek alapján meghatározhatók azok a prioritások, 
amelyek mentén az állami vagy regionális szintű fejlesztéseknek haladni kell.  

A fenntarthatóság fogalmának megismerésével ugyanakkor az egyén vagy a kisebb közös-
ségek számára is megfogalmazhatók olyan életvezetési irányelvek, melyek segítségével a 
mindennapi tevékenységek is hozzájárulhatnak a fenntarthatóság növeléséhez. Kimondva, 
kimondatlanul, de ennek része pl. a szelektív hulladékgyűjtésnek, az energiatakarékos izzók 
használatának, a víztakarékosságnak, a gépjárművek jobb kihasználásának, az egyéni közle-
kedési eszközök helyett a tömegközlekedés igénybevételének forszírozása. 

A vállalatoknak – mint kisebb közösségeknek – ugyanígy ki kell venni a részüket ebből a 
folyamatból, és tevékenységeiket e szemlélet szerint meg kell változtassák. Különösen igaz ez 
az olyan vállalatokra, amelyek a gazdaság szempontjából nagyobb fontossággal bíró tevé-
kenységet végeznek (energiatermelés, építés, közlekedés, stb.), valamint azokra, amelyeknél 
van lehetőség több megoldási variáció közötti választásra. A szállítmányozással foglalkozó 
vállalat – mint a közlekedési rendszer része – tipikusan ilyen.  
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Egy szállítmányozó vállalat a szállítmányozási szerződés alapján köteles a küldemény to-
vábbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket a saját nevében, a megbízója szám-
lájára megkötni, valamint a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket elvégezni 
(a megbízó, pedig köteles az ezért járó díjat megfizetni) [Bokor, 2006]. A szállítmányozó a 
küldemény továbbítására több, akár többféle fuvarozó szolgáltatását, vagy akár saját fuvar-
eszközt is igénybe vehet, az útvonalat is szabadon választhatja meg. Így a feladat megoldásá-
ban relatíve nagy szabadsággal rendelkezik, de tevékenysége során „a gazdaságosság és a 
küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia”. Tehát szó sincs a környezeti 
vagy társadalmi hatások „kötelező” számításba vételéről. 

A szállítmányozói gyakorlat meg is felel ennek a definíciónak, akár egyes szállítmányo-
zókkal folytatott beszélgetésekre, akár az általuk alkalmazott programcsomagokra (melyek 
gyakorlatilag csak a gazdasági hatékonyság növelésére korlátozódnak) gondolok, akár pedig a 
szakirodalomban fellelhető összehasonlító elemzésekre [pl. Hartványi és Németh, 2006]. Egy 
2002-ben az EU megbízásából készített felmérés szerint bár a logisztikai szolgáltatók na-
gyobb hányadánál (a nem teljesen reprezentatív minta 70 %-ánál) szerepel a fenntarthatóság a 
stratégiai célkitűzések között, a megkérdezettek már csak alig 40 %-a végez valamilyen kal-
kulációt, becslést a pl. a társadalmi tényezőket illetően, és ezt még kevesebben kommunikál-
ják a megbízóik felé [Bokor, 2005]. A döntésekben pedig gyakorlatilag csak a piaci viszonyok 
diktálnak. 

Az előzőnél már lényegesen „fenntarthatóbb” az ún. fuvarintegrátor fogalomköre. A meg-
nevezést először a 2001-ben megjelent Fehér Könyv említi, tehát relatíve új fogalomról van 
szó. A [FreightInt, 2003] megfogalmazásában a fuvarintegrátor olyan szállítási szolgáltató, 
aki a fuvareszköz(ök) teljes kihasználása mellett háztól-házig szállítást szervez úgy, hogy a 
szállítási módok leghatékonyabb, de egyben leginkább fenntartható kombinációját választja 
előítéletek nélkül. Ez alapján nyilvánvaló, hogy olyan szállítmányozók, de még inkább logisz-
tikai szolgáltatók válhatnak a jövőben fuvarintegrátorrá, akik az egyéb kritériumok mellett a 
környezeti és társadalmi érdekeket is beépítik döntési-választási mechanizmusukba.  

Egy (szállítmányozási) vállalkozás csak akkor versenyképes, ha alacsonyabb költségszin-
ten magasabb szolgáltatást képes nyújtani. A mai piaci viszonyok között azonban a költségek 
kalkulálásakor nem jelennek meg tételként a közlekedés káros hatásaival kapcsolatos – ma 
még nem a közlekedőket, hanem a társadalmat terhelő, ezért ún. külső (externális) – költségek. 
A korábban említett felmérés szerint a fuvaroztatók alig 10%-a hajlandó a környezetbarát 
technológiával történő árutovábbítás esetleges többletköltségeit megfizetni. Így egy fuvarin-
tegrátor ma nehezen versenyképes egy „hagyományos” szállítmányozóval szemben. Ezek 
azonban sok esetben nincsenek is tisztában az említett negatív hatásokkal. Így a vállalkozás 
egyáltalán nem, vagy csak olyan mértékben foglalkozik a tevékenysége társadalmi és környe-
zeti hatásaival, amennyire azt a piaci helyzet és a versenytársak lehetővé teszik. Csakhogy a 
fenntarthatóság szempontjából ez nem elégséges. Ahhoz, hogy a helyzet megváltozzon, két 
dologra mindenképpen szükség van: 

• a szállítmányozó vállalat működését alapvetően determináló piaci viszonyok olyan 
megváltoztatására, amelynek eredményeképp az externális költségeket ténylegesen 
azok fizetik meg, akik annak okozói [SustMob, 2000]; 

• olyan, a fenntartható közlekedés elvét alkalmazó értékelési rendszerre, amely a szál-
lítmányozási (fuvarintegrátori) tevékenység „a szállítási módok leghatékonyabb, de 
egyben leginkább fenntartható kombinációjának” kiválasztását segíti, és így láttatja a 
szállítási tevékenység gazdasági érdekeken kívüli hatásait is.  

Az első pont alapvetően állami, kormányzati feladat, hiszen végrehajtásához a közlekedési 
adók teljes reformját kell megvalósítani. Ugyanakkor halaszthatatlan is, mivel a reformok 
folyományaként jelentkező társadalmi haszon igen tekintélyes [Tánczos-Bokor, 2004]. 
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A második pontban megfogalmazott értékelési rendszer az elsőtől időben független, ma 
még csak tudatformáló, a szemléletmód megváltoztatását elősegítő funkciója lenne. Ennek 
oka, hogy a döntési folyamatba önmagában nem tud beleszólni, azt a mindenkori (jelenlegi 
vagy a megreformált) piac határozza meg.  

Célkitűzésemben éppen egy ilyen értékelési rendszer szerepel. 
Ehhez azonban elengedhetetlen a fenntarthatóság mérésének módszereit, módjait megis-

merni, ezért a következő fejezetben ezzel foglalkozom. 

2.4 A fenntarthatóság mérésének módjai 

2.4.1 A fenntarthatóság mérése általában. Az indikátorok 
 
A már korábban is említett 1992-es riói „Környezet és Fejlődés” konferencián megfogal-

mazott „Feladatok a 21. századra” (Agenda 21) dokumentum egyik kulcsfontosságú része, 
melyben kimondják, hogy ki kell dolgozni egy olyan, a döntéshozatalt segítő értékelési mód-
szert, amely pontos és időszerű információt szolgáltat a fenntarthatóság szempontjából jobb 
döntésekhez és hatékonyabb intézkedésekhez. Ezen módszer elemei a fenntartható fejlődés 
mutatószámai, vagy más néven indikátorai. 

Az indikátorok a környezetben, a gazdaságban vagy éppen a társadalomban végbemenő 
változások elemzésére/vizsgálatára, illusztrálására illetve e folyamatok tájékoztatására hasz-
nálatos értékek. Gudmundsson szerint [Gudmundsson, 1999] az indikátorok alkalmazásának 
célja kettős: egyrészről segítenek különböző jelenségek összehasonlításában, de segíthetnek 
annak megítélésében, hogy egy folyamat a meghatározott cél felé vagy attól eltérő irányba tart. 

Gudmunsson más munkáit [Gudmundsson, 2001 és 2003] figyelembe véve az indikáto-
rokkal összefüggésben a következő meghatározásokat alkalmazzák általában:  

 
• Indikátor – olyan számadat vagy jellemző, amelynek segítségével mérhető, hogy a 

fenntarthatóság irányában vagy attól elfelé történik változás; 
• Indikátor adat – olyan, pl. mért, becsült, vagy éppen statisztikai adat, amelynek segít-

ségével az indikátor értéke kiszámítható; 
• Indikátor szerkezet – olyan koncepcionális váz, melyben az indikátorokat egy adott 

elmélethez, célhoz, tervezési folyamathoz kötik; 
• Indikátorok halmaza – egy adott szempont szerint összegyűjtött indikátorok csoportja; 
• Index – indikátorok értékeinek egy számértékben történő összesítése. 
• Indikátor-rendszer – az indikátorok definiálására, adatok gyűjtésére, kiértékelésére és 

az eredmények alkalmazására szolgáló folyamat; 
• Indikátor típus – az indikátorok felállításához használt adatok jellege (mennyiségi, 

minőségi, abszolút, relatív). 
 
Az indikátorok többféle módon jellemezhetnek egy rendszert: jelölhetnek alapértékeket 

vagy trendeket, előre jelezhetnek problémákat, értékelhetnek alternatívákat, kijelölhetnek cél-
értékeket, vagy akár értékelhetnek egy adott intézményt. Az indikátorok megválasztása alap-
vetően befolyásolja az elemzés végeredményét. Egy bizonyos folyamat vagy variáció lehet 
kívánatos vagy sikeres az egyik indikátor-készlettel értékelve, és lehet nem támogatandó vagy 
elvetendő egy másikat használva. Ezért nagyon fontos tisztában lenni a mutató(k) pontos je-
lentésével, meghatározásának és az eredmények felhasználásának módjával [Litman, 2007]. 
Ha a mutatóval valaminek a fenntarthatóságát szándékozzuk mérni, akkor azt is tudni kell, 
hogy az adott mutató hogyan viszonyul a fenntarthatósághoz. 
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Az elmúlt évek során többféle mutatószám-rendszert fejlesztettek ki a világban (ENSZ, 
EU intézményei - Eurostat, EEA, OECD, egyes országok saját rendszerei). Ennek ellenére a 
fenntartható fejlődés indikátorainak egységesen, nemzetközileg elfogadott rendszere még nem 
létezik [Bulla és társa, 2005]. A nemzetközi intézmények indikátorfejlesztésekhez szinte min-
den esetben saját fogalomrendszert és modellt határoznak meg. Az eddig kialakult gyakorlat 
szerint az egyes nemzetközi szervezetek esetében elkülönült, de egymástól nem független 
fejlesztési irányok határozhatóak meg. Ezen irányok egymást részben kiegészítik, részben 
egy-egy témakört különböző megvilágításba helyeznek [Szlávik és mások, 2003].  

Általánosan megfigyelhető trend azonban, hogy egyre nagyobb igény van az aggregált in-
dexekre és az ún. „headline” indikátorokra.  

 
Az aggregált indexek egyszerre mérik, egy számmal fejezik ki a fenntarthatóság különbö-

ző aspektusait. Ilyenek pl. az Ökológiai Lábnyom (EF) [WWF 2005; EEA 2005a; Global 
Footprint Network 2005], a HDI (Human Development Index) [UNDP 2004] vagy az ESI 
(Environmental Sustainability Index) [WEF 2005]. Szintén több helyen alkalmazott  komplex 
mutató a Fenntarthatósági Barométer (BS) [IUCN-IDRC 1997], a GPI (Genuine Progress 
Indicator) [Redefining Progress 2004] és a GSI (Genuine Savings Indicator) [Hamilton és 
mások 1997; Pearce 2000], az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által kidolgozott Teljes 
Anyagszükségleti Mutató (Total Material Requirement) [EEA 2001],  a CS (Compass of 
Sustainability) [AtKisson 2005] vagy éppen a World Buisness Council for Sustainable 
Development által bevezetett öko-hatékonyság mutatója [WBCSD 2003].  

A megemlített mutatók részletes ismertetése nem célja az értekezésemnek, de azt minden-
képpen meg kell említeni, hogy ezek az egy számjegybe összefoglalt mutatók nem általánosan 
elfogadottak, mert nem minden esetben áll mögöttük megfelelő mennyiségű és megbízhatósá-
gú adat és így a számítások sokszor durva becsléseken alapulnak [Bartelmus 2001]. Csak 
egyetlen példa: a világ fejlődését ma nagyon sok tudós fenntarthatatlannak tartja, mégis, érde-
kes módon az elmúlt évtizedben a HDI a világ majd minden régiójában folyamatosan emelke-
dett! [Bartus, 2006] 

Az aggregált indexeknek – amellett, hogy a közvélemény számára nagyon hangzatosak – 
a legnagyobb problémájuk az, hogy az egyetlen értékből nem látható, hogy annak képzésekor 
milyen közelítéseket, becsléseket alkalmaztak, és hogy ez milyen hatással van a mutató pon-
tosságára. 

 
A „headline” indikátorok a magas szintű politikai döntéshozók és a közvélemény számára 

kidolgozott mutatók, általában szorosan kapcsolódnak valamilyen politikai prioritáshoz. Fel-
adatuk, hogy ráirányítsák a figyelmet az adott célra, és hogy előre jelezzék a várható trendeket 
[Pintér és mások 2005]. Ennek érdekében ezek a mutatók egyszerűen megfogalmazott és 
könnyen követhető formában jelentek meg. A közelmúltban többek között az angol kormány 
[UK, 2005], az Európai Környezetvédelmi Ügynökség [EEA 2005b] vagy az Ausztrál Statisz-
tikai Hivatal [AusStats 2005] is publikáltak ilyen indikátorokat. 

 
A fenntartható fejlődés mérésével kapcsolatos indikátor-fejlesztések során az egyes szer-

vezetek számos indikátorkészletet dolgoztak ki, különféle szempontrendszerek szerint csopor-
tosítva. A fenntarthatóság mérésére vonatkozó rövid ismertetés után a következő fejezetben az 
ágazati csoportosításban található közlekedési indikátorokat mutatom be. 

 
 
 
 



 22

2.4.2 A közlekedés, mint ágazat értékelése a fenntarthatóság szempont-
jai szerint 

 
Bár sokban nem különbözik az általános meghatározástól, mégis érdemes megfogalmazni 

a közlekedési indikátorok definícióját. A közlekedési indikátorok megmutatják, hogy a vizs-
gált közlekedési rendszer milyen jó vagy rossz hatással van arra a közösségre, amelyet kiszol-
gál. Egy kaliforniai tanulmányban [Lee és mások, 2003] ugyanez egy kicsit másképp kerül 
kifejtésre: a közlekedési indikátorok olyan rendszeresen aktualizált teljesítmény-mutatók, 
amelyek segítik a közlekedési rendszereket tervezőket figyelembe venni a döntéseik gazdasá-
gi, társadalmi és környezeti hatásait. 

Mára a közlekedési ágazatra is számos mutató-rendszert dolgoztak ki, ezek legtöbbje va-
lamilyen indikátor-szerkezeten alapszik. Sok egyszerűen csak valamilyen közlekedéspolitikai 
célkitűzésekre vagy kérdéskörre hagyatkozik, és ez meghatározza a megfelelő indikátorok 
kiválasztásának szerkezetét is. (A célkitűzések általában vagy a fenntartható közlekedés egy 
specifikus meghatározásából, vagy a fenntarthatóság három dimenziójából származtatottak.) 
A készletek másik csoportja azonban ennél lényegesen összetettebb indikátor-szerkezetet al-
kalmaz, ezek közül is általánosan használt az ún. PSR és az ebből továbbfejlesztett DPSIR 
(driving force-pressure-state-impact-response) modell [Simongáti és mások, 2005a]. A jelen-
tősebb munkákat áttanulmányozva megállapítható, hogy jellegzetesen kétfajta közlekedési 
indikátor-készletet készítenek a fejlesztők: vagy csak a fenntarthatóság valamelyik (elsősor-
ban a környezeti) dimenziójára koncentráló, vagy a fenntarthatóságot teljes mértékben lefedő 
változatot. A DPSIR és a hasonló szerkezetek az előzőre, míg az egyszerűbb modellek alkal-
mazása az utóbbi esetre jellemzőek. 

A környezeti dimenzióra koncentráló változatra példák: 
 
• az USA Környezetvédelmi Ügynökségének (US EPA) munkája [US EPA 1999]; 
• az új-zélandi [New Zealand 1999]; 
• az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által kidolgozott TERM indikátorok [EEA 

2002]; 
• a TRANSPLUS project mutatórendszere [TRANSPLUS 2002]; 
• az OECD rendszere (EST) [OECD 1999]. 
 
Ezek az indikátorkészletek elsősorban a közlekedés negatív környezeti hatásait mérik, a 

közlekedés és a környezetvédelem integrációját, a TRANSPLUS esetében a földterület és a 
közlekedés kapcsolatát, a környezetvédelmi szempontok közlekedéspolitikában való megjele-
nését vizsgálják. 

A fenntarthatóság mindhárom alappillérét érintő indikátorkészletekre pedig a következő 
példák sorolhatók: 

• a svájci [Ernst Basler&Partner 1998]; 
• a kanadai [CST 2002b]; 
• a német [Umweltbundesamt 2002]; 
• az angol [UK SDI]; 
• a SUMMA indikátorok [SUMMA 2003]. 
 
Az itt felsorolt indikátorhalmazok a közlekedési ágazat fenntarthatóságának több szem-

pontú értékeléséhez, helyes fejlesztési irányok megfogalmazásához, fejlődési trendek vizsgá-
latához nyújtanak segítséget. Érdemes azonban megemlíteni, hogy a korábbi indikátor-
készletekben sokkal nagyobb súlyal szerepel a környezeti dimenzió, mint a fenntartható köz-
lekedés társadalmi és gazdasági aspektusai, mindez annak ellenére, hogy ezek a készletek a 
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teljes spektrumot le kívánják fedni. Kivétel a SUMMA project indikátorhalmaza, ahol a szer-
zők igyekeztek a három alapterület egyenlő fontosságát az indikátorok szintjén is érvényesíte-
ni. 

A felsorolt tanulmányok mellett számos irodalom foglalkozik a városi közlekedés fenn-
tarthatóságának témakörével. Ezekben azonos célkitűzéssel, hasonló gondolatmenetben, de 
speciálisan a városi közlekedés (egyéni és közösségi) sajátosságainak megfelelően összeállí-
tott indikátorok találhatók. Ezek céljaimtól messze esnek, ezért nem vettem bele a részletes 
elemzésbe őket. (Ilyen és más példák is találhatók Gudmundsson és Jeon munkáiban 
[Gudmundsson 2001és Jeon és mások, 2005].) 

Bár az indikátorokat általában a projekt célkitűzéseinek megfelelően kicsit speciálisabban 
adják meg, az egyes tanulmányokban szereplő indikátorkészletek között mégis sok átfedés 
található. A látszólag különböző megadástól függetlenül ezekből kiszedhetők a legfontosabb, 
leggyakrabban használt indikátorok általános megfogalmazása, melyeket az egyes dimenziók 
szerinti bontásban, a következőkben foglalom össze. 

 
GAZDASÁGI INDIKÁTOROK 
  Megjegyzés 

Ár 
 

statisztikailag könnyebben 
meghatározható Üzemeltetési költségek 

Fix és változó költségek a tényleges költségeket 
mutatja 

Infrastruktúra (pálya és jármű)  Társadalmi költségek Externális költségek  
A lakosság közlekedési kiadásai  Kiadások Infrastruktúra beruházások  
Kihasználási tényező százalékban Hatékonyság Energiafelhasználás hatékonysága J/ukm, J/tkm 
Tisztább üzemanyagok használata 
(hibrid hajtás, üzemanyagcellák, 
alternatív üzemanyagok) 

az összes jármű számához 
képest hányban 

Járműméret pl. könnyű- és nehézgép-
járművek 

Járművek átlagéletkora  
Technológia 

Károsanyag- és zajkibocsátási 
normáknak megfelelő járművek 
száma 

az összes jármű számához 
képest 

Hozzáadott érték  Gazgasági haszon Haszon  

Volumen A szállítás mennyiségének válto-
zása 

abszolút értékben és a 
GDP-hez viszonyítva is 

2.1. Táblázat – A közlekedési ágazat fenntarthatóságának értékeléséhez általában használt gazdasági 
mutatók 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a táblázatok nem egy újabb, a fenntartható közleke-
dés mérésére alkalmas indikátorkészletet mutatnak, hanem az áttekintett szakirodalomban 
található, általam, a saját céljaimhoz fontosnak ítélt indikátorok összefoglaló listája. 

A táblázatokkal kapcsolatban el kell mondani, hogy az indikátorok célszerűen időbeni vál-
tozást, vagy egy jól megfogalmazott célértéktől való eltérést mutathatják. Itt ugyan nem lát-
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szik, de esetenként alkalmaznak a számszerűsíthető indikátorok mellett szubjektív, minőségi 
indikátorokat is. 

 
KÖRNYEZETI INDIKÁTOROK 
  Megjegyzés 

Nyersanyag-felhasználás  
Az infrastruktúra földterület igé-
nye  

Az infrastruktúra földterület felda-
rabolása 

az egybefüggő felületek 
nagysága és ezek megosz-
lása 

Fosszilis energiafelhasználás  abszolút értékben 

Természeti erőforrás-
felhasználás 

Megújuló energiaforrások haszná-
latának aránya százalékban 

 
Üvegházhatást okozó káros anya-
gok - CO2 , N2O – mennyisége 
 

Kibocsátás levegőbe 

NOx, VOC, CO, PM5,10, SO2 
károsanyag-kibocsátása 

egyes helyeken csak a 
tényleges közlekedési 
tevékenységre, másutt az 
infrastruktúra (pálya és 
jármű) teljes életciklusára 
vonatkozóan 
abszolút és fajlagos (ukm-
re, tkm-re vetített) értékek 
is 

Balesetekből származó szennye-
zőanyag kibocsátás  

Az infrastruktúra előállításából 
származó szennyezőanyag kibo-
csátás 

 

Az úthálózatról származó szeny-
nyezőanyag kibocsátás  

Kibocsátás földbe és élő-
vízbe  

Szándékos szennyezőanyag kibo-
csátás (olaj, szennyvíz, hulladék)  

Lakott területen a zajnak kitett lakosok 
száma százalékosan Zajképzés 

Védett területen a zajnak kitett terület 
nagysága százalékosan 

Újra nem hasznosítható hulladék 
generálása  Hulladékképzés 
Veszélyes hulladékok  

2.2. Táblázat - A közlekedési ágazat fenntarthatóságának értékeléséhez általában használt környezeti 
mutatók 

Nagyon sok indikátor értéke meghatározható külön-külön az egyes szállítási módokra 
(közúti, vasúti, belvízi, tengeri, légi). Ez lehetőséget nyújt a közlekedésen belül az egyes 
alágazatok összehasonlítására, és ezáltal megfelelő prioritások megválasztására. Például a 
[Simongáti és mások, 2007a] alapján is könnyen belátható, hogy a belvízi hajózás és a vasúti 
szállítás lényegesen kisebb terhelést jelent a környezet és a társadalom számára, mint a közúti 
szállítás. A politikai döntéshozók szintjén ez általánosan elfogadott tény (ld. [FehKönyv, 
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2001]) – ezért is preferálják a „modal shift”-et, vagyis az áruk közútról más módokra terelését 
[IWW 2003]. 

 

TÁRSADALMI INDIKÁTOROK 

  Megjegyzés 
Alapszolgáltatásokhoz való hozzá-
férés  

Közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés  Hozzáférés, elérés 

Kocsifüggőség  
Balesetbiztonság Halálos és súlyos balesetek száma  

Gépjárműlopások száma  Közlekedéssel összefüg-
gő bűnözés Közösségi közlekedés biztonsága  
A társadalom egészségi 
állapota 

A gyaloglás és kerékpározás ará-
nya   

Sétáló- vagy gyalogutak hossza  
Gyalogutak iskolákhoz  Élhetőség Közparkok nagysága, száma, elér-
hetősége  

A közlekedésben dolgozók mun-
kakörülményei  Munkakörülmények 
Üzemi balesetek száma  

2.3. Táblázat – A közlekedési ágazat fenntarthatóságának értékeléséhez általában használt társadalmi 
mutatók 

A felsorolt indikátorok túlnyomó többsége napjainkban általánosan használt és így a meg-
határozásukhoz szükséges adatok rendelkezésre állnak, sőt rendszeresen aktualizáltak. Bizo-
nyos (főleg a társadalmi és gazdasági) indikátorok esetében azonban nincs elegendő vagy 
megfelelő minőségű adat az egyébként fontosnak tartott mutatókhoz. Ezért ki kell emelni an-
nak fontosságát, hogy szükség van az adatgyűjtés, -kezelés, -feldolgozás területén is változta-
tásra annak érdekében, hogy a még hiányzó adatok mielőbb rendelkezésre állhassanak. 

2.4.3 A szállítási alternatívák fenntarthatósági értékelésének lehetőségei 
 
A fenntartható közlekedés fogalmának megfelelően célszerű volt a definíció általános 

irányelveit a közlekedést alkotó egyes tevékenységekkel (pl. szállítmányozás) összefüggésben 
is vizsgálni. Ez alapján a közlekedés ágazati szintű, általános értékelési módszere többé-
kevésbé adaptálható a szállítási láncok fenntarthatósági szempontokat is szem előtt tartó érté-
kelési metodikájának kidolgozásához is. Figyelembe kell azonban venni, hogy a különböző 
célcsoportoknak különböző igényeik, ismereteik, gyakorlatuk és elvárásaik vannak. Így az 
ágazati, vagy más szóval makroszintű elemzésből csak a szemléletmód és a tárgyalt témakö-
rök ültethetők át könnyen, változtatás nélkül a vállalati (mikro)szintű értékelési metodikába, 
az ott megfogalmazott indikátorok nem. Az előző fejezetben tárgyalt indikátorok a közlekedés 
egészét hivatottak jellemezni, elsősorban a politikusok számára, így azok ennek megfelelően 
kerültek megfogalmazásra. A fuvarozási alternatívák fenntarthatósági értékeléséhez viszont 
ezeknél lényegesen specifikusabb indikátorokra van szükség.  

 
A fuvarozási alternatívák környezeti és társadalmi szempontok szerinti összehasonlítására 

elvileg az externális költségek is alkalmasak lennének, hiszen amelyik alternatíva külső költ-



 26

ségekkel együtt meghatározott összköltsége nagyobb, az a fenntarthatóság szempontjai szerint 
is kedvezőtlenebbnek tűnik. Tudni kell azonban, hogy az externális hatások pénzegységben 
való kifejezésének célja nem az összehasonlítás, hanem a ma még a társadalomnál felmerülő 
költségek közlekedési adókba és díjakba való beépítése, azaz internalizálása annak érdekében, 
hogy a közlekedésből származó káros hatások a közlekedéssel kapcsolatos döntések részévé 
váljanak. Ezt az általánosan alkalmazott definíciót összehasonlítva a fenntartható közlekedés-
re tett fogalom meghatározással látható, hogy az externáliák csak részhalmazát képezik a sok 
szempontnak, amelyet a fenntarthatóságnál figyelembe kell venni. A káros hatások közleke-
dési döntésekbe vonása az igazságos(abb) teherviselés révén járul (csak) hozzá a fenntartható-
ság növekedéséhez. 

Másrészről a külső költségek számszerűsítése során sokszor az ún. externális határköltsé-
geket alkalmazzák, amelyek egy újabb jármű közlekedési rendszerbe állásával keletkeznek. 
Az externális határköltségek jármű-specifikusan adják a káros hatások pénzben kifejezett érté-
két, költségét, a fenntarthatósági összehasonlításhoz pedig fuvarfeladat-specifikusan kellene a 
hatásokat számszerűsíteni. A különbség jelentős is lehet, mert a monetarizált értékek nem 
csak a hatásoktól, hanem nagyon sok más tényezőtől (pl. számítási mód, a pénz értéke, stb.) is 
függenek. A káros hatások pénzben kifejezéséről (monetarizálásáról) és a közlekedés tényle-
ges költségeiről szóló számos EU által finanszírozott tanulmányból [PETS, 1998; 
RECORDIT, 2001; INFRAS/IWW 2004; ECORYS, 2005; ExternE, 2005, stb.] sok hasznos 
információ mellett az is kiderül, hogy az egyes szerzők az értékeket nem egységesen, eseten-
ként nem is kis különbségekkel határozzák meg. És bár 2008 elején az EU közzétette a szá-
mos tanulmány szintéziseként felfogható externális költségszámítási kézikönyvet [CE 
Handbook, 2007], azzal kapcsolatban annyi kritika [pl. ITE, 2008] jelent meg, hogy szakértők 
szerint a külső költségek internalizálása 10 évig még biztosan nem történik meg. 

Kijelenthető tehát, hogy a fuvarozási alternatívák összehasonlítása céljából a közlekedés 
negatív hatásainak figyelembevételére az externális költségek nem alkalmazhatók fenntartá-
sok nélkül.  

Éppen ezért egy olyan értékelési módszer kidolgozását tűztem ki célul, amely a környezet-
re és a társadalomra gyakorolt hatásokat az externális költségek használata nélkül is képes 
figyelembe venni, és így az externáliák végleges internalizálásáig egy olyan hatékony eszközt 
kínál a fuvaroztató és a szállítmányozó/fuvarintegrátor számára, amellyel világosan látszik az 
egyes alternatívák egymással szembeni gazdasági, környezeti és társadalmi előnye és hátránya. 
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3. A vállalati szintű értékelés gazdasági, környezeti és tár-
sadalmi indikátorai 

3.1 A fuvarozási alternatívák értékelési rendszerével szemben tá-
masztott követelmények 

 
A fenntarthatósági értékelés szempontjából az alternatívákról feltételezem, hogy a meg-

rendelő és a szállítmányozó között létrejövő megállapodás (határidő, díj, stb.) keretein belül 
mindegyik megvalósítható. Fontos kiemelni, hogy emiatt az összes áru elszállításhoz szüksé-
ges idő csak a szóba jöhető alternatívák kiválasztásában kap szerepet, az értékelésben ezután 
már értelemszerűen nem. Amelyik változat a megrendelő szempontjából túlságosan lassúnak 
bizonyul – akár a szállítási mód átlagos árutovábbítási sebessége, akár a közbenső átrakás 
időigényessége miatt -, abból nem lesz megvalósítható, és ezáltal értékelendő alternatíva.  

Alternatívákat általában az alkalmazott fuvarozási módok, az ezekhez tartozó vagy ezektől 
független útvonalak és a fuvarozást végző szolgáltatók között meglevő különbségek adnak. 

Mód szerint – csak egy kontinensen belüli szállításra (tehát a kontinensek közötti tengeri 
szállítástól eltekintve) – adott „A” helyről „B” helyre történő árutovábbítás megvalósítható pl.: 

• tisztán közúti,  
• kombinált közúti és vasúti,  
• kombinált közúti és belvízi,  
• vagy éppen kombinált közúti, vasúti és belvízi, 
fuvarozással.  
Tisztán vasúti vagy belvízi fuvarozás csak az esetek nagyon kis százalékában valósulhat 

meg (iparvágánnyal ellátott telephelyről ugyanilyen telephelyre vagy kikötőből kikötőbe), 
ezért ezek általában nem képeznek újabb variációt. Vasúti vagy belvízi fuvarozás esetén tehát 
majdnem mindig szükség van kisebb-nagyobb mértékű közúti rá- és elfuvarozásra. 

Mint azt a Fehér Könyv is szorgalmazza, a fenntartható közlekedés érdekében a kombinált 
fuvarozásnak lényegesen nagyobb szerephez kell jutnia a közlekedési rendszerben. Ebből 
kifolyólag a fuvarintegrátor feladatai között az is szerepel, hogy – egy-két speciális esettől 
eltekintve – preferálnia kell a multimodális szállítást. Az értékelési metodikát tehát egy általá-
nos multimodális szállítási láncra (3.1. ábra) kell kidolgozni. Egy így összeállított rendszer 
értelemszerűen alkalmas nem csak multimodális, de nem kombinált, egymódú alternatívák 
értékelésére is. 

 
közúti/vasúti 
(rá)szállítás 

közbenső  
átrakás 

belvízi/vasúti  
szállítás 

közbenső  
átrakás 

közúti/vasúti 
(el)szállítás 

3.1. ábra – Belvízi hajózást magába foglaló multimodális szállítási lánc 

A szállítási lánc kezdetének és végének – legalábbis ennek az értekezésnek a keretein be-
lüli – definiálásával kapcsolatban a következő megállapítást teszem. Egy fuvarfeladathoz álta-
lában köthető bizonyos mértékű üres (terheletlen) fuvareszköz-futás. Ez nyilvánvalóan növeli 
az adott fuvarfeladat teljes költségét, energiafelhasználását, kibocsátását, stb.. Így a fuvarfel-
adat elvégzéséhez közvetlenül köthető üres futást az összes km-alapú indikátornál figyelembe 
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veszem. Ugyanakkor a fuvarozási feladathoz általában nem köthető a telephelyen történő fel- 
ill. lerakodás, így azt nem veszem számításba.  

 
Útvonal szempontjából a közúti szállítás elvileg történhet akár több útvonalon is, de álta-

lában csak egy célszerű útvonal van. (Ez – egy szállítási módot feltételezve – általában a leg-
nagyobb árutovábbítási sebességet biztosító legrövidebb, legkisebb üzemeltetési költséggel 
járó útvonal.) A vasúti és belvízi fuvarozásnak adott viszonylaton általában elvileg is csak egy 
útvonala van. 

A tényleges fuvarozást végzők szerint számos változat létezhet attól függően, hogy ezek 
milyen szintű szolgáltatást nyújtanak, milyen járműparkkal, felszereltséggel dolgoznak. 
Mindezek nagyban befolyásolják pl. a megbízhatóságot, árukövetést, pontosságot, 
károsanyag-kibocsátást, stb., és így a választást is. Itt is érdemes hangsúlyozni, hogy a fuva-
rozást végzők (akár cégen belül, akár alvállalkozó bevonása esetén) alkalmasak a feladat el-
végzésére, tehát a megfelelő időben a megfelelő helyen a megfelelő fuvareszközzel rendelke-
zésre tudnak állni. Amennyiben ez nem teljesül, úgy az adott fuvarozó nem kerül be a lehet-
séges változatok közé. 

A multimodális árufuvarozásnak további jellegzetessége, hogy a közlekedési mód váltása 
során nyilvánvalóan szükséges az áru – vagy az azt tartalmazó rakodási/szállítási egység – 
átrakása. A rakodási tevékenység sok tekintetben különbözik a fuvarozástól (legyen az közúti, 
vasúti vagy belvízi), ezért célszerű külön kezelni. 

 
Mindezekből kifolyólag a kidolgozott mikroszintű értékelési rendszernek olyannak kell 

lenni, amelyben: 
• az indikátorok teljes körűen lefedik az árutovábbítás nemcsak gazdasági (költséghaté-

konyság, rugalmasság, megbízhatóság, rendelkezésre állás), de környezeti 
(károsanyag-kibocsátás, zajterhelés, alkalmazott technológia, árubiztonság, energiaha-
tékonyság, természeti erőforrás-használat, hulladékképzés) és társadalmi (torlódások, 
közlekedésbiztonság, foglalkoztatás) vonatkozásait is; 

• az alkalmazott indikátorok képesek a legkülönbözőbb szállítási feladatok sajátosságait 
(pl. viszonylat, árumennyiség, fuvareszköz, konténerek, RO-RO hajózás, stb.) is figye-
lembe venni; 

• ugyanazok az indikátorok egyformán használhatók a közúti, vasúti és belvízi fuvaro-
zási rész jellemzésére, így biztosítva a különböző módok azonos szemléletű figyelem-
bevételét; 

• vannak olyan indikátorok, amelyek az előzőhöz hasonló szemléletmóddal figyelembe 
veszik az esetlegesen szükséges közbenső átrakás környezeti, társadalmi és természe-
tesen gazdasági vonatkozásait is; 

• a fenntarthatóság különböző aspektusait egyidejűleg, azonos súllyal, de egymástól 
függetlenül lehet értékelni – ezáltal lehetőség nyílik érzékenységvizsgálatokra, ame-
lyek megmutathatják, hogy mely indikátoroknak van a legnagyobb hatása a szállítási 
lánc egészére, és hogy mely területeken lehet hatékonyan tenni a fenntarthatóság érde-
kében. 

 
Az értékelési rendszernek természetesen az adott feladat egészére kell vonatkoznia – mind 

a távolság (háztól-házig), mind az árumennyiség tekintetében.  
 
Ezen célkitűzéseknek megfelelő indikátorokra a 3.3 fejezetben teszek javaslatot. A külön-

böző aspektusok egyidejű, azonos súlyú, egymástól független értékeléséhez a döntés-
előkészítő módszerek nyújtanak segítséget, melyek részletes tárgyalása a 4. fejezetben találha-
tó. 
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3.2 Az indikátorok kiválasztásának általános szempontjai 
 
A fenntartható fejlődés/közlekedés mérésével foglalkozó szakirodalom széleskörűen tár-

gyalja az indikátorok kiválasztásának szempontjait is.  
Bár az indikátorok annyifélék, ahányan szerkesztették, mégis a jó indikátornak vannak 

alapvető jellegzetességei. Az általánosan elfogadott jellemzők a következők: 
A jó indikátor 
• releváns, vagyis a tárgyhoz tartozó, a célnak megfelelő;  
• érthető – az átlag értelmiségi számára is, ne kelljen szakértői magyarázat (csak a még 

nagyobb fontosság kiemeléséhez); 
• megbízható – a tényleges helyzetet mutatja, nem hibás, bizonytalan értéket; 
• hozzáférhető – mindig van az értékről információ; 
• több mint statisztikai adat – közvetlen kapcsolatot teremt az adott folyamat és a társa-

dalmi jólét/érdek között; 
• fontos – a cél szempontjából; 
• általánosan elfogadott; 
• mérhető – a mutató meghatározásához szükséges adatok és matematikai módszerek 

rendelkezésre álljanak vagy elfogadható mértékű erőfeszítések mellett megszerezhe-
tők/kiszámolhatók legyenek; 

• időszerű, aktuális információval szolgál; 
• képes trendet mutatni – hogy látható legyen a folyamat iránya, és időben legyen fi-

gyelmeztetés; 
• az adatok változása nyomon követhető; 
• független – nem befolyásolják kontrollálhatatlan vagy ismeretlen tényezők; 
• érzékeny – a meghatározott mértékű változások jelzésére is képes; 
• hordozzon plusz információt – ne csak olyat, amit mindenki tud; 
• inkább következményt/eredményt (outcome) mutasson bemeneti információ/kiváltó 

ok helyett (input). 
 
A szakirodalom több helyen is megjegyzi a fenntarthatóság mérésével kapcsolatos legna-

gyobb problémát: a legjobb indikátorok olyanok, amelyekhez ma még nincs elérhető adat, 
azok pedig, amelyekhez elég információ áll rendelkezésre, csak kevésbé alkalmasak a fenn-
tarthatóság mérésére. Ez általában ahhoz vezet, hogy a tradicionálisan használt, és így megle-
vő adatokat ügyesen kombinálva igyekeznek olyan mutatókat kreálni, melyek a fenntartható-
ság mérésére hivatottak. A legnagyobb veszély ebben az, hogy a hagyományos adatok (és a 
hozzá tartozó gondolkodásmód) vezettek a jelenleg fenntarthatatlannak ítélt helyzethez ill. 
folyamatokhoz. Az olyan frázisok, mint a „de honnan szerzed meg hozzá az adatokat”, bizto-
san nem vezetnek jó, fenntarthatóságot mérő mutatókhoz [SustMes, 2007]. Napjainkban tehát 
– amikor a statisztikai adatgyűjtés még nem teljesen terjed ki a fenntarthatóság szempontjából 
fontos adatokra – nem az a jó indikátorkészlet, amelyben minden adat rendelkezésre áll. Sok-
kal fontosabb megtalálni a fenntarthatósági célkitűzéseknek leginkább megfelelő mutatókat, 
és ezeket érték nélkül is szándékosan a listában hagyni, jelezve azt, hogy milyen jellegű ada-
tokra lenne igazán szükség. 
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3.3 A javasolt indikátorok a belvízi hajózást is magába foglaló 
multimodális szállítási lánc sajátosságai szerint 

 
Ebben a részben a közlekedési ágazatra általánosan alkalmazott, a 2.4.2 fejezet 2.1-3. táb-

lázataiban összefoglalt indikátorokat lépésről lépésre követve, valamint a 3.1 és 3.2 fejezetek 
figyelembe vételével ismertetem azokat az általam javasolt mutatókat, amelyek a konkrét 
(multimodális) fuvarfeladatok fenntarthatósági szempontokat is magában foglaló kiértékelé-
séhez, összehasonlításához használhatók. Ebből következően az itt felsorolt mutatók a szál-
lítmányozói ideális alternatíva kiválasztási feladatot támogató, általam kidolgozott döntési 
modell szempontjai is egyben (ld. a 4. fejezetet). Az indikátorokat természetesen a fenntartha-
tóság három alappillérének megfelelő bontásban adom meg. Megjegyzem továbbá, hogy a 
következőkben csak az indikátorok kiválasztását indoklom, a mutatók meghatározásával – 
mivel az egy különválasztható és nagyobb téma – a következő 3.4 fejezetben foglalkozom. 

 

3.3.1 Gazdasági indikátorok 
 
Az ágazati szintű értékelés gazdasági indikátorai között szerepelnek monetáris jellegű mu-

tatók, úgymint a közlekedés költségei és a közlekedéssel kapcsolatos gazdasági haszon. A 
szállítmányozói tevékenységben egy fuvarfeladat megoldását jelentő alternatívára nyilván a 
teljes költségszint fogalmazható meg fontos jellemzőként, indikátorként. Az ágazati szintű 
értékelésben megadott gazdasági hasznot általában három tényezővel szokták részletezni, 
ezek a következők: hozzáadott érték, adók és egyéb közlekedésből származó bevételek, vala-
mint az egyéb módon jelentkező (indirekt vagy externális) haszon. Elvileg mindhárom értel-
mezhető a fuvarfeladatok alternatíváira is, ugyanakkor az adott feladatra allokálható értékek 
számítása igencsak nehézkes. A fuvarozó vállalatok könyvelésében illetve állami bevétel-
számlákon nyilván léteznek az adó jellegű befizetések adatai, de ezek konkrét fuvarfeladatra 
kalkulálása a más jellegű adatnyilvántartás és bontás következtében ma még gyakorlatilag 
kivitelezhetetlen. (Célszerű lenne olyan szállítási módra vonatkozó, pl. tkm-re vetített fajlagos 
értékek kiszámítása, amelyek a mindenkori összehasonlítást elősegítenék.) Az externális ha-
szon esetére általánosan elfogadott módszer és adatok nem is állnak rendelkezésre, mert ezzel 
a területtel – szemben az externális költségek témakörével – gyakorlatilag egyetlen kutatás 
sem foglalkozik [SUMMA, 2003]. (Ugyanakkor az EU internalizálási politikáját bíráló, az 
Európai Autógyártók Szövetsége által megrendelt (!) tanulmányban [ITE, 2008] az is megfo-
galmazásra kerül, hogy a közlekedést terhelő adókat nem pusztán az externális költségek, 
hanem ezek és az externális bevételek különbözete alapján kellene meghatározni.) 

A gazdasági hasznot más oldalról megközelítve: a megbízó számára az jelenti a hasznot, 
ha a szállítmányozó a legalacsonyabb költségszinten oldja meg a feladatot erre a korábban 
definiált mutató a mértékadó, a szállítmányozó haszna pedig az alternatívák összehasonlítása 
szempontjából irreleváns. 

 
A költségekre visszatérve, ezek tekintetében elsősorban érdemes különválasztani a fuva-

rozás és az esetlegesen szükséges átrakás(ok) költségeit.  
Az általánosan alkalmazott költségtételek közül – szoros összefüggésük miatt – hármat ki 

szeretnék emelni, ezek az infrastruktúra használatáért fizetett út- (vagy pályahasználati) díj, az 
externális költségek, valamint az állam felé befizetett adók (regisztrációs adó, üzemanyagadó, 
stb.) és díjak. Alaphelyzetben az útdíj célja, hogy finanszírozást biztosítson az infrastruktúra 
fenntartásához, működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint segítséget nyújtson a forgalomopti-
malizáláshoz (torlódások elkerülése) [FehKönyv FelVizsg, 2006]. (A vasúti pályahasználati 
díj például a pályakarbantartás-pálya-értékcsökkenés-pályaműködtetés egyéb költsége fő téte-
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lekből áll [Farkas, 2001].) Ugyanakkor az Európai Unió közlekedéspolitikája szerint szükség 
van a közlekedés externális költségeinek internalizálására. Az Unió ezt a marginális társadal-
mi költségeken alapuló infrastruktúra használati díjakon keresztül kívánja megvalósítani [pl. 
SustMob, 2000] oly módon, hogy az externális költségeket lépésről lépésre, de minden közle-
kedési módra ugyanakkor vezessék be [EU Trans]. A már jelenleg is a központi költségvetés-
be kerülő közlekedéssel kapcsolatos egyéb befizetések pedig tulajdonképpen az externális 
költségek bizonyos mértékű kiegyenlítésének tekinthetők. Látható, hogy milyen szoros össze-
függés van az említett három összetevő között. A kétszeri figyelembevétel vagy a kihagyás 
elkerülése érdekében az általam kidolgozott értékelési modellben a költségek számításánál az 
externális költségeket semmilyen tételben nem veszem figyelembe. Az externáliák számba vé-
telére külön indikátorokat definiálok. Ezzel összhangban az infrastruktúra használatával kap-
csolatos díjak közé csak a ténylegesen az infrastruktúra kiépítésével, üzemeltetésével, karban-
tartásával, fejlesztésével kapcsolatos, a szállítási feladatra allokált és az infrastruktúra-kezelő 
felé megfizetendő költségeket illesztem be. Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy bár az 
infrastruktúra használatáért egyre elterjedtebben szednek díjat, ez még nem terjed ki minden 
közlekedési módra, és minden (földrajzi) területre. Ahol nem szednek használati díjat, termé-
szetesen ott is szükség van az infrastruktúra fenntartásának, működtetésének finanszírozására, 
ezt nyilván a társadalmi befizetések fedezik. Ebben az esetben tehát ez a társadalom számára 
negatív hatásként könyvelhető el, így megjelenítése is a társadalmi indikátorok között lenne 
célszerű. Mivel azonban az indikátor költség jellegű is, és a későbbiek során várható, hogy 
egyre inkább egységesen mindenütt bevezetésre kerül valamilyen útdíj, így mégis a költségek 
között tüntetem fel.  

Az értékelési modellben ezért a költségek közül kiemelem, és külön részindikátorként fo-
galmazom meg az infrastruktúra költségét. Az indikátor meghatározásának módját ld. a kö-
vetkező fejezetben. 

A korrekt számítás érdekében az adó jellegű befizetéseket két helyen is meg kellene jele-
nítem: egyszer a költségek között, hiszen a fuvarfeladat teljes költségszintjét befolyásolják, 
másrészt a társadalmi indikátorok között, hiszen a fuvarfeladat kapcsán befizetett összeg a 
társadalom szempontjából pozitív hatás. Azonban, mint ahogy azt a gazdasági haszon kapcsán 
már megemlítettem, e költségek többitől különválasztása a szállítmányozó/fuvarintegrátor 
számára gyakorlatilag lehetetlen feladat. Így az indikátorok listájában ugyan megjelenítem 
(értelmezése szerint a társadalmi indikátorok között), de az értékelésben a kiszámítástól elte-
kintek. 

 
A költségek e részletes tárgyalása után sorra veszem a további gazdasági indikátorokat. 
Az ágazati indikátorok „hatékonyság” témakörében helyet kapott „energiafelhasználás ha-

tékonysága” mutatót célszerűnek látom felvenni az értékelési rendszerbe, de inkább a környe-
zeti indikátorok közé. Ennek oka az, hogy véleményem szerint az energiahatékonyság vizsgá-
lata elsősorban a környezettudatos gondolkodás jellemzője, és nem feltétlenül a gazdasági 
szemléleté.   

A „kihasználási tényező” természetesen értelmezhető az alternatívák összehasonlítása ese-
tén is. A tényező egyik szokásos értelmezési módja az árumennyiség és a fuvareszköz (tö-
megben vagy térfogatban kifejezett) kapacitásának összefüggését adja, és ez nyilván alternatí-
vánként különböző lehet. A fuvarintegrátor egyik fontos feladata, hogy ilyen értelemben vett 
„teljes rakományú fuvart” szervezzen. Ugyanakkor elmondható, hogy a fuvareszköz kihasz-
náltsága ebben az értelmezésben az értékelési rendszer része, hiszen ha egy jármű félig üresen 
fuvaroz, akkor az adott árumennyiség elszállításához tartozó összes abszolút mutató (költség, 
energiafelhasználás, kibocsátás, stb.) fajlagosan véve (pl. tkm-re vetítve) rossz lesz. Elsősor-
ban tehát nem az a fontos, hogy teljes rakományú fuvar legyen, hanem az, hogy a költség, 
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energiafelhasználás, kibocsátás, stb. mutatók a lehető legalacsonyabbak legyenek. Ezt pedig 
az értékelési rendszer egyértelműen kimutatja a kihasználási tényező nélkül is. 

A kihasználtság másik szokásos értelmezése távolság alapon történik. A távolság alapú 
kihasználási tényező a terhelten megtett út (km-ben) és az összes megtett út (km-ben) hánya-
dosa. (A fuvareszközök jelentős időben üresen közlekednek - nincs fuvar a „régi” kirakási 
hely és az „új” berakási hely között). A fuvareszköz feladóhelyre történő kiállítása a szállít-
mányozás egyik kulcskérdése: megfelelő és sikeres szervezés mellett a fuvareszköz kirakási 
helye egy új fuvarfeladat berakási helyével (közel) azonos, rossz esetben a két hely közötti 
(jelentősebb) távolságot a fuvareszköz üresen, kihasználatlanul teszi meg. Ez mind gazdasági, 
mind fenntarthatósági szempontból kedvezőtlen és ezért a szállítmányozó/fuvarintegrátor egy 
igen fontos feladata, hogy a feladási helyen (vagy annak közelében) rendelkezésre álló fuvar-
eszközt alkalmazzon. Mindennek figyelembe vételét azonban nem önálló mutatóként, hanem 
a releváns mutatók értékeit módosító (növelő) tényezőként javaslom. Tehát, ha ismert, hogy a 
vizsgált fuvarfeladat célállomásáról lesz visszfuvar, akkor a releváns indikátor (pl. energiafel-
használás) értéke tisztán csak a vizsgált fuvarfeladat végrehajtásából származik. Amennyiben 
nincs visszfuvar, úgy az üres „hazajövetelt” is a vizsgált fuvarfeladat részeként kell kezelni. 

Egy másik érdekes kérdés a RO-LA illetve a RO-RO vagy a konténeres fuvarozási techni-
ka és a kihasználtság összefüggése. A következő kérdés merül fel: mi tekinthető árunak ezek-
ben az esetekben? Maga a tehergépjármű vagy a konténer, vagy csak a benne foglalt ténylege-
sen árunak nevezhető javak? 1 Ilyen esetekben a kapacitáskihasználtság szempontjából rele-
váns mutatók abszolút értékeit mindig a teljes tömeg (kamion+áru, konténer+áru) alapján, a 
fajlagos értékeket pedig csak az áru tömegével kell képezni. 

 
A „technológia” területén megadott mutatók közül a „tisztább üzemanyagok” átvétele 

kérdéses. Ágazati szinten alkalmazása érthető, az alternatívák összehasonlításánál azonban 
duplázást jelentene, hiszen a „tisztább üzemanyag” azt jelenti, hogy kevesebb az elégetése 
során kibocsátott káros anyag. Ennek mennyiségét viszont – az alkalmazott üzemanyagfajták-
tól függően – az adott alternatíva esetén külön indikátorral veszem figyelembe. Ha tehát egy 
alternatíva esetén olyan fuvareszköz kerül alkalmazásra, amely pl. alternatív üzemanyaggal 
hajtott, akkor a károsanyag-kibocsátás természetesen ennek megfelelő lesz.  

A „járműméret” az alternatívák összehasonlításában csak annyira releváns, amennyire az a 
„kihasználtság”-nál megemlítésre és figyelembevételre került, így ezt itt nem definiálom.  

A „járművek átlagéletkora” helyett a fuvarfeladat során alkalmazott járművek és rakodó 
berendezések „technológiai fejlettségi szint”-jét definiálom, amely az életkorral van természe-
tesen összefüggésben.  Mint az korábban említésre került, a fejlett technológiák alkalmazása 
nagymértékben hozzájárulhat a környezet megóvásához és így a fenntarthatósághoz. Ezért ezt 
az indikátort én inkább a környezeti mutatók közé sorolom.  

A mutató azt fejezi ki, hogy a jármű tervezésénél, gyártásánál mely kor technológiái ke-
rültek alkalmazásra. Tehát nem a jármű üzemét, hanem az életciklusának korábbi fázisát hiva-
tott értékelni. Minél távolabb megyünk vissza a múltba, feltehetően annál kevésbé kaptak 
helyet a jármű tervezésénél, készítésénél a fenntartható fejlődés szempontjai.  

                                                 
1 Ha az első választ fogadjuk el, akkor a pl. 1500 t hordképességű RO-RO hajó esetén, egy kamion teljes 

tömegét 40t-ra, a hasznosat pedig 27t-ra felvéve adódik, hogy a tényleges áru csak a hordképesség 67,5 %-a. 40 
lábas konténerek esetén az önsúlyból származó kihasználtságban megjelenő „veszteség” ugyanerre a számra kb. 
12 % lenne. Ha az áru átrakásra kerülne, akkor egy ugyanilyen hordképességű hajó lényegesen több árut lenne 
képes elszállítani.  Mindezt természetesen bizonyos mértékben kompenzálja, hogy ezen technikák alkalmazásá-
val az áru átrakásának költsége és ideje, a sérülés veszélye kisebb, a rakodás energiafelhasználása, a háztól-házig 
szállítás könnyebben megvalósítható. Az általam kidolgozott értékelési modell gazdasági és fenntarthatósági 
szempontok érvényesítésével együtt alkalmas annak eldöntésére is, hogy milyen mértékű ez a kompenzáció, ez 
azonban nem tárgya az értekezésemnek.. 



 33

Az indikátornak mindenképpen helye van a listában, de a technológia fejlettségi szintjé-
nek pontos meghatározása bár nem lehetetlen, de igen hosszadalmas és bonyolult feladat. A 
mutató súlya az értékelésben nem akkora, hogy érdemes legyen egy nagyon részletes elemzést 
végrehajtani. Egyszerűbb módon történő számbavételhez a jármű életkora lehet egy jó jellem-
ző, ez azonban nem feltétlenül nyújt pontos információt. Előfordulhat ugyanis, hogy egy na-
gyobb sorozatban gyártott típust 5-6 éven keresztül is változtatás nélkül készítenek, így egy új 
jármű bizonyos esetben akár az 5-6 évvel korábbi technológiai szintet képviseli. A feladat 
elvégzésébe bevont járművek piacra kerülésének ideje ezt kiszűri és így jobban mutatja a 
technológiai fejlettségi szintet. A rakodó berendezésekre vonatkozóan hasonló indikátort nem 
fogalmazok meg, hiszen ezek súlya még kisebb, ráadásul nem is minden alternatívában szere-
pelnek, így az összehasonlításnál problémák adódhatnak a hiányzó érték miatt. 

A közlekedésre általánosan értelmezhető „károsanyag- és zajkibocsátási normáknak meg-
felelő járművek száma” mutató az alternatívák összehasonlításánál nem releváns. A lényeget 
azonban kifejezik a fuvarfeladat során emittált károsanyag és zaj mennyiségét mutató indiká-
torok. 

A „szállítás volumene” szintén csak általánosan a közlekedésre vonatkozó mutató, hiszen 
az összemérendő alternatívák az áru mennyiségét illetően teljesen azonosak. Így a saját mo-
dellemben ilyen indikátort sem definiálok. 

 
A 2.4.2 fejezet általános gazdasági indikátorai alapján az előbb megadott mutatók mellett 

megfogalmazható még néhány, az alternatívák összehasonlítására vonatkozó specifikus szem-
pont is, amelyeket leginkább a gazdasági indikátorok közé lehet sorolni. 

Ilyen specifikus szempont a „megbízhatóság”. Értékelésemben ezt két részre bontom an-
nak megfelelően, hogy a szállítmányozó szempontjából az általa megbízott alvállalkozók ol-
dalán vagy egyéb módon értelmezhető. 

Az első csoportba az alvállalkozók megbízhatósága, ezen belül pedig a meglevő kapcso-
latrendszer, a pontosság, az árukövetés lehetősége tartozik. 

A „meglevő kapcsolatrendszer” mint indikátor megfogalmazása mögött a következő meg-
fontolás húzódik: 

Abban az esetben, ha a fuvarozást ténylegesen végző alvállalkozókkal a szállít-
mányozónak (fuvarintgrátornak) régi, kölcsönös elégedettségen alapuló kapcsolat-
rendszere van, akkor ez nagymértékben hozzájárul a magas szintű, megbízható szol-
gáltatáshoz, amely minden fél érdeke. Amennyiben a szállítmányozónak nincs ta-
pasztalata az alvállalkozóval, elképzelhető, hogy a felmerülő problémákat nehezeb-
ben lehet kezelni. Ez a bizonytalanság a szállítási alternatívát előnytelenebbé teszi. 
Feltételezhető olyan eset is, hogy a kapcsolatrendszer ugyan régi, de nem feltétlenül 
pozitív megítélésű.  

Ez az indikátor azonban csak azt hivatott számításba venni, hogy a szállítmányo-
zó rendelkezik-e információval az alvállalkozóról, függetlenül attól, hogy ez pozitív 
vagy negatív.  

 
Nem igényel különösebb magyarázatot a pontos teljesítés, vagyis a „pontosság” és a meg-

bízhatóság kapcsolata. Ez az indikátor szintén az alvállalkozók minősítésére szolgál, így ter-
mészetesen ebben benne van az igénybe vett fuvareszköz megbízhatósága is (hiszen a fuvar-
eszköz megfelelő műszaki állapotának biztosítása is az alvállalkozó feladata). Ugyanakkor 
viszont nincs benne olyan, a pontosságot befolyásoló külső tényező, amely az alvállalkozótól 
független. Ezeknek külön kategóriát definiáltam (ld. Akadályozó tényezők). 

Az „árukövetés, kapcsolattartás lehetősége” mutató azt fejezi ki, hogy az információs 
technológiák fejlődése révén ma már számos területen – így a fuvarozás területén is – lehető-
ség van a nyomkövetésre és fejlett, internet-alapú kommunikációra. Ezáltal a szállítás minden 
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időpontjában van információ a küldeményről, és ez nagyban hozzájárulhat a jelentkező zava-
rok gyors és hatékony elhárításához és így a megbízhatóság növekedéséhez.  

 
Mindezek mellett megvizsgáltam, hogy a szállítmányozás témájában általánosan emlege-

tett rugalmasság vajon beilleszthető-e az általam alkalmazott értékelési metodikába, ha igen, 
akkor hogyan, ha nem, akkor miért nem. 

A rugalmasság definíciója a [RECORDIT D1, 2000] szerint a következő: a rugalmasság a 
fuvarozási szolgáltatás azon speciális jellemzője, amelynek révén csökkenthető azon korláto-
zó tényezők száma, amellyel a szolgáltatást igénybe vevő az áru továbbítása kapcsán szembe-
sül. Ezt a meghatározást használva kijelenthető, hogy a rugalmasságnak az alternatívák kivá-
lasztásánál van jelentősége, nem pedig a kiválasztott alternatívák értékelésében. Az alternatí-
vák kiválasztásával kapcsolatos, a 3.1 fejezetrészben is említett alapfeltételem az volt, hogy 
csak olyan megoldások jöhetnek szóba, amelyek a megbízó igényeinek minden tekintetben 
megfelelnek. E kritérium alapján kiválasztott változatok között tehát rugalmasság szempont-
jából nincs különbség, így az értékelésemben ezzel a kérdéssel nem foglalkozok. 

 
A másik csoportba azok a mutatók kerültek, amelyek a pontosságot külső, alvállalkozók-

tól függetlenül befolyásoló szempontok. Ezek az „Akadályozó tényezők” nevet kapták. Az ide 
sorolt indikátorok mindegyikének általános jellemzője, hogy az eredetileg tervezett – és a 
megbízó által elfogadott – teljes fuvarozási időt hosszabbítja meg. A differenciálásra a köny-
nyebb számbavétel érdekében van szükség. 

Nyilvánvaló, hogy a szállítási feladat határidőre történő elvégzését kockáztathatják az ak-
tuális kedvezőtlen időjárási körülmények (pl. magas hegyvidéken átkelés havas időben, hófú-
vás sík vidéken, hó és jegesedés miatti akadályok a vasúti közlekedésben, alacsony vagy ép-
pen magas vízállás miatti korlátozások a hajózásban). Ezt veszi számításba az „időjárás ked-
vezőtlen hatása az útvonalon” és az „időjárás kedvezőtlen hatása az átrakásokra” nevű muta-
tók. 

Szintén a pontosságot kockáztató külső körülmények a jellemző forgalmi terheltség (pl. 
bizonyos utak a többinél is jobban terheltek), részleges lezárások és sebességkorlátozások 
valamint az ebből származó torlódások (pl. útvonal felújítás, kotrás stb. miatt) valamint az 
átrakóhelyeken jelentkező torlódások. A torlódás káros hatása alatt itt a fuvaro-
zó/szállítmányozó/megbízó és nem a társadalom számára jelentkező hatásokat értem. Ezeket 
más mutatók alkalmazásával, értelemszerűen a társadalmi indikátoroknál veszem figyelembe. 

 
A megbízhatóság mellett a biztonság, a megbízó szempontjából az „árubiztonság” is fon-

tos szempont. A szállítmányozó feladata, hogy az árut biztonságosan, eredeti állapotában és 
mennyiségében a megrendelő számára leszállítsa. Az árukár adódhat a szállító jármű balese-
téből, a nem megfelelő szállítási körülményekből (raktér klímája), a szállítás elhúzódásából 
(romlandó áruknál), lopásból, a rakomány elmozdulásából, helytelen rakodásból, stb. Ezeket a 
kockázatokat egy külön indikátorban veszem számba. Ennél az indikátornál nem célszerű a 
fuvarozási-rakodási rész külön vétele, hiszen a rakodás maga egy kockázati tényező. Így ezt 
az indikátort a teljes szállítási láncra értelmezem. 

 
Ezzel megadható a gazdasági indikátorok listája, amit a 3.1. táblázatban foglalok össze. 
A táblázat 4. oszlopának jelölése azt mutatja, hogy az indikátor a konvencionális (K), 

gyakorlatilag csak gazdasági és egyéb praktikus szempontokat figyelembe vevő (manapság 
általánosan használt) döntési mechanizmushoz tartozik, vagy kifejezetten a fenntarthatósági 
(F) szemléletű döntési modell része-e. Az 5. oszlop hasonló, az F betű a fuvarozási részre, az 
Á betű pedig, az átrakásra vonatkozó indikátort jelzi. Ha az értékelés tárgya nem egy kombi-
nált szállítási lánc, akkor értelemszerűen az átrakásra megfogalmazott indikátorokat nem kell 
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használni. Az utolsó oszlop azt adja meg, hogy az indikátor értékének milyen irányú változása 
kedvező a fenntarthatóság szempontjából.  

 
GAZDASÁGI INDIKÁTOROK 

Szempon-
tok Indikátor neve Jel K / F F / Á 

Pozitív 
változás 
iránya 

Költségek 

Összes fuvarköltség 
- infrastruktúra költségek nélkül 
- infrastruktúra költségek 
- rakodási költségek 

GK1 
(GK11) 
(GK12) 
(GK13)

 
K 
K 
K 

 
F 
F 
Á 

↓ 

Meglevő kapcsolatrendszer GM1 K F ↑ 
Pontosság GM2 K F ↑ 

Alvállal-
kozók 
megbízha-
tósága Árukövetés, kapcsolattartás lehetősége GM3 K F ↑ 

Időjárás kedvezőtlen hatása az útvona-
lon GAK1 K F ↓ 

Időjárás kedvezőtlen hatása a rakodás-
ra GAK2 K F ↓ 

Akadályo-
zó ténye-
zők 

Forgalmi terheltség, torlódások GAK3 K Á ↓ 
Árubiz-
tonság Áru megsérülésének kockázata GA1 K F ↑ 

3.1. Táblázat – A javasolt gazdasági indikátorok listája 

3.3.2 Környezeti indikátorok 
 
Az ágazati indikátoroknál, a természeti erőforrás felhasználás részben megemlített „nyers-

anyag felhasználás” alatt a járművek és az infrastruktúra kialakításához szükséges természeti 
erőforrásokat (alapanyagot és energiát) szokták érteni. Ezek fuvarozásban használt járművek-
re és infrastruktúrára történő lebontása ma még végtelenül nehéz lenne, ezért az értékelésbe 
nem veszem bele. 

Az „infrastruktúra földterület igénye és annak feldarabolása” elsősorban módra jellemző 
adat, akár függetlennek is tekinthető az alternatíváktól. Meg kell azonban említeni, hogy a 
fuvarfeladatok mennyiségének növekedése infrastruktúra-fejlesztést indukál(hat), és így már 
biztosan van valamilyen kapcsolat egy újabb fuvarfeladat és az indikátor között. Ennek szám-
szerűsítése egyelőre azonban kivitelezhetetlen, így ez sem jelenik meg az összehasonlításban. 

 
Az „energiafelhasználás” kapcsán elmondható, hogy a fenntartható fejlődés koncepciója 

megköveteli, hogy takarékoskodjunk az energiaforrásokkal, legyenek azok bármilyen neműek 
is. A takarékosság egyik módja a fogyasztott mennyiség abszolút értékének csökkentése. A 
„fuvarozás és átrakás teljes energiafelhasználása” mutatók abszolút értékben adják, hogy a 
fuvarfeladat megoldása során mennyi a rendelkezésre álló energiahordozókból a teljes fel-
használás.  

Nyilvánvaló, hogy a fuvareszközök gyártásához, karbantartásához, majd megsemmisíté-
séhez köthető energiának van (az élettartamra vonatkozó futásteljesítmény alapján) az adott 
fuvarfeladatra vonatkozó része. Ez azonban hivatkozható szakirodalmi adatok hiányában ki-
marad a teljes energiafelhasználás számításából. A meghatározás nehézsége miatt szintén el-
tekintek az úthálózat működtetéséhez (forgalmi lámpák, világítás, sorompók, jelzőeszközök, 
zsilipek) szükséges, a fuvarfeladatot terhelő energia mennyiségétől. 
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A növekvő energiaigény fenntarthatósági szempontból elfogadható kielégítésének módja a 

megújuló (nap-, szél-, víz-, bio-) energia termelésének és felhasználási arányának növelése. 
Az áruszállítás vonatkozásában azt lehet mondani, hogy mindez ma még jelentősebb mérték-
ben csak a villamos vasúti vontatásra és a termináltevékenységekre értékelhető. Az ott fel-
használt villamos energia bizonyos része ugyanis már ma is megújuló energiaforrásból – első-
sorban vízerőművekből, ritkábban szélerőművekből – származik (pl. az amszterdami kikötő 
energiaellátásában húsz szélerőmű vesz részt, a trieszti kikötőben pedig közvetlenül vízener-
gia biztosítja a rakodást). Bár a közúti és belvízi fuvarozásra ma még kizárólag a fosszilis 
eredetű energia felhasználása jellemző, széleskörű kutatások folynak ezek alternatív üzem-
anyagokkal, ill. megújuló energiával történő helyettesítésére. Mindezek miatt fontosnak tar-
tom a „megújuló energiák alkalmazásának aránya” megnevezésű indikátor alkalmazását az 
alternatívák összehasonlításához is.  

 
A takarékosság másik módja a hatékonyság növelése – ezt veszi figyelembe az ágazati in-

dikátorok között is említett energiahatékonysági indikátor. Hatékonyság alatt az alternatívák 
értékelésének esetében is az áru egységének egy kilométerre történő elszállításához szükséges 
energiamennyiséget értem, és a „fuvarozás energiafelhasználás hatékonysága” indikátorral 
veszem figyelembe. Itt nincs értelme különválasztani az átrakásokat, hiszen elképzelhető, 
hogy az összehasonlítandó alternatívák közül nem mindegyik igényli a közbenső átrakást. Így 
az átrakás hatékonyságát alternatívánként összehasonlítani nem is lehet.  

 
A levegőbe történő károsanyag kibocsátást természetesen nem csak ágazati szinten lehet 

értelmezni, hanem az egyes alternatívákra is. Ahogy az ágazati szinten is, ezt a területet itt is 
klímaváltozást okozó károsanyag kibocsátásra és légszennyezésre lehet bontani. A klímavál-
tozásért (globális felmelegedésért, üvegházhatásért) felelős jelentősebb gázok a szén-dioxid 
(CO2), a dinitrogén-oxid (N2O) és a metán (CH4). A különböző nitrogén-oxidok (NOx) csak 
közvetetten okoznak üvegházhatást. A [TERM, 2003a] alapján a három gáz közül a legna-
gyobb jelentőséggel a szén-dioxid bír, az N2O közlekedési eredetű kibocsátása jelenleg még 
csekély, de a három-utas katalizátorok bevezetésével gyorsan növekvő tendenciájú, a kibocsá-
tott metángáz mennyisége pedig az előzőekhez képest gyakorlatilag elhanyagolható.  

A másik csoportba az ún. légszennyező anyagok tartoznak. Ezek között megemlítendő a 
nitrogén-oxid(ok) (NOx), a kén-dioxid (SO2), a szén-monoxid (CO), az ammónia (NH3), a 
szerves illóanyagok (VOC) és a finom, szemcsés anyagok (PM)2. 

Az NO2, SO2 és az NH3 elsavasodást okoz, az NO2, a VOC, a CO (és a korábban említett 
metán) pedig a felszíni ózonképződéshez járulnak hozzá. A finom részecskék külön csoportot 
képeznek. A [TERM, 2003b] szerint ezek közül a legjelentősebb hatása a PM10-nek, a nitro-
gén-oxidoknak és a kén-dioxidnak van. 

Az értékelésben a fenti káros gázok közül csak a szakirodalom által említett 4 legfonto-
sabbat veszem számításba.  

Az említett anyagok káros hatásainak ismertetése nem tárgya értekezésemnek, így csak 
annyit jegyzek meg, hogy ezek a gázok az emberi egészségkárosodás okozása mellett az épí-
tett környezetre, az ökológiai rendszerekre és a biodiverzitásra is kifejtik negatív hatásukat.  

Mivel ezen káros hatások okozója a közlekedés, de a károkat nem a közlekedő szenvedi el, 
így ezeket a tételeket – a későbbiekben megemlítettek mellett – a közlekedés externális hatá-
sai közé könyvelik el a nemzetközi gyakorlat szerint. Itt is kiemelném, hogy e mutatók értéke-

                                                 
2 A finom szemcsés anyagok PM jelölésénél általában látható egy alsó index, mely a szemcsék átmérőjét 

jelzi mikrométerben. A szemcsék többféle eredetűek lehetnek, ilyen például a dízel üzemanyag elégetése során 
keletkező korom vagy a por is. A szakirodalmak leggyakrabban a 10 vagy a 2,5 mikronnál kisebb részecskékre 
vonatkozó kibocsátást adják meg. 
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lésben történő számbavételének az a feltétele, hogy a költségek között ne kerüljenek elszámo-
lásra az ezekhez a kibocsátásokhoz tartozó externális költségek. 

A károsanyag kibocsátás természetesen nem csak a fuvarozási szakaszokon, de az átra-
kás(ok) során is jelentkezik. 

Ugyanakkor – ha nem is túlságosan differenciáltan – de vannak adatok a fuvareszközök 
gyártása, karbantartása, majd megsemmisítése során kibocsátott káros anyagokról is. Ezen 
túlmenően rendelkezésre állnak adatok a különböző energiaforrások (pl. fosszilis tüzelő-
anyagok vagy villamos energia) előállítása során emittált károsanyagok mennyiségét illetően 
is. Így a kibocsátást a fentiek mellett a fuvareszközök és a felhasznált energia előéletére vo-
natkozóan is figyelembe veszem egy-egy külön részindikátorral. Az értékelendő 
(fő)indikátorok az egyes kibocsátásokhoz tartozó részindikátorok összege lesz. 

 
A „kibocsátás földbe, élővízbe” kérdéskörében az „infrastruktúra előállításából származó 

szennyezőanyag kibocsátás” az alternatívák összehasonlításának tekintetében nem releváns. A 
balesetekből, úthálózatról származó és a szándékos szennyezőanyagok kibocsátása viszont 
már értelmezhető a mikro-szintű értékelés vonatkozásában is, hiszen az alkalmazott fuvarozá-
si mód a járművek üzeméből fakadóan direkt vagy közvetett módon, de szennyezi a földfel-
színt, a felszíni és felszín alatti vizeket. A szennyezés lehet olajszármazék (pl. szivárgásból), 
egyéb veszélyes anyag, fekete vagy szürke szennyvíz, rakománymaradék illetve egyéb anyag 
(pl. a fagyott utak tisztításához használt só)[CREATING WP4.1, 2006].  

A szennyezés mértékének tisztázása, számszerűsítése végtelenül nehéz, hiszen a szennye-
ző igyekszik azt eltitkolni. (Nehéz annak ellenére, hogy pl. a belvízi hajózás területén a szeny-
nyezőnek minősülő anyagokról pontos nyilvántartást kell vezetni.) Még ennél is nehezebb 
lenne az esetleges általános adatokból a szennyezést egy adott alternatívára vetíteni. Az indi-
kátornak mégis helye van ebben a listában azért, hogy felhívja a figyelmet a releváns statiszti-
kai adatok gyűjtésére, a számba vétel módjainak kidolgozására. Mivel azonban ezek egyelőre 
nem állnak rendelkezésre, így az értékelésben a „földszennyezés, vízszennyezés”-t indikátor-
ként nem veszem figyelembe. 

A „hulladéktermelés” kérdésköre hasonló. A közlekedéssel kapcsolatos hulladékot a 
szennyezéstől az különbözteti meg, hogy az minősül hulladéknak, ami a megfelelő gyűjtőhe-
lyen leadásra kerül (pl. használt gumik, akkumulátorok, olajos fenékvíz, fáradt olaj, rako-
mánymaradék, stb.), a szennyezőanyag pedig az, ami nem. (A belvízi hajó olajos fenékvize 
hulladék, ha az a gyűjtőhajóra kerül, ha pedig felelőtlenül kidobják közvetlenül az élővízbe, 
akkor szennyezőanyag.) A hulladéktermelés ebből következően legalább elméletileg mérhető, 
de ennek fuvareszközre és alternatívára vetítése jelenleg még megoldhatatlan. Éppen ezért a 
„hulladéktermelés” is csak a javasolt indikátorok listájában jelenik meg, az értékelésben már 
nem. 

 
A környezeti indikátorok listáját ezek után a 3.2. táblázat mutatja. Az indikátorok jelölé-

sénél az EXT kiterjesztés utal arra, hogy az indikátor a fuvarfeladattal kapcsolatos externális 
hatások valamelyikét mutatja. 

 

3.3.3 Társadalmi indikátorok 
 
Az ideális fuvarozási változat kiválasztására irányuló értékelésben a társadalmi indikáto-

rok az adott alternatíva pozitív és negatív társadalmi hatásaiként értelmezhetőek.  
E megfontolás alapján a közlekedés egészére általánosan megfogalmazott indikátorok kö-

zül a „társadalom egészségi állapota” és az „élhetőség” témaköre egyértelműen kiesik a mik-
ro-szintű értékelésből. 
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KÖRNYEZETI INDIKÁTOROK 

Kategória Indikátor neve Jel K / F F / Á 
Pozitív 
változás 
iránya 

A fuvarozás fosszilis energiafel-
használása KEF1 F F ↓ 

A rakodás fosszilis energiafel-
használása KEF2 F Á ↓ 

Természe-
ti erőforrás 
felhaszná-
lás Megújuló energiaforrások haszná-

latának aránya KEF3 F F és Á ↑ 

Energiaha-
tékonyság 

A fuvarozás energiafelhasználás 
hatékonysága KE1 F F ↑ 

Technoló-
gia 

A járművek technológiai fejlettsé-
gi szintje KT1 F F ↑ 

Összes CO2, kibocsátás KLK1 EXT F F ↓ 
Összes NOx kibocsátás KLK2 EXT F Á ↓ 
Összes PM kibocsátás KLK3 EXT F F ↓ 

Levegőbe 
történő 
kibocsátás 

Összes SO2 kibocsátás KLK4 EXT F F és Á ↓ 
Földszennyezés, Vízszennyezés KFV1 F F és Á ↓ Földbe, 

élővízbe 
történő 
kibocsátás 

Hulladéktermelés KFV2 F F és Á ↓ 

3.2. Táblázat – A javasolt környezeti indikátorok listája 

A „baleset” kapcsán megemlítendő egy újabb, az ideális alternatíva kiválasztásában is al-
kalmazandó externális hatás. A saját értékelési modellbe beépített „balesetek” indikátor éppen 
a fuvarfeladat elvégzéséhez szükséges jármű(vek) forgalomba állásával megnövekedő baleseti 
kockázatot hivatott megjeleníteni. 

A „közlekedéssel összefüggő bűnözés” mikro-szintű értelmezhetősége az „árubiztonság”-
nál lett számításba véve, hiszen a „fuvarozással összefüggő bűnözés” nyilván az árut érinti 
elsősorban. 

A „hozzáférés” itt a megfelelő, esetleg speciális fuvareszközhöz, rakodási egységhez, stb. 
való hozzájutást jelenthetné. Itt újra az alternatívák meghatározásánál tett kiindulási feltételre 
hivatkozok, miszerint az értékelésben csak olyan változatokat vizsgálok, amelyek minden 
tekintetben megfelelnek a megbízó által rögzített fuvarfeladat követelményeinek. Ez viszont 
azt is jelenti, hogy a megfelelő fuvareszköz, rakodási egység, stb. rendelkezésre áll. Így az 
alternatívák értékelésénél ez sem szempont. 

A „munkakörülmények” elméletileg értelmezhető lenne a fuvarfeladat alternatívái kap-
csán is. A szállítmányozó/fuvarintegrátor azonban, még ha ismeri is az általa bevont fuvaro-
zókat és egyéb alvállalkozókat, nagy valószínűséggel nem rendelkezik a járműszemélyzet 
munkakörülményeire vonatkozó információkkal. Emiatt a gyakorlatban ennek a szempontnak 
az értékelése is kivitelezhetetlen.  

Mindemellett az általános tapasztalat az, hogy a dolgozók munkakörülményei megfelelő-
ek, így ennek az indikátornak az „elvesztése” nem jelent számottevő problémát. 

 
A „zajterhelés” nyilvánvalóan releváns nemcsak ágazati szinten, hanem az egyes alterna-

tívák esetén is. Ágazati szinten általában a környezeti indikátorok között jelenik meg, de én 
célszerűbbnek találtam a társadalmi indikátorok között feltüntetni, hiszen a lakott és védett 
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területeken történő zajkibocsátást szokták meghatározni, vagyis elsősorban az emberre, társa-
dalomra gyakorolt hatásokat veszik figyelembe. Ahogyan az már korábban is említésre került, 
a zajkibocsátás is a közlekedés externális hatásai közé tartozik, így az ezekre vonatkozó ko-
rábban említett feltételek és megfontolások itt is érvényesek. A közlekedés externális hatásai-
val foglalkozó szakirodalmak a különböző fuvarozási módok kapcsán megjegyzik, hogy a 
belvízi hajózás gyakorlatilag nem jár zajterheléssel. Ennek oka, hogy a vízi út szélességéből 
következően, még ha a parton vannak is emberek, azok távol esnek a zaj forrásától, és így 
nincsenek terhelésnek kitéve. 

Fontos megjegyezni továbbá, hogy a terminálokon folytatott rakodási és egyéb a fuvarfel-
adathoz köthető tevékenységek zajkibocsátása igencsak másodlagos3, hiszen ezek – egy-két 
helyi specialitástól eltekintve – általában lakott területektől távolabb eső iparterületeken van-
nak [RECORDIT D4, 2001]. Így a „zajkibocsátás” indikátorát az értékelésben csak a fuvaro-
zási szakaszokra értelmezve határozom meg. Az ágazati szintű indikátorok listájában a zajter-
helés a környezeti indikátorok között kapott helyet. Az én definíciómban azonban a zajterhe-
lés egyértelműen a társadalmat terhelő módon jelenik meg, így célszerűbbnek látom a társa-
dalmi indikátorok közé tenni. 

 
Az eddig, a 2.4.2 fejezet alapján említett mutatók mellett a társadalmi indikátoroknál is be 

kell vezetni pár további szempontot. Ennek oka a már több helyen is megjelenő externális 
hatások konzisztens számításba vétele.  

A gazdasági indikátorok témakörénél részletesen kifejtettem, hogy a költségek között 
megjelennek olyan állami bevételek is, amelyek az externális hatások bizonyos mértékű kom-
penzálásának tekinthetők. Ezt képviseli a listába betett, de a számításban már nem alkalmazott 
„állami bevételek” mutató. (Magyarázatot ld. a gazdasági indikátoroknál.) 

Az „akadályozó tényezők” kapcsán szót ejtettem arról, hogy a fuvarfeladat megoldásából 
következő fuvarozás esetlegesen torlódásokhoz vezet. Az akadályozó tényezők között a torló-
dásból csak a szállítmányozónál jelentkező problémákat vettem figyelembe, azonban a társa-
dalom számára is hátrányos az adott fuvarfeladat miatt megnövekedett forgalom okozta torló-
dás. Ezt veszi figyelembe az itt definiált „torlódások” indikátor. 

Mindezek alapján a javasolt társadalmi indikátorok összefoglalása a 3.3. táblázatban talál-
ható. 

 
Az így definiált indikátorok segítségével a szállítási lánc nem csak a hagyományos, első-

sorban gazdasági szempontok szerint, hanem a fenntarthatósági aspektusok szerint is értékel-
hető. Ezáltal lehetőség nyílik a fenntarthatóság szempontjából gyenge láncszemek megállapí-
tására. Az értékelést csak a K jelű indikátorokkal elvégezve, a két szemléletmód eredményei 
is egybevethetőek. 

Az értékelési modell indikátor-rendszerének ilyen módon történő felállítása csak az 
externális hatások internalizásási folyamatának lezárulásáig érvényes. Az után az externáliák 
költségek formájában épülnek be a rendszerbe (a GK1 és GK2 mutatókba), így a KLK1-4, és 
a TN1-3 jelű indikátorokat a duplán számítás elkerülése érdekében ki kell venni az értékelés-
ből. Az úthasználati díjak egységes rendszerű alkalmazása miatt az infrastruktúrával kapcsola-
tos költségek külön megjelenítésének sincs értelme, az beolvasztható a többi költség közé. A 
társadalmi indikátorok közé most még felvett állami bevételek – mint az externáliákat részben 
kompenzáló tétel – pedig értelmét veszti még a megjelenítés szintjén is. Mint látható, ezáltal a 

                                                 
3 A kombinált fuvarozás teljes (internális és externális) költségének meghatározási lehetőségeivel foglalkozó 

RECORDIT (REal COst Reduction of Door-to-door Intermodal Transport) project egyébként a termináltevé-
kenységek vonatkozásában csak a rakodás és vasúti szerelvények összeállítását szolgáló tolatások energiafel-
használását és az ebből következő levegőbe történő kibocsátásokat fogalmazza meg jelentős, és ezáltal figye-
lembe veendő tényezőnek. 
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társadalmi indikátorok köre ugyan kiürül, de az előző rövid fejtegetésből kiderül, hogy ez nem 
jelenti a társadalomra gyakorolt hatások figyelmen kívül hagyását.  

Mindemellett az értékelési modell – a megmaradó környezeti indikátorok miatt – az 
internalizálási folyamat lezárulta után is alkalmazható összehasonlításra, noha jelentősége 
lényegesen csökken. Az externális költségek alkalmazásával kapcsolatban tett megállapítása-
im (ld. a 2.3 fejezetet) alapján azonban a külső költségek internalizálása után is célszerűbb 
lenne a modellt eredeti formájában alkalmazni, de a költségek külön vétele akkor már igen 
nehézkessé teszi a modell használatát. 

 
TÁRSADALMI INDIKÁTOROK 

Kategória Indikátor neve Jel K / F F / Á 
Pozitív 
változás 
iránya 

Pozitív 
hatások a 
társada-
lomra 

Állami bevételek4  TP1 F F és Á ↑ 

Baleseti kockázat TN1 EXT F F ↓ 

Torlódások TN2 EXT F F ↓ 

Negatív 
hatások a 
társada-
lomra A szállítás zajkibocsátása TN3 EXT F F ↓ 

3.3. Táblázat – A javasolt társadalmi indikátorok listája 

 

3.4 Az értékelésben alkalmazandó indikátorok meghatározási lehe-
tőségei 

 
Az előző fejezetben az ágazati szintre megfogalmazott indikátorok alapján bemutattam 

azokat a mutatókat, amelyeket a fenntarthatóság nemzetközi értelmezésének megfelelően a 
szállítmányozási feladatok között jelentkező, az optimális alternatíva kiválasztására irányuló 
általam felállított értékelési modellben alkalmazni célszerű. Ebben a fejezetben a kiválasztott 
mutatók értékeinek meghatározására adok megoldási lehetőségeket. Minden mutatóhoz meg-
fogalmazom az indikátor számításához szükséges indikátor adatokat, valamint a számítási 
módszert, amellyel a mutatók értéke kalkulálható. 

 
 

3.4.1 Gazdasági indikátorok 
 
Költségek 
 
Indikátor neve:  
Fuvarköltségek 
Indikátor adatok:  
A fuvarozó(k) által benyújtott számlák összegei, saját szállítás esetén az adott feladatra 

vonatkozó összes fix és változó költség (Euro, Euro/tonna, Euro/db, Euro/TEU, stb.). 

                                                 
4 A GK1-ben kerül beszámításra. 
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Indikátor számítása: 
Amennyiben a feladat alvállalkozók bevonásával valósul meg a költségek számítása rela-

tíve egyszerű: a megállapodásokban szereplő fuvardíjak és a fuvardíjba be nem épített, de a 
fuvarfeladattal összefüggő egyéb költségek összeadásával a teljes költségszint meghatározha-
tó. 

Komplex logisztikai szolgáltatók esetén a saját járművekkel végzett szállításra a szokásos 
költségszámítási gyakorlat szerint kalkulálhatók az egyes költségtételek. A fix költségek kö-
zött szerepel a jármű ~, fix karbantartási ~, személyi ~, és a rezsi. A változó költségek a kenő-
anyag ~, üzemanyag ~, (dízelolaj vagy a villamos vasúti vontatás esetén az elektromos ener-
gia költsége), változó karbantartási ~, és a biztosítás költségekből tevődnek össze. Ha pontos 
költségszámításra nincs mód, akkor tájékoztató adatokkal a [általános adatok: CREATING 
WP2, 2006, részletes adatok a belvízi hajózásra: CREATING WP4.1, 2006,  a közútra és vas-
útra vonatkozóan: CREATING WP4.3, 2006, vagy néhány jelentősebb útvonalra: 
RECORDIT D3, 2002] szolgál. 

Mindkét esetben az infrastruktúra használatáért fizetett díjakat külön kell feltüntetni. Az 
externális költségeket – amennyiben ez esetleg valamilyen mértékben a pályadíjak részét ké-
pezi – nem szabad számításba venni.  

A költségeket a rá- és elszállításra valamint a fő szállítási szakaszra külön kell meghatá-
rozni (már csak azért is, mert ezek különböző szállítási módokkal történnek).  

A költségekbe bele kell továbbá számítani a közvetlenül a fuvarfeladat elvégzéshez köthe-
tő üres futásra vonatkozó költségeket is. 

A kisebb érték a jobb. 
Indikátor mértékegysége:  
Euro, Euro/tonna, Euro/db, Euro/TEU, stb. 
 
Indikátor neve:  
Rakodási költségek 
Indikátor adatok:  
Az átrakóhely(ek) által benyújtott számlák összegei, (Euro, Euro/tonna, Euro/db, 

Euro/TEU, stb.). 
Indikátor számítása: 
A kikötőben (vagy logisztikai központban) történő árukezeléssel kapcsolatos szállítmá-

nyozónál jelentkező költségek a rakodási, tárolási, biztosítási költségek és a kikötői illetékek. 
A kikötői költségek értéke az átrakóhelyek által kiadott árajánlatokból vagy hosszútávra kö-
tött megállapodásokból vehető. Ha ilyenek nincsenek jellemző átlagértékeket az előző indiká-
tornál említett szakirodalomból lehet kivenni.  

Az értéket minden egyes átrakásra külön kell meghatározni. (A kikötői árukezeléssel kap-
csolatos költségek értéke nem csak az áru jellegétől és mennyiségétől függ, hanem az átrakó-
helytől is.)  

Az adott alternatíva indikátor értéke – ha a feladat megoldása során több közbenső átrakás 
történik – az egyes átrakásokra kapott értékek összege. 

A kisebb érték a jobb. 
Indikátor mértékegysége:  
Euro, Euro/tonna, Euro/db, Euro/TEU, stb. 
 
Megbízhatóság 
Indikátor neve:  
Meglevő kapcsolatrendszer 
Indikátor adatok:  
Az alvállalkozókkal kapcsolatos adatbázis 
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Indikátor számítása: 
Az előző fejezet alapján az alvállalkozók minősítésére a 3.4. táblázatot javaslom. A szállí-

tási lánc ez alapján a bevont alvállalkozók minősítésének átlagolásával értékelhető. 
A nagyobb érték a jobb. 
Indikátor mértékegysége:  
minőségi mutató 
 

Minősítés – az alvállalkozó Érték 
az alvállalkozó már több mint háromszor 

volt alkalmazva
nagyon jól ismert 5 

az alvállalkozó háromszor volt alkalmaz-
va

jól ismert 4 

az alvállalkozó kétszer volt alkalmazva közepesen ismert 3 
az alvállalkozó egyszer volt alkalmazva alig ismert 2 

az alvállalkozó még nem volt alkalmazva ismeretlen 1 
3.4. Táblázat – Az alvállalkozók megbízhatósági minősítésére használt táblázat 

Indikátor neve:  
Pontosság 
Leírás:  
Indikátor adatok:  
Az indikátor kiértékelését csak saját, az alvállalkozó teljesítését tartalmazó adatbázisra 

támaszkodva lehet elvégezni. Ezeknek a következő adatokat kell tartalmaznia: a fuvarozási 
szakasz hossza, a késések mértéke és az alkalmazások száma, alválallkozónkénti bontásban. 

Indikátor számítása: 
A pontos teljesítést nyilván valamilyen toleranciával kell meghatározni. Ennek mértéke nyil-
ván távolság- és módfüggő, hiszen a különböző közlekedési módok esetén más az átlagos 
sebesség, forgalmi és hálózati jellemzők, stb. Ennek ellenére az egyszerűbb használhatóság 
érdekében a még elfogadható késés idejét csak a távolság függvényében adom meg, ezt a 3.5 
táblázat mutatja.  

 
Szakasz 

hossza 
elfogadható 
késés mérté-

ke 
0 és 1500 
km között 

lineáris 

1500 km 
felett 

24 óra 

 

3.5. Táblázat – Az elfogadható késés 
mértéke 

Az alvállalkozók minősítésére az előzőhöz hasonló jellegű 3.6 táblázatot javaslom. A szál-
lítási lánc az alvállalkozók minősítésének átlagolásával értékelhető. Ez a megoldás gyakorlati-
lag azonos súllyal veszi figyelembe a különböző szakaszokat, hiszen mindegy, hogy mely 
szakaszon összeszedett késés miatt van késedelmes szállítás.  

Amennyiben a szállítmányozónak nincs információja az alvállalkozó pontosságát illetően 
(mert pl. még nem volt közös munkájuk), akkor a „kevésbé pontos” minősítést kell alkalmaz-
ni. 

A nagyobb érték a jobb. 
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 Minősítés Érték 
az elmúlt 1 évben az alkalmazások több, mint 80%-
ban teljesített határidőre 

nagyon pontos 9 

az elmúlt 1 évben az alkalmazások 70-80%-ban tel-
jesített határidőre 

pontos 7,5 

az elmúlt 1 évben az alkalmazások 55-70%-ban tel-
jesített határidőre 

kevésbé pontos 6,5 

az elmúlt 1 évben az alkalmazások kevesebb, mint 
55%-ban teljesített határidőre 

pontatlan 3 

3.6. Táblázat – Az alvállalkozók pontossági minősítésére használt táblázat 

Indikátor mértékegysége:  
minőségi mutató 
 
 
Indikátor neve:  
Árukövetés, kapcsolattartás lehetősége  
Indikátor adatok:  
A nyomon követhető járművek száma, az egyes szakaszok hossza és a teljes fuvarozási 

távolság. 
Indikátor számítása: 
Nyilvánvaló, hogy a nyomkövetés lehetősége a járműtől függ. Első lépésben szakaszon-

ként meghatározandó a nyomon követhető járművek aránya az összes áru leszállításához 
szükséges járművek számához képest.  Az indikátor értéke a szakaszokra kapott arányszámok 
szakaszhosszokkal történő súlyozott összegének és a teljes fuvarozási távolságnak a hányado-
sa lesz. A nagyobb érték a jobb. 

Indikátor mértékegysége:  
százalék 
 
Akadályozó tényezők 
Ezen kategóriában megfogalmazott indikátorok a pontosságot külső, alvállalkozóktól füg-

getlenül befolyásoló szempontok. Mindegyik általános jellemzője, hogy a pontosságot az áru-
továbbítási sebesség csökkenésén keresztül befolyásolja.  

 
Indikátor neve:  
Időjárás kedvezőtlen hatása az útvonalon 
Indikátor adatok:  
Az időjárás szempontjából problémás szakaszok hossza (km), teljes útvonal hossza (km). 
Indikátor számítása: 
Az indikátor értékét az időjárás által befolyásolt szakaszok teljes útvonal-hosszhoz viszo-

nyított aránya adja meg. Az értéket a szállítmányozó/fuvarintegrátor az aktuális időjárási kö-
rülmények ismeretében saját maga határozza meg. A kisebb érték a jobb. 

Indikátor mértékegysége:  
százalék 
 
Indikátor neve:  
Forgalmi terheltsége, torlódások 
Indikátor adatok:  
A problémás szakaszok hossza (km), teljes útvonal hossza (km). 
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Indikátor számítása: 
Az indikátor értékét a problémás szakaszok teljes útvonal-hosszhoz viszonyított aránya 

adja meg. A kisebb érték a jobb. 
Indikátor mértékegysége:  
százalék 
 
Indikátor neve:  
Időjárás kedvezőtlen hatása az átrakás(ok)ra 
Indikátor adatok:  
Az időjárás által akadályozott átrakások száma (db), összes átrakás száma (db). 
Indikátor számítása: 
Az indikátor értékét a két indikátor adat aránya adja meg. A kisebb érték a jobb. 
Indikátor mértékegysége:  
százalék 
 
 
Árubiztonság 
Indikátor neve:  
Áru megsérülésének kockázata 
Indikátor adatok:  
Áruféleségre, módra vonatkozó árukár adatok a biztosítótársaságoktól 
Indikátor számítása: 
A rakomány megsérülésének kockázata függ az adott áru jellegétől, értékétől, szállítási 

útvonaltól, annak forgalmi terheltségétől, minőségétől, a szállítás idejétől (nappal vagy éjsza-
ka), időtartamától, az átrakások számától, a raktározási időtől, a járművezető tapasztalatától, 
aktuális állapotától, a jármű műszaki állapotától, stb. A kockázat ilyen sajátosságokat is pon-
tosan és részletesen számításba vevő meghatározása ma még gyakorlatilag kivitelezhetetlen. 
Az értékelés számára célszerű módszernek látszik a biztosítótársaságok szállítmánybiztosítási 
díjtételeinek meghatározására alkalmazott kockázatelemzési metodika. Sajnos azonban ez az 
eljárás teljesen tapasztalati, semmilyen konkrét eljárás nem létezik a hazai gyakorlatban. A 
díjtételek értékei áruféleségek és földrajzi terület szerint differenciáltak, de az értékeket a biz-
tosítási piacon is meglevő konkurenciaharc nagymértékben befolyásolja, így azok nem tükrö-
zik a tényleges kockázatot.  

Éppen ezért az árubiztonság megítéléséhez egy újabb közelítő módszert kell kidolgozni. 
Az árubiztonság szempontjából első közelítésben figyelembe veendő szempontok a követke-
zők: 

• az áru jelleg, értéke; 
• raktározás időtartama; 
• fuvarozás időtartama; 
• átrakások száma; 
• útvonal minősége; 
• az érintett országok közbiztonsága; 
• raktér zárhatósága; 
• kíséret; 
• alvállalkozó minőségi megítélése. 
A korábban említett áru jellege és értéke az én összehasonlításomban nem kell, hogy meg-

jelenjen, hiszen minden értékelendő alternatívánál ugyanaz. Nagy értékű, felkapott terméket 
(pl. mobiltelefon, egyéb elektronikai cikkek) általában csak olyan módon szállítanak, amely-
nél a raktér zárhatósága, esetleg a folyamatos őrzés megvalósítható, így a lopási kár elkerülhe-
tő. Az ilyen cikkeket ezért általában közúton szokták szállítani, így ez a két szempont sem kell, 
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hogy bekerüljön, mivel az én értékelési módszerem elsősorban a szimpla és a többmódú fuva-
rozás összehasonlítását tűzi ki célul.  

A szállítmánybiztosítási gyakorlat szerint a nagyobb raktározási, fuvarozási idő és az átra-
kások száma növeli a kockázatot. A fuvarozási időt a fuvarozási módokra jellemző átlagos 
árutovábbítási sebesség és a fuvarozási távolság ismeretében kell meghatározni. Az árutováb-
bítási sebességre vonatkozóan a szállítmányozó/fuvarintegrátor általában rendelkezik saját 
tapasztalattal. A rossz minőségű úton (alsóbbrendű közutak, gázlós folyószakasz) szintén na-
gyobb a kockázat. Az értéket a közútra vonatkozóan az alsóbbrendű (nem autópálya) utak 
aránya, belvízi úton az időjárás által befolyásolt útszakasz aránya adja. A volt Szovjetunió 
területe a szállítmánybiztosítók szerint közbiztonság szempontjából még mindig problémá-
sabb környék, így ezekre e területekre nagyobb kockázattal számolnak. A zárható, őrzött rak-
tér és a normál fuvarozáshoz képesti extra csomagolás kockázatcsökkentő hatású. A gondo-
sabb alvállalkozó/fuvarozó szintén hozzájárul a kisebb kockázathoz, megítéléséhez 100-as 
skálát javaslok.   

A felsorolt szempontok szerinti értékelésben az adott szempont szerint kapott értéket vi-
szonyítom a legkisebb kockázattal járó (ideális) változathoz, az eltérés mértéke adja a kocká-
zatváltozást. A szempontok értékelését a következő 3.7 táblázatban foglalom össze. Az érté-
kelést alternatívánként, a teljes szállítási láncra kell elvégezni (fuvarozási módoktól függetle-
nül). Az indikátor értéke az egyes eltérések összege. A kapott szám dimenzió nélküli, és 
mindössze azt reprezentálja, hogy melyik alternatívánál nagyobb az eltérés, vagyis nagyobb a 
kockázat az ideális, minimális kockázattal rendelkező esethez képest. 

 
Szempont ideális érték tényleges érték eltérés (pont) 

raktározás ideje  
 

0 a pontérték 48 h-ig lineárisan válto-
zik 0-ról 100-ra, 48 h fölött =100 

az ideális és tény-
leges érték közötti 
különbség 

fuvarozás ideje a leggyor-
sabb mód-
hoz tartozó 
idő 

az adott szakasz időtartama (h) az eltérés a leg-
gyorsabb mód 
idejéhez viszo-
nyítva 

árumozgatások 
száma  

0 ha 1, akkor =25; ha 2, akkor =50 
ha 3, akkor =75; ha 4, akkor =100 

rossz minőségű 
útszakasz aránya 
(%) 

0 A százalékban kifejezett érték 
ugyanannyi pontnak felel meg 

a volt SZU területe 
az útvonal hány 
százaléka? (%) 

0 százalékban 

alvállalkozó(k) 
minőségi megítélé-
se (100-as skálán) 

100  

az ideális és tény-
leges érték közötti 
különbség 

3.7. Táblázat – Az áru megsérülésének kockázatát megadó szempontok és a számítás módja 

 
Indikátor mértékegysége:  
dimenzió nélküli 
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3.4.2 Környezeti indikátorok 
 
Természeti erőforrás-felhasználás 
Indikátor neve:  
A fuvarozás teljes energiafelhasználása  
Indikátor adatok:  
Tényleges fogyasztási adatok közvetlenül megadva, alkalmazott hajómotor gyártási éve 

(év), alkalmazott vasúti kocsik típusa, közúti jármű hasznos terhelhetősége (t), a szállítási 
távolság szakaszonként (km), a vasúti kocsik száma a szerelvényben (db). 

Indikátor számítása: 
Az egyes fuvareszközök energiafelhasználása nagyon sok tényezőtől függ. Az általános – 

minden közlekedési módra vonatkoztatható – paraméterek között szerepel pl. a gépek kora, 
típusa, teljesítménye, a jármű terhelése, jellemző átlagsebessége, a lassítások, gyorsítások 
száma. Ezeken túlmenően a hajózásnál a jellemző nautikai viszonyok (hegy- völgymenet, 
szabályozott vagy szabadfolyású szakaszok), a hajó ellenállása, közúton és vasúton a pálya 
terepviszonyai emelhetők még ki. Nyilvánvaló, hogy pontos számítások csak akkor végezhe-
tők, ha a járművek fogyasztásáról cégen belül vezetett kellően részletes statisztika áll rendel-
kezésre. Ez is elsősorban csak a közúti és belvízi fuvarozásra igaz. 

Az indikátor értékét közútra és belvízi fuvarozásra az elfogyasztott üzemanyag típusának 
és mennyiségének függvényében lehet meghatározni. A számítás során lehetőséget hagytam a 
tényleges fogyasztási adatok bevitelére, ezekkel pontos eredményekre lehet szert tenni.5 En-
nek hiányában azonban egy közelítő számítást végzek el. Belvízi fuvarozásra a szükséges 
paraméterek a következők: a hajómotor évjárata, névleges teljesítménye, a hajó holtvízi se-
bessége névleges terhelésnél, az aktuális terhelés mértéke és hogy hegy- völgy- vagy esetleg 
átlagos menetről van szó. A számítás menetét a [CREATING WP6, 2005] részletesen ismer-
teti. A közelítő számítás egyébként jól visszaadja az egyéb irodalmakban [CE, 2003 vagy 
CREATING WP4.1, 2006] közölt tapasztalati értékeket. A közúti fuvarozás energiafogyasz-
tásának számításához a [CE, 2003]-ból származó járműkm-re vetített fajlagos adatokat lehet 
például használni. Ez járműmérettől függően adja meg a jellemző fogyasztási adatokat. Eze-
ket az értékeket korrigálom a motor életkorának megfelelően. A korrekciós tényező a [Volvo, 
2006] alapján számítható. Részletesebb és pontosabb adatokkal a [COPERT III, 2000] szolgál.  

 A vasútra elmondható, hogy a hosszú-távú fuvarozásra ma már általánosan a villamos 
vontatás a jellemző. Dízel vontatás főleg már csak a szerelvények összeállításában illetve al-
sóbbrendű vonalakon található. Ebből következően a vasúti szakasz energiafogyasztását a 
villamos vontatásra közölt szakirodalmi [OMIT, 2001] adatok segítségével határozom meg. 
Ebben a vontatott elegy tömegének függvényében adják meg az energiaigényt, figyelembe 
véve a vontatás alap- és járulékos ellenállásait is. Az elegytömeg meghatározására itt szükség 
van a különböző, manapság általánosan használt vasúti kocsik ön- és raksúlyának ismeretére. 
A számításhoz ezekre jellemző adatokat az egyes gyártók honlapjáról szereztem. Amennyiben 
a megállások közötti távolságok és a nyílt pályán mérhető átlagsebesség is ismert (menetdiag-
ram, pl. a menetrend szerint közlekedő vonatoknál), akkor ezek alapján pontosabban is meg 
lehet határozni az energiaigényt. Ehhez nyújt segítséget a [MÁV, 1992]. Az így kapott érték a 
vontató mozdony horgán jelentkező energiaigény. Ezt a mozdony energiaátalakítási hatásfo-
kával, a villamos felsővezeték-hálózat hatásfokával, és az erőmű energiaátalakítási hatásfoká-
val még korrigálni kell ahhoz, hogy a vontatáshoz ténylegesen szükséges primer energia-
igényt kapjuk. Az előbb említett hatásfokok a [MÁV, 1992] és a [Gábor, 2007] alapján együt-

                                                 
5 Fuvarozó cégek esetén a sűrűbben járt viszonylatokra a tényleges fogyasztási adatok és a szállított áru 

mennyiségének függvényében általában rendelkezésre állnak. 
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tesen kb. 21%-ra vehetők (ebben 85%-ra vettem a villamos mozdony hatásfokát, és 25%-ra az 
erőművi energiaátalakítás és a hálózat hatásfokát). 

Az esetlegesen alkalmazott különböző alternatív üzemanyagok valamint a villamos ener-
gia felhasználás összehasonlítását, összeadását a hagyományos nehézolaj alapú tüzelőanyag-
okkal az azonos mértékegységre hozás teszi lehetővé. Az energia mértékegységére következe-
tesen a megajoule-t (MJ) használom. 6 

Természetesen minden módhoz szükséges adat az összes áru mennyisége, a szakasz tény-
leges hossza, a teljes árumennyiség leszállításához szükséges járművek száma. A szakaszok 
hosszát közúti fuvarozásra elektronikus térképek segítségével, belvízre a kikötők folyamkilo-
méter adatai alapján, vasúton pedig a szabványos vasúti távolságokra vonatkozó adatbázisból 
lehet nyerni7. 

Mint arra a szállítási lánc definiálása (3.1 fejezet) és a kihasználtság kapcsán a 3.3.1 feje-
zetben már hivatkoztam, egy fuvarfeladathoz kapcsolható bizonyos mennyiségű üres futás. Ez 
értelemszerűen növeli a fuvarfeladathoz köthető energiafelhasználás mennyiségét. Az üres 
futás mértékéről a szállítmányozó/fuvarintegrátor az adott fuvareszköz következő vagy meg-
előző fuvarfeladatának ismeretében rendelkezhet pontos információval. Az adott fuvareszköz-
re számított üres futás miatti energiafogyasztás-növekedést a terhelt fuvareszköz adott vi-
szonylathoz tartozó energiafogyasztásából származó, km-re vetített fajlagos érték segítségével 
kell meghatározni. A már korábban említett szakirodalmakból a közúti nehézgépjárművek 
esetén az üres futásra a terhelt futás energiafelhasználásának kb. 63%-át, egy átlagos vasúti 
szerelvényre az 53%-át, belvízi hajókra pedig 81%-át lehet számítani. Az energiafogyasztás-
növekedést ez alapján az üresen megtett távolság és a korrigált fajlagos érték szorzataként 
lehet számolni. 

Az indikátor értéke az összes áru leszállításához és az üres futás során felhasznált energia 
mennyisége. Az értéket célszerű szállítási módonként (a rá- és elszállításra valamint a fő szál-
lítási szakaszra) külön meghatározni. Az alternatívára vonatkozó eredő érték az egyes szaka-
szokhoz tartozó értékek összege. A kisebb érték a jobb. 

Indikátor mértékegysége:  
MJ 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Az átváltási számok a következők: 
1 kWh = 3.6 MJ 
1 tonna diesel olaj = 42800 MJ 
1 tonna etanol (= 1262 liter) = 26700 MJ 
1 tonna biodiesel = 37800 MJ 
1 tonna olajequivalens = 41868 MJ 
1 liter diesel olaj = 38,72 MJ 
1 liter diesel olaj = 0,84 kg 
1 liter LPG = 26,62 MJ 
Az átváltással kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a petróleum származékok energiatartalma tömegegy-

ségre vonatkoztatva nagyjából állandó. Térfogategységre számítva azonban a változó sűrűség miatt, eltérő érté-
keket kapunk. Ezért ahol lehet a tömegegységgel célszerű számolni, hacsak nem ismert pontosan az anyag sűrű-
sége. 

7 A vasúti távolságok országonkénti gyűjteménye megtalálható pl. a 
http://www.railcargo.at/de/Kundenservice/Tarife_%26_Co/DIUM/index.jsp, címen. A közúti távolságok, autó-
pálya és egyéb út bontásban elérhető a Viamichelin on-line útvonaltervezőjéről, 
http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/tpl/hme/MaHomePage.htm. A dunai kikötők folyamkilométer 
értékei pedig a www.danubeports.info honlapról.  
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Indikátor neve:  
A rakodás teljes energiafelhasználása 
Indikátor adatok:  
Az áru rakodási egységének tömege, jellege (db, köteg, raklap, konténer, trailer), a külön-

böző rakodóeszközökre vonatkozó jellegzetes fogyasztási adatok, az átrakóhelyek és a köztes 
tárolások száma (db). 

Indikátor számítása: 
Az áru jellegének és rakodási egységének ismeretében nagy valószínűséggel meghatároz-

ható a rakodás módja, a rakodóberendezés típusa. A [CREATING WP2, 2006] bemutatja, 
hogy vízszintes (pl. targonca, konténer-rakodó), ill. függőleges (pl. bakdaru, portáldaru) rako-
dás esetén mekkora energiaigénnyel lehet átlagosan számolni. Átrakás alatt az értekezés kere-
tein belül az egyik fuvareszközből a másikba történő árumozgatást értem. Így amennyiben 
közbenső tárolásra is sor kerül, akkor a rakodás energiafelhasználásának számításakor két 
átrakással kell számolni: fuvareszközből terminál tárolóterületre, majd onnan újra a (másik) 
fuvareszközre.  

Ebben az esetben is a kisebb érték a jobb. 
Indikátor mértékegysége:  
MJ 
 
Indikátor neve:  
Megújuló energiaforrások használatának aránya 
Indikátor adatok:  
Az összes áru leszállításához felhasznált megújuló energia abszolút mennyisége, teljes 

energiamennyiség (az előző két indikátorérték összege) – azonos dimenzióban 
Indikátor számítása: 
A nap-, szél-, víz-, bioenergiák fuvarozás és a rakodás során felhasznált mennyiségének 

számítása az eközben felhasznált villamos energiából származtatható. Nyilvánvaló, hogy a 
megújuló energia aránya az adott cég (pl. vasúttársaság, terminálüzemeltető) energiaellátását 
biztosító (akár helyi, akár távoli) erőművektől függ. Amennyiben ez közvetlenül nem ismert, 
úgy az adott ország energiatermelésére vonatkozó, ún. energia-mix8 adatokat lehet használni, 
mint jó közelítést. Erre nézve a [UCTE, 2007] szolgál információkkal. Ugyanakkor meg kell 
jegyezni, hogy ez a közelítés természetesen figyelmen kívül hagyja az elektromos energia 
nemzetközi kereskedelme által okozott eltéréseket. 

Az indikátor értéke a megújuló energiák összege és a teljes energiamennyiség hányadosa 
lesz. A nagyobb érték a jobb. 

Indikátor mértékegysége:  
százalék 
 
Energiahatékonyság 
 
Indikátor neve:  
A fuvarozás energiafelhasználás hatékonysága 
Indikátor adatok:  
A teljes energiafelhasználás (előző indikátorok összege), a teljes szállítási távolság (km), 

az összes áru mennyisége (t). 
 
 
 
                                                 
8 Az energia-mix megmutatja, hogy az országban termelt összes energia hány százaléka milyen típusú erő-

műben került előállításra. 
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Indikátor számítása: 
Az indikátor értéke egyszerűen a szállítási távolság és az áru mennyiségének a szorzata 

osztva a teljes (az összes fuvarozási szakaszra és átrakásra számított) energiafogyasztással. 
(Gyakorlatilag a fajlagos energiafelhasználás reciproka.) A nagyobb érték a jobb. 

Indikátor mértékegysége:  
tkm/MJ 
 
Technológia 
 
Indikátor neve:  
A járművek technológiai fejlettségi szintje 
Indikátor adatok:  
A feladat elvégzésébe bevont járműtípus(ok) piacra kerülésének ideje a bázisévhez képest 

(év). 
Indikátor számítása: 
A disszertációban a nagyobb sorozatban készülő közúti és vasúti járművekre a piacra ke-

rülés idejét tekintem meghatározónak, a belvízi áruszállító hajókra azonban az egyedi tervezés 
és gyártás jellemző, így ezeknél a piacra kerülés ideje a jármű életkorával gyakorlatilag azo-
nosnak vehető. 

Az értéket szállítási módonként (a rá- és elszállításra valamint a fő szállítási szakaszra) a 
jármű(vek) ismeretében az arra vonatkozó gyártói adatokból, de járművenként külön kell 
meghatározni. A szállítási láncra vonatkozó eredő érték az egyes módokhoz tartozó eredő 
értékek súlyozott átlaga, a súlyozó tényező a szakasz fajlagos hossza. Ehhez hasonlóan az 
egyes módokra vonatkozó eredő érték az egyes járművekhez tartozó értékek súlyozott átlaga, 
a súlyozó tényező azon szakasz fajlagos hossza, ahol az adott jármű használatra kerül. Az így 
kapott értéket a bázisévből (jelen) kivonva adódik az indikátor értéke. A kisebb érték a jobb. 

Ha a szállítmányozó/fuvarintegrátor hosszú-távú alvállalkozói kapcsolatokkal rendelkezik, 
akkor az alvállalkozók járműparkjának adatait célszerű egyszer feltölteni az adatbázisba, így a 
későbbi értékelések gyorsabban elvégezhetők. Hasonlóan, a sűrűn „látogatott” terminálok 
adatai is feltöltésre kerülhetnek. 

Indikátor mértékegysége:  
év 
 
Károsanyag kibocsátás levegőbe  
Mivel ebben a témában a részindikátorok az értékelés szempontjából nagyon hasonló jel-

legűek, ezért ezeket összevonva ismertetem. 
 
Részindikátorok neve:  
A fuvarozás CO2, NOx, PM, SO2  kibocsátása  
Részindikátor adatok:  
A jármű és az üzemanyag típusa, teljes energiafelhasználás szakaszonként (MJ), az adott 

károsanyagra vonatkozó emissziós faktor, esetleges utókezelés módja. 
Részindikátor számítása: 
Ez az indikátor csak a járművek működése során kibocsátott (a szakirodalmak által  sok-

szor direktnek nevezett) károsanyagokat veszi figyelembe. Az üzemanyag vagy villamos 
energia előállításához kapcsolható (indirekt) kibocsátással másik indikátor foglalkozik (ld. 
később). 

Az áruszállítás során emittált káros anyagok mennyisége az elhasznált energia mennyisé-
gével és (kémiai) összetételével (vagyis az elégetett üzemanyag vagy energiaforrás típusával, 
pl. diesel olaj, metán, hidrogén) arányos. Az emissziót csökkenthetik a különböző beömlő 
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levegő-, vagy füstgáz-kezelési technikák, a befecskendezés és égés tökéletesítését szolgáló 
eljárások.  

A tényleges károsanyag kibocsátás meghatározására többféle módszert is kidolgoztak 
[EEA, 1996 vagy LuWas, 2000]. Ezek lényege, hogy a kibocsátás mértékét egy) ún. emisszi-
ós faktor (egyes helyeken paraméter) és a tényleges üzemanyag- vagy energiafogyasztás szor-
zataként adják meg. Az emissziós faktor – értelemszerűen – alapesetben csak az üzemanyag 
fajtájától, összetételétől függ, és így mértékegysége gramm szennyező/gramm üzemanyag.  
Számos szakirodalomban azonban a jármű típusától, jellegétől, gépteljesítménytől valamint a 
terheléstől függő, az alapértékből származtatott emissziós faktorokat közölnek, ennek megfe-
lelően az eredetitől eltérő mértékegységekben. Ha azonban az energiafelhasználásnál (ld. a 
KEF1 indikátort) már mindezeket a speciális jellemzőket (járműtípus, terhelés, aktuális 
üzemmód, stb.) egyszer figyelembe vettük, akkor a kibocsátást egyszerűen az alap emissziós 
faktorral kell számolni. Az általam közölt számítási modellben ez a helyzet, így a kibocsátá-
sok meghatározására csak az alap emissziós faktorokra és az esetleges elő- ill. utókezelési 
technikákra vonatkozó információkra van szükség. Nyilvánvaló, hogy amilyen pontos a tény-
leges energiafogyasztás meghatározása, olyan pontos lesz a kibocsátások értéke is. 

Az indikátor értéke áruszállítási szakaszonként (azon belül járművenként, ha több van, és 
ha különbözőek) számítandó. A dízel üzemanyagokat energiaforrásként hasznosító fuvaresz-
közök (tehergépjárművek, dízel vontatás, belvízi hajók általában) esetén a részindikátor értéke 
a szakaszra vonatkozó teljes energiafogyasztás és az aktuális alap emissziós faktor szorzata-
ként adódik. Az emissziós faktor vonatkozó értékei a [CE, 2003]-ban találhatók. Amennyiben 
ismert a fuvareszközre vonatkozó tényleges emissziós faktor (pl. mérés eredményeképpen, 
EURO vagy CCNR besorolás alapján9), akkor természetesen azzal érdemes számolni. Itt 
jegyzem meg azonban, hogy az alap emissziós faktorok értékét az üzemanyag típusa és az 
alkalmazott elő- vagy utókezelési technikák alapvetően befolyásolják. A CO2 és SO2 értéke az 
üzemanyag szén- és kéntartalmával egyértelmű összefüggésben van. Pl. a normál dízelolaj 
kilogrammja 3,2 kg CO2 kibocsátást eredményez10, ugyanakkor a hidrogén üzemanyag – lé-
vén nem tartalmaz szenet – nulla CO2 –t produkál. A közúti forgalomban használt dízelolajok 
kéntartalma igen alacsony (2005-től max. 0,005%, 2009-től pedig 0,001%), a belvízi és vasúti 
dízelolajok relatíve magas kéntartalma (0,2%, 2010-től 0,1%) számottevő SO2 kibocsátáshoz 
vezet. Míg az előző paraméterekhez tartozó kibocsátást az üzemanyag minőségének javításá-
val lehet befolyásolni, addig az NOx és PM értékét ezen túlmenően a motorban alkalmazott 
levegő vagy füstgázkezelési technikákkal is lehet csökkenteni. A [Volvo, 2006] szerint a jobb 
minőségű üzemanyag az NOx kibocsátást kb. 7%-kal, a PM-t pedig akár 18 %-kal csökkent-
heti. Az ún. EGR (exhaust gas recirculation – füstgáz-visszavezetés) rendszer segítségével kb. 
70%-os, a víz bepermetezéssel pedig 50-60%-os NOx kibocsátás-csökkenés érhető el. Az SCR 
(selective catalitic reduction) technológiával nem csak az NOx csökkenthető 95%-kal, hanem 
a PM is 85%-kal, sőt ezen túlmenően a tökéletlen égésből származó CO és HC is 99%-ban 
kiszűrhető. Az említett technológiák közül az EGR és az SCR a közúti járművek esetében már 
használatos, ezek valamelyike által lehet elérni az EURO 3 és 4 normák közötti jelentős kü-
lönbséget. Ugyanakkor a belvízi hajózásban ezek a technikák még nem alkalmazottak. A kü-
lönböző kezelési technikák kedvező hatását az emissziós faktorban számításba veszem. 

A villamos energiát felhasználó fuvareszközökre vonatkozó részindikátor értéke nulla, hi-
szen a villamos energia teljesen „tisztának” tekinthető.  

A kibocsátások kapcsán is érdemes szót ejteni az „üres futásról” (ld. az energiafelhaszná-
lásnál). Nyilvánvaló, hogy a fuvarfeladathoz tartozó teljes károsanyag-kibocsátásba bele kell 

                                                 
9 Az EURO 0-5 a tehergépjárművek, a CCNR I-III pedig a belvízi hajók motorjaira vonatkozó környezetvé-

delmi besorolás, amelyhez meghatározott maximális emissziók tartoznak. 
10 Tökéletes égést feltételezve. A nem tökéletes égés során a CO2 egy része CO és HC formájában távozik, 

de mivel ezek aránya a CO2-hoz képest kicsi, így állandó CO2 kibocsátással szoktak számolni. 
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számítani az áru nélküli futáskor emittált mennyiséget is. Ez azonban az általam alkalmazott, 
g/MJ mértékegységű emissziós faktorokat és a teljes energiafelhasználást alapul vevő mód-
szerben automatikusan számításba kerül, tehát itt már nem kell vele külön foglalkozni. 

Az egyes szakaszokra kapott károsanyag kibocsátások összege megadja az alternatíva ab-
szolút szállítási emisszióját az adott károsanyag típusra vonatkozóan. A fajlagos értékek a 
teljes árumennyiség és szállítási távolság ismeretében egyértelműen meghatározhatóak. A 
kisebb érték a jobb. 

Részindikátor mértékegysége:  
tonna, tonna/tkm 
 
Részindikátorok neve:  
A rakodás(ok) CO2, NOx, PM, SO2  kibocsátása  
Részindikátor adatok:  
A rakodóberendezés(ek) és az üzemanyag típusa, az átrakások teljes energiafelhasználása, 

az adott károsanyagra vonatkozó emissziós faktor. 
Részindikátor számítása: 
Az indikátor értéke átrakási helyenként (azon belül rakodóberendezésenként, ha több van, 

és ha különbözőek) az átrakásra vonatkozó teljes energiafelhasználás és az aktuális emissziós 
faktor szorzataként adódik. A villamos energiával működő berendezések kibocsátása itt is 
zérusnak vehet, így csak a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó kibocsátást kell 
számítani. A rakodásokhoz felhasznált villamos energia előállításával kapcsolatos indirekt 
kibocsátást másik indikátorban veszem figyelembe. Az egyes átrakási helyre kapott 
károsanyag kibocsátások összege megadja az alternatíva abszolút (közvetlen) rakodási emisz-
szióját az adott károsanyag típusra vonatkozóan. A kisebb érték a jobb. 

Részindikátor mértékegysége:  
tonna, kg 
 
Részindikátorok neve:  
A fuvareszközök gyártásához, karbantartásához köthető CO2, NOx, PM, SO2  kibocsátás 
Részindikátor adatok:  
A fuvareszköz típusa, életciklus alatti futásteljesítmény, az adott károsanyagra vonatkozó 

emissziós faktor, a fuvarozási szakaszok hossza (km). 
Részindikátor számítása: 
A pontos adatokhoz nyilvánvalóan csak az adott fuvareszközre (vagy típusra) vonatkozó 

ún. életciklus elemzés (Life Cycle Analysis) elvégzésével lehet hozzájutni. Emellett a 
[RECORDIT D4] is szolgál összehasonlítható adatokkal egy közúti nehéz-gépjármű (HGV), 
egy villamos mozdony, egy konténerszállító vagon és egy 2300 t-ás belvízi hajó esetére.  

A számítás első lépésében a megfelelő járműtípusra vonatkozó (szennyezőanyag mennyi-
sége/jármű-km-ben kifejezett) emissziós faktor és az adott járműhöz tartozó fuvarozási sza-
kasz hosszának a szorzataként meghatározható az egy járművel kapcsolatban a fuvarfeladatra 
allokálható kibocsátás. Ezt nyilván meg kell szorozni az összes alkalmazott (azonos típusú) 
járművek számával, majd az indikátor értékét a különböző típusú járművekre kapott értékek 
összeadásával lehet nyerni.  

A kisebb érték a jobb. 
Részindikátor mértékegysége:  
tonna, kg 
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Részindikátorok neve:  
Az üzemanyag előállításához köthető CO2, NOx, PM, SO2 kibocsátás 
Részindikátor adatok:  
A üzemanyag (energiaforrás) típusa, a fuvarfeladat teljesítéséhez felhasznált összes üzem-

anyag (energia) mennyisége, az adott károsanyagra vonatkozó emissziós faktor. 
Részindikátor számítása: 
Az üzemanyagok illetve a villamos energia előállítása során emittált károsanyagok meny-

nyiségét az előzőekhez hasonlóan a különböző üzemanyagtípusokhoz tartozó emissziós faktor 
segítségével lehet meghatározni. Ezeket pl. a [MEET, 1997] tartalmazza. 

Az üzemanyag vagy villamos energia fuvarfeladatra vonatkozó teljes mennyisége az 
„energiafelhasználás” indikátorban számításra került.  

A fosszilis üzemanyagokra az indikátor értékét az emissziós faktor és az elhasznált ener-
gia mennyiségének szorzata adja, mivel az emissziós faktor a hivatkozott tanulmányban ener-
giaegységre (MJ-ra) vonatkozik.  

A villamos energia esetén újra az energia-mixet kell alkalmazni. Ugyanúgy, ahogy a 
„megújuló energiaforrások” indikátornál említettem: ha rendelkezésre állnak cég-specifikus 
adatok, akkor azokat, ha pedig nem, akkor országos értékeket kell alkalmazni. Ebben az eset-
ben a különböző típusú energia-előállítási módokra (erőmű-típusokra) vonatkozó emissziós 
faktorokat kell megszorozni az energia-mixből származó, a fuvareszközök és a 
rakodóberendezések által felhasznált energiahányadokkal. Az energia-előállítási módokhoz 
tartozó emissziós faktorok szintén megtalálhatók a [MEET, 1997]-ben. Ugyanitt azonban már 
található 15 EU tagállamra vonatkozó, az energia-mixet már figyelembe vevő adat is. 

Lehet egyszerűsíteni a számítást, ha az energia-mixet nem differenciáljuk vállalatra (ter-
minálra), vagy éppen országra, hanem pl. az EU-s átlagot alapul vevő, a [CE, 2003]-ban talál-
ható elektromos energia-előállításra vonatkozó emissziós faktorokkal számolunk. Azonban az 
országos adatok és az EU-s átlag között nagyon nagy eltérések is jelentkeznek. Így megint 
elmondható, hogy minél differenciáltabbak a bemenő adatok, annál valószerűbb, pontosabb 
lesz az eredmény. 

A kisebb érték a jobb. 
Részindikátor mértékegysége:  
tonna 
 
Az „összes CO2, NOx, PM, SO2 kibocsátás” a CO2, NOx, PM, SO2-re vonatkozó értékek 

összege, értelemszerűen. 

3.4.3 Társadalmi indikátorok 
 
Negatív hatások a társadalomra 
Indikátor neve:  
Baleseti kockázat 
Indikátor adatok:  
szakaszhosszak országonként (km), baleseti statisztikák (db/jkm), mód-specifikus éves fu-

tásteljesítmény adatok (jkm) 
Indikátor számítása: 
Az alternatívához köthető megnövekedett baleseti kockázat mértéke függ az útvonaltól, 

annak forgalmi terheltségétől, a szállítás idejétől (nappal vagy éjszaka), a járművezető tapasz-
talatától, aktuális állapotától, a jármű műszaki állapotától, stb. A kockázat minden felsorolt 
szempontot figyelembe vevő igen bonyolult meghatározása helyett ma általánosan mód-
specifikus statisztikai adatokat használnak. A közlekedési módhoz tartozó baleseti kockázat 
értéke a járműkilométerre vetített balesetek (halálesetek, komoly és könnyű sérülések) száma. 
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Az adott fuvarfeladat futásteljesítményéhez tartozó balesetek számát meg lehet határozni pl. 
az előző éves statisztikai adatokból. Ez ugyan nem a korrekt érték, hiszen a vizsgált fuvarfel-
adat nem az előző év futásteljesítményében van benne. Akkor lenne pontos érték, ha a refe-
renciaévhez képest a baleseti kockázat értéke változatlan. Ez azonban – figyelembe véve az 
általánosan növekvő éves futásteljesítményt és a jobbára csökkenő számú baleseteket – nem 
állandó, sőt országonként erősen eltérő mértékű. Éppen ezért ennek számításba vételétől elte-
kintek. 

Így az indikátor értékét a következő módon határozom meg: a jelenleg az EUROSTAT 
honlapján elérhető legfrissebb teljes statisztikai adatok segítségével kiszámítható a 2006-ra 
vonatkozó baleseti kockázat. Ezt az aktuális fuvarfeladatra is érvényesnek véve, az alternatíva 
útvonalához tartozó országokban futott km-ek alapján kiszámítható az adott országban a fu-
varfeladat baleseti kockázata. Az országokra kapott kockázati értékek összege adja a teljes 
útvonalra – vagyis az alternatíva adott fuvarozási módjára – vonatkozó kockázati értéket. 
Ugyanezt a számítást az alternatíva összes fuvarozási módjára elvégezve, az egyes módokhoz 
tartozó kockázati értékeket összeadva adódik az alternatíva eredő baleseti kockázata. 

Indikátor mértékegysége:  
dimenzió nélküli 
 
Indikátor neve:  
Torlódások 
Indikátor adatok:  
Marginális torlódási költség adatok (Euro/jármű-km), szakaszhosszak út-típusonként (km), 

járműtípusok. 
Indikátor számítása: 
A torlódások káros hatásaiként általában a következőket szokták felsorolni: utazási idő 

növekedése, üzemeltetési költségek növekedése, megbízhatóság csökkenése, tömeg miatti 
komfortérzet csökkenés (személyszállításnál), menekülőutak hiánya miatti késedelem (vasúti 
közlekedésben). Természetesen a hatás számos tényezőtől függ, ilyenek pl. az infrastruktúra 
állapota, kapacitása, a szállítási mód, a felhasználók típusa (áru- vagy személyszáll.), az idő-
szak, a környezet (lakott vagy városon kívüli) stb. A káros hatások egy részről a fuvarozónál 
jelentkeznek (ezek tárgyalását ld. az Akadályozó tényezőknél), más részről pedig a társada-
lomnál, pontosabban a közlekedés más résztvevőinél. A káros hatások figyelembevétele na-
gyon összetett feladatot jelent. A hatások elemzésével foglalkozó szakirodalmak szinte mind-
egyike az externális költségek szempontjából vizsgálja a kérdést. Így az indikátor számítását – 
a 2.3 fejezetben elmondottak ellenére – az externális torlódási költségekre, mint legjobb elér-
hető módszerre alapozom.  

A szállítási módok tekintetében kijelenthető, hogy a szakirodalmak csak a közúti fuvaro-
zásra adnak meg externális torlódási költségeket, a másik két módra egyértelműen elhanya-
golhatónak tekintik a számított értékeket.   

A felhasználásra javasolt szakirodalom [CE Handbook, 2007] forgalomtól függően, kü-
lönböző út-típusokra ad meg költségértékeket. Első közelítésben a közepes forgalomra vonat-
kozó, jkm-re vetített fajlagos költségadatokat használom. Ezt az adott út-típusra vonatkozó 
értéket megszorozva az adott út-típus szakasz hosszával adódik az egy járműre vonatkozó 
érték. Az értékek másik út-típusra hasonlóan számolhatók. A szakaszok hosszába természete-
sen az üres futáshoz tartozó hosszakat is bele kell kalkulálni. Ezek összegét felszorozva a fu-
varfeladat által igénybe vett összes járművek számával megkapjuk az adott alternatíva torló-
dásokból származó káros hatásainak eredő értékét. 

Indikátor mértékegysége:  
Euro 
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Indikátor neve:  
A teljes fuvarozás zajkibocsátása 
Indikátor adatok:  
a fuvarozási útvonalak városi-elővárosi-helyközi szakaszainak hossza, forgalomsűrűségi 

adatok, nappali-éjszakai szállítás aránya, fajlagos határköltség adatok (EUR/jármű-km) 
Indikátor számítása: 
A zajterhelés mértékét alapvetően a napszak, zajszint, és a zajnak kitett emberek száma 

befolyásolja. A közúti fuvarozás esetében a zaj a járművek hajtására használt motor zajából 
valamint a jármű pályán történő gördüléséből származik. Ennek megfelelően további befolyá-
soló tényezők a jármű sebessége, típusa, a gumiabroncsok típusa, a jármű állapota, kora, a 
pálya meredeksége, felülete, zajvédő falak megléte, stb. Vasúton a zaj fő forrása a kerekek 
sínen történő gördülése és a fékezés. Ez alapján a szerelvény sebessége, hossza, a vagonok 
típusa, a sín és a kerekek állapota, a fékberendezések típusa emelhető még ki, mint további 
fontos paraméter. 

Mivel a zajemisszió relatíve alacsony a többi módhoz képest, és a forgalom távol esik a 
lakott területektől, így a belvízi hajózást zajterhelés szempontjából figyelmen kívül szokták 
hagyni. 

Az említett mód-specifikus adatok figyelembe vétele gyakorlatilag lehetetlen. Az adott 
(már károsnak tekintett 11) zajszintnek kitett emberek számára vonatkozóan a [INFRAS/IWW, 
2004]-ben vannak országos szintű adatok, de ezek egy része csak becsült adat. Folyamatban 
van ugyan az EU 2002/49/EC irányelvének megfelelően a stratégiai zajtérképek12 elkészítése, 
de ezek ma még csak néhány európai várost és környéküket fedik le. Így a fuvarfeladatra vo-
natkoztatható konkrét zajterhelési adatok nagyon nehezen számíthatók. Amíg a zajtérképek 
nem nyújtanak a vonatkozó területekre kellően részletes és pontos információkat, addig – jobb 
híján – a fuvarfeladatok alternatíváinak összehasonlítására az INFRAS tanulmány adatain 
alapuló marginális zajköltségek lehetőséget biztosítanak.  

A marginális költségek alkalmazása esetén a részletes számításokhoz szükség van a fuva-
rozási útvonalak városi-elővárosi-helyközi szakaszainak hosszára, valamint forgalomsűrűségi 
adatokra. Meg kell továbbá határozni, hogy a fuvarozás milyen arányban folyik éjjel vagy 
nappal (a hivatkozott szakirodalom szerint a vasúti teherforgalom túlnyomó része éjjel zajlik). 
Amennyiben ennyire részletes információk nem állnak rendelkezésre a fuvarfeladat alternatí-
vájával kapcsolatban, akkor jellemző középértékekkel lehet számolni. 

A szakirodalom szerint azonban a zajköltségek nagymértékben függenek a helyi viszo-
nyoktól, és ezért az említett költségadatokat ajánlott pontosítani egy részletes terület-
specifikus elemzéssel.  

Indikátor mértékegysége:  
Euro 
 
  
 

                                                 
11 Ebben a kérdésben a tanulmányok nem teljesen egyértelműek. Bizonyos helyeken az 50 dB(A), másutt az 

55 vagy éppen a 60 dB(A) a káros zaj alsó határa. 
12 Ezek a térképek az adott zajszintnek kitett lakosok számát mutatják (majd), minden 100000-nél nagy la-

kossággal rendelkező agglomerációban, 3 millió jármű/év-nél és 30000 szerelvény/év-nél nagyobb forgalmat 
bonyolító közút ill. vasútvonal mellett, továbbá 50000 le- és felszállást bonyolító repülőterek környezetében. 
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4. Az FTI számítására alkalmas modell megalkotása több-
szempontú döntési módszerek alapján 

 
Az előző fejezetben részletesen ismertettem, hogy a szállítmányozónak vagy fuvarintegrá-

tornak (a fenntarthatóság témakörének több dimenziójából származóan) milyen sokféle, egy-
másnak sokszor ellentmondó, különböző minőségű és fontosságú szempontot kell figyelembe 
vennie a legjobb alternatíva kiválasztásához.  

Az egycélú vagy egy-szempontú döntési módszerekkel szemben – mint pl. a költség-
haszon- vagy költség-cél elemzések – a többszempontú vagy többkritériumos módszerek –
angolul multi-criteria decision making, MCDM – képesek figyelembe venni különböző rele-
váns, nem azonos mértékegységgel rendelkező, nehezen vagy egyáltalán nem monetarizálható, 
esetleg nem is mérhető, tehát szubjektív szempontokat [Zietsman és mások, 2003]. Az össze-
hasonlítás ezekben a módszerekben a relatív előnyökön, preferenciákon alapul [Nijkamp és 
Van Delft, 1977].  

Mindezek alapján bátran kijelenthető, hogy bármilyen alternatívák fenntarthatósággal 
kapcsolatos szempontokat is figyelembe vevő értékelésére a többszempontú vagy többkritéri-
umos döntési módszerek lényegesen alkalmasabbak.  

A szállítmányozónak/fuvarintegrátornak a legjobb megoldás kiválasztásra irányuló felada-
ta tehát egy többszempontú döntési feladat. Éppen ezért a következőkben röviden áttekintem 
az elmúlt fél évszázadban megjelent legismertebb többszempontú döntési modelleket és mód-
szertanokat. Az általános ismertetésben a rendező elv és a csoportosítás Bozókitól származik 
[Bozóki, 2006]. 

4.1 A többszempontú döntési modellekről általában  
 

A többszempontú döntéshozatal alapfeladata a következő: a változatok adott, véges számú 
halmazából véges számú szempontnak összességében legjobban megfelelő legjobb alternatíva 
kiválasztása vagy az alternatívák rangsorolása. Mivel a feladat megoldása általában matema-
tikai módszerekkel történik, ezért célszerű a feladatot matematikai formában is megadni. Le-
gyen n az alternatívák, m a szempontok száma, jelölje A1, A2, ..., An, az alternatívákat és C1, 
C2,… Cm a szempontokat. A j-edik alternatíva i-edik szempont szerinti értékét jelölje aij > 0; i 
= 1,…, m; j = 1,…, n. Általában a szempontokat fontosságuk szerint súlyozzák. Jelölje az i-
edik szempont súlyát wi > 0; i = 1, …, m;, a keresett végső rangsort adó értékeket pedig, xj ; j 
= 1,… , n;. 

Ezeket az adatokat a szakirodalom a következő, döntési táblázatnak nevezett formában 
szokta összefoglalni: 

 
  x1 . . . xn 
  A1 . . . An 

w1 C1 a11 . . . a1n 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . . 

wm Cm am1 . . . amn 
 

 
A döntési táblázat aij elemei gyakorlatilag egy mátrixot alkotnak, míg a szempontsúlyok te-
kinthetők egy vektor elemeinek. Ezek ismeretében a feladat az x ∈ Rn vektor meghatározása. 
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A döntési feladatokban az egyes mérlegelendő szempontok általában különböző fontos-
sággal bírnak. Ennek számításba vételére meghatároznak olyan – szempontsúlynak nevezett –
mérőszámot, amely megmutatja a döntéshozó elképzeléseinek megfelelő szempont-
fontosságot. Mivel a fontosságnak nincs általánosan elfogadott mértékegysége, így a súlyozó 
tényezőt mindig csak valamilyen skálával együtt lehet értelmezni. A 4.1.1 fejezetben a szem-
pontsúlyok meghatározására szolgáló általánosan elterjedt módszereket részletesebben is is-
mertetem, hiszen a szállítmányozó döntési feladatának megoldásához is szükséges. 

A döntési modelleket alapvetően három csoportba szokták sorolni, ezek a következők: 
 
• elemi vagy egyszerű szabályok, 
• az alternatívák szempontok szerinti értékeléseit a szempontsúlyok figyelembevételével 

aggregáló módszerek, 
• outranking rangsoroló eljárások. 
 
Ezekkel a 4.1.2, 4.1.3 és a 4.1.4 fejezetek foglalkoznak. 

4.1.1 Súlyozási módszerek 
A következőkben a legalapvetőbb súlyozási módszereket mutatom be röviden a [Kindler 

és Papp, 1977 valamint Bozóki, 2006] alapján. 

4.1.1.1 Egyszerű, közvetlen súlybecslés  
A döntéshozó közvetlenül, számszerűen megadja a szempontsúlyokat. A módszer végte-

len egyszerű, de sajnos ez az egyszerűség elvész a szempontok számának növekedésével. Sok 
szempont esetén ugyanis igen nehéz az i.-dik szempont súlyát a nagy számú többihez „belőni”. 
A tapasztalat szerint ugyanakkor a közvetlen becslés sok esetben közel megegyező eredmé-
nyeket, súlyszámokat eredményez az eljárástechnikailag bonyolultabb módszerekkel nyert 
súlyszámokkal [Veress, 1999]. 

 

4.1.1.2 A Churchman-Ackoff-féle eljárások 
A Churchman és Ackoff által megjelentetett módszerben a szempontok számának megfe-

lelően 2 alig különböző eljárás szerepel [Churchman és Ackoff, 1957]. Az első 7 szempontnál 
kevesebbre, míg a második ennél több szempontra lett kidolgozva.  

A módszer alapelve az egymást követő összehasonlítás. Első lépésben a szempontokat 
egyelőre csak „érzésre” kell a vélt fontosságuk alapján rendezni. Első közelítésben a legfonto-
sabb szempontnak 1 értéket adva, a többi szempont súlyát ehhez képest kell felvenni. A pon-
tosítás érdekében a következőkben a legfontosabb szempontot (és súlyát) a többi szempontból 
készített csoportokhoz (illetve azok súlyainak összegéhez) kell viszonyítani. Ha a kiemelt 
szempont fontosabb, de a súlyokra felírt reláció ezt nem tükrözi, akkor a súlyokat megfelelően 
korrigálni kell. A korrigálás után a kiemelt szempontot egy elemmel kisebb csoporthoz kell 
ugyanígy viszonyítani. Az eljárás addig folytatandó, amíg a kiemelt szempont és a többi 
szempontból alkotott (egyre kisebb) csoport azonos fontosságú. Ezt a súlyokra is felírva, to-
vább lehet lépni a második legfontosabb szempontra, ahol ugyanezt végig kell futtatni. Ha 
minden szempont súlya megvan, akkor normalizálni kell, hogy a végső súlyok összege 1 le-
gyen. 

A nagyobb feladatokra kidolgozott eljárás ettől abban különbözik, hogy ott egy tetszőle-
gesen kiválasztott szempontot kell összehasonlítani olyan csoportokkal, amelyekben a szem-
pontok száma nem több 5-nél.  

A Churchman és Ackoff módszerek előnye, hogy pontosabb eredményt lehet elérni, de 
mindezt igen időigényesen, fáradságos munkával. 
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4.1.1.3 Guilford módszere  
Guilford olyan eljárást [Guilford, 1936] dolgozott ki, amelyben a szempontokat páronként 

összehasonlítja. A kiértékeléshez egy mátrixot készít, amelyben az elemek vagy 0 vagy 1 
ertékűek. A mátrix (i,j)-dik eleme 1, ha Ci fontosabb Cj-nél és 0, ha Cj fontosabb Ci-nél. Mivel 
Guilford kizárta a teljesen egyforma fontosságú szempontokat, így az i=j esetben a mátrixban 
nincsenek elemek. Az egyes sorok összege megmutatja, hogy az adott szempont hány másik 
szemponthoz képest lett előrébb sorolva. A konkrét súlyszámok ebből egy egyszerű matema-
tikai átalakítással nyerhetők.  

 

4.1.1.4 A „trade-off” módszer 
Ez a [Keeney és Raiffa, 1976]-ban megadott módszer abban az esetben használható, ha a 

szempontok azonos skálán kerülnek kiértékelésre. A módszert a magyar nyelvű szakiroda-
lomban általában átváltási arányok módszerének szokták nevezni. Ez igen kifejező, hiszen a 
módszer lényege az, hogy az azonos skálán megadott alternatívaértékekre alapozva a döntés-
hozó valószínűleg meg tudja adni, hogy egy alternatíva i.-dik szempont szerinti értékének egy 
egysége hány j.-dik szempont szerinti egységnek felel meg. Ebből pedig az egyes szempontok 
súlyszáma már levezethető.  

4.1.1.5 A SMART módszerek 
A későbbiekben részletesen ismertetett SMART eljárásban [Edwards, 1977] olyan súly-

számítást alkalmaznak, amelyben a legjelentéktelenebb szempontnak 10 pontot adnak, majd 
ezt alapul véve határozzák meg a következő legkevésbé fontos szempont súlyát. A végső ér-
tékeket normalizálással érik el. 

Ezt az egyszerű módszert egészítették ki a SMARTS eljárásban [Edwards és Barron, 1994] 
annak a meglátásnak az alapján, miszerint a szempontok súlya nem lehet független a szem-
ponthoz tartozó alternatíva értékek tartományától. (Például egy autó vásárlása esetén az ár egy 
igen fontos szempont, ezért abszolút értelemben a súlya nagy. Azonban a döntés folyamán, 
amikor a választás már leszűkül, mondjuk 5 autóra, melyek ára mindössze 100000 Ft-ban tér 
el, akkor már nem annyira fontos. Ebben az esetben az ár, mint szempont súlya egy kisebb 
értéket kell, hogy kapjon, mert a legkisebb és legnagyobb érték közötti különbség – vagyis az 
értékek tartománya – a többmilliós árszinthez képest kicsi, a különbség akár el is hanyagolha-
tó.) Fontos megjegyezni továbbá, hogy a tartomány nagyságának jelentősége döntéshozóról 
döntéshozóra különböző lehet. (Egy gazdag vásárlónál akár az 1 millió Ft-os különbség is 
csak annyi, mint a szerényebbnél a 100000 Ft.) 

4.1.1.6 Páros összehasonlítás 
A szempontok fontosságainak megállapítására az először Saaty által alkalmazott páros 

összehasonlítás módszere is alkalmas. Az eljárás az AHP módszertant követi, erről a későbbi-
ekben részletesebben is szót ejtek (4.1.3.4 fejezet). 

4.1.2 Egyszerű döntési módszerek 
 
Az egyszerű módszerek ismérve az, hogy valamilyen egyszerű meghatározás alapján el-

dönthető, hogy melyik alternatíva a legjobb. Általában ezeknél a módszereknél szempontsú-
lyokra sincs szükség, viszont sokszor nem is adnak rangsort, csak a legjobb elem kiválasztásá-
ra alkalmasak.  

A legelterjedtebb módszerek [Temesi, 2002] alapján: 
• dominancia-vizsgálat: egy alternatíva dominánsnak tekinthető, ha az összes szempont 

szerint megelőz egy másikat. Azt az alternatívát, amelyik alulmarad, dominált alterna-



 58

tívának nevezik, és ezt a további vizsgálatokba már nem szokás belevonni, mert a dön-
téshozótól elvárható ennyi racionalitás; 

• konjunktív szűrés: az alternatívák közül kiszűrhetők és elhagyhatók azok, amelyek egy 
szempont szerint nem haladnak meg egy meghatározott küszöb értéket. Az egyes 
szempontokhoz akár különböző határértékek is rendelhetők; 

• diszjunktív szűrés: ilyen szűrés során csak azt vizsgálják, hogy van-e olyan alternatíva, 
amelyik valamely (esetleg több) szempont szerint a többi fölött áll. Ha van ilyen akkor 
ez lehet a  „győztes”, annak ellenére is, hogy esetleg más szempontoknál igen rosszul 
teljesít; 

• lexikografikus: ennél az eljárásnál, az eddig említettekhez képest szükség van a szem-
pontok súlyára. Nem fontos a súlyokat számszerűsíteni, elég csak a sorrend. A kivá-
lasztás úgy történik, hogy a legfontosabb szempontot vizsgálva az itt legjobban produ-
káló alternatíva a befutó. Ha több ilyen is lenne, akkor a következő szempontot is meg 
kell nézni ugyanígy, egészen addig, amíg csak egy megoldás marad. 

• maximin: ahogy a megnevezés is utal rá, ebben a módszerben az alternatívák legrosz-
szabb (minimális) értékeit hasonlítják össze, és az az alternatíva a nyerő, amelyik így 
összehasonlítva felülmúlja a többit; 

• maximax: az előzővel ellentétben itt az alternatívák legjobb értékeit összehasonlítva 
lehet kiválasztani a legjobban teljesítő változatot. 

 
Az elemi módszerekről előnyként általában elmondható, hogy az eljárások egyszerűek, át-

tekinthetőek, könnyen kezelhetőek (ezért számítástechnikai háttér még a gyors kiértékeléshez 
sem szükséges), tetszőleges skálázású adatok mellett is és nagyszámú alternatíva esetén is 
alkalmazhatóak. A módszerek legfontosabb hátrányai, hogy nem mindegyik adja az alternatí-
vák sorrendjét, nem mutatják meg a szempontonkénti értékelések összevetésének a módját, 
nem alkalmasak annak feltárására, hogy a döntés mennyire érzékeny az egyes szempontok 
vagy értékelések megváltozására, nem képesek az egyes szempontok fontosságának (súlyának) 
meghatározására, figyelembe vételére, a szempontokat nem kezelik együtt, ezért nem veszi 
számításba, hogy az egyes szempontok szerinti hátrányokat más szempontok szerinti előnyök 
kiegyenlíthetik. 

 

4.1.3 Az egyes szempontok szerint kapott alternatívaértékeket összesítő 
módszerek 

 
Ezeknél a módszereknél a szempontok mindig súlyozásra kerülnek. Az alternatíva értékek 

meghatározása után az eredményt, vagyis a rangsort a szempontsúlyok figyelembevételével 
végzett összegző eljárások szolgáltatják. Az egyszerű módszerekhez képest új elem tehát a 
szempontok súlyozása és az egyes szempontok szerinti eredmények összegzése. Az egyes 
módszereket az különbözteti meg, hogy a súlyozásra, az egyes alternatíva-értékek „közös ne-
vezőre” hozására és az összegzésre milyen elveket alkalmaznak.  

A legjelentősebb ebbe a csoportba tartozó módszereket a következőkben [Bozóki, 2006] 
rendszerezése alapján ismertetem. Ez a rendszerezés a matematikai elvet figyelembe véve – 
miszerint az alternatívák értékeit súlyozva összegzik – logikusan egy csoportban tárgyal olyan 
módszereket is (MAUT és AHP), amelyek ellentétein és hasonlóságán hosszú idő óta vitáznak 
a szakemberek.  
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4.1.3.1 SAW 
 
A SAW (Simple Additive Weighting Method) eljárás Churchman és Ackoff már említett 

publikációjában jelent meg. Ez az egyszerű aggregálási módszer első lépésben az alternatívák 
szempontok szerinti azonos skálán mért értékeit súlyozza, majd a kapott szorzatok összeadá-
sával adja meg az adott alternatíva „jóságát”. Ez matematikai formában a döntési táblázatnál 
megadott jelöléseket használva a következőképpen néz ki: 

 

∑
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A súlyokat a döntéshozó közvetlenül adja meg, de amennyiben azok összege nem 1, akkor 

természetesen szükség van normalizálásra.  
Általánosan elmondható, hogy a szempontsúlyok csak akkor képesek az egyes szempont-

ok relatív fontosságát kifejezni, ha az alternatívák szempontok szerinti kiértékelésével kapott 
aij elemek egy közös, dimenziótlan skálán vannak [Fülöp]. A valóságban azonban ezek az 
értékek általában különböző nagyságrendben mozognak, mértékegységük eltérő, stb., így 
szükség van az értékek normalizálására is. A normalizálás többféle módon történhet: a döntési 
mátrix egy sorában levő (vagyis azonos szemponthoz tartozó) elemeket a sorban levő legna-
gyobb értékkel, a sorban levő elemek összegével, vagy akár egy ideálisnak vélt, minden 
elemnél nagyobb értékkel osztjuk el. További megoldás, hogy nem magát az eredeti értéket, 
hanem annak a sorban levő minimális vagy maximális értéktől való eltérését (különbségét) 
osztjuk a sor elemeinek terjedelmével (vagyis a legnagyobb és legkisebb érték különbségével). 

 

max
ij

ij
ij a

a
a =′  

∑
=

=′ n

j
ij

ij
ij

a

a
a

1

  ideális
ij

ij
ij a

a
a =′  

minmax

max

ijij

ijij
ij aa

aa
a

−

−
=′   vagy   minmax

min

ijij

ijij
ij aa

aa
a

−

−
=′  nj ,...,1=  

 
A SAW metodika tartalmaz két fontos feltételezést: a linearitást és az additivitást. A 

linearitás azt jelenti, hogy az alternatíva adott szempont szerinti értékének egységnyi növeke-
dése minden szinten ugyanolyan „jó”. Például a fuvarköltségek 1000 Ft-tal történő csökkenté-
se ugyanolyan hasznos, függetlenül attól, hogy a költségek százezres vagy milliós nagyság-
rendbe esnek. Az additivitás azt fejezi ki, hogy az alternatívák a szempontok alapján külön-
külön, azaz egymástól függetlenül kiértékelhetők. Mindezek miatt a metodikát sok helyen 
lineáris összegző metodikaként szokták megemlíteni. 

Egyszerűségénél és stabilitásánál (vagyis, hogy a súlyok változtatásával a rangsor nem 
változik) fogva ez az eljárás nagyon közkedvelt a többszempontú döntési módszerek között. 
Bár pontosan egyszerűsége révén könnyen előfordulhat, hogy nem helyesen kerül felhaszná-
lásra. Ezért a szakirodalom felhívja a figyelmet az eljárás lépéseinek pontos betartására és az 
értékek és a súlyok körültekintő meghatározására. 

4.1.3.2  MAUT/MAVT 
 
A MAUT/MAVT (Multi Attribute Utility/Value Theory) metodika elméleti hátterét von 

Neumann és Morgenstern valamint Savage [von Neumann és Morgenstern, 1947 és Savage, 
1954] dolgozták ki, még az 1950-es években, a módszert pedig Keeney és Raiffa publikálta 
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[Keeney és Raiffa, 1976]. Egy többszempontú döntésanalizálással foglalkozó kézikönyv [UK 
DTLR, 2001] szerint nincsen olyan eljárás a többszempontú döntési modellek között, amit ne 
lehetne kritikával illetni, mégis ez az eljárás van ehhez a legközelebb. A fenti szerzők által 
kidolgozott teória azonban a döntéshozók számára kevés gyakorlati segítséget nyújtott. Igazi 
áttörést csak Keeney és Raiffa 1976-os munkája hozott, amelyben az értékeléshez konkrét 
eljárásokat, módszereket is megadtak. 

Eszerint a MAUT technika alapja a hasznossági függvények alkalmazása. Ezek a függvé-
nyek szolgálnak arra, hogy a különböző nagyságrendű és mértékegységű, de objektív, meny-
nyiségi értékeket és a szubjektív minősítéseket, besorolásokat mind egy azonos, dimenzió 
nélküli skálára lehessen transzformálni. A gyakorlatban általában a [0,1] vagy a [0,100] skálát 
szokták alkalmazni. Az előzőekben említett normalizálási módszerek formulái is tekinthetők 
egyfajta hasznossági függvényeknek. A MAUT technikában alkalmazott hasznossági függvé-
nyeknek azonban van még egy nagyon fontos funkciója, nevezetesen, hogy az alternatívák 
alapértékeit úgy transzformálják hasznossági értékké, hogy a jobban preferált alapértékek 
nagyobb hasznossági értéket is kaphatnak (tehát a transzformáció nem feltétlenül lineáris). A 
hasznosságelmélettel foglalkozó szakirodalomban számos hasznossági függvény található. 
Példaként a 4.1. ábrán egy lineáris és egy nem-lineáris hasznossági függvény látható. 

 
  

 
4.1. ábra – Példa lineáris és nem-lineáris hasznossági függvényre 

A MAUT technika, bár nagyon széles körben elfogadott és hatékony módszer, mégis a 
legáltalánosabb formájában egy relatíve komplex módszer, amelynek alkalmazása az említett 
kézikönyv [UK DTLR, 2001] szerint akkor javasolt, ha a kiértékeléshez kellő idő és a megfe-
lelő magasszintű szakértelem rendelkezésre áll. 

Szintén előnye a módszernek, hogy a szempontoknak nem szükségszerű egymástól füg-
getlennek lenni, nincs additivitási feltétel. Bizonyos esetektől eltekintve – amikor a modellbe 
célszerű beépíteni ilyen, szempontok közötti komplexebb összefüggést – a gyakorlatban álta-
lában az egyszerűbb és átláthatóbb additív modelleket alkalmazzák. Ezeket érzékenységvizs-
gálattal kiegészítve nagyon stabil, megbízható módszerhez lehet jutni. 

 

4.1.3.3 SMART 
 
A SMART (Simple Multi Attribute Ranking Technic) tulajdonképpen a legegyszerűbb 

MAUT metodika [Edwards, 1977]. Az alternatívák egyes szempontok szerinti alapértékeit 
hasznossági függvények segítségével hasznossági értékekké kell transzformálni. A SMART 
az alkalmazandó hasznossági függvények meghatározását a szakértőkre bízza, mindössze egy 
általános függvény-definiciós módszert kínál, melynek lépései a következők: 

1. a maximális hasznosságot jelentő érték kap 100 pontot; 
2. a minimális, vagyis 0 hasznosságot jelentő érték 0 pontot kap;  
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3. a két szélső érték alapján meghatározandó az az érték, amely a maximálishoz képest 
fele hasznosságot jelent, ez 50 pontot ér; 

4. a középső és a maximális hasznosság alapján meghatározandó az az érték, amely 
hasznosság szempontjából a kettő között helyezkedik el, ez 75 pont; 

5. a minimális és a közepes hasznosságok alapján megkeresendő az az érték, amely 
hasznosság szempontjából a kettő között helyezkedik el és ez 25 pontot kap. 

Hasonló módon további belső függvényértékek nyerhetők, az így kapott pontokhoz pedig 
matematikai módszerekkel egy közelítő függvényt lehet rendelni. 

Az alternatívák „jóságát” a hasznossági értékek súlyozott számtani középértéke adja. (A 
súlyok meghatározására egyébként Edwards saját módszert is ad, ld. a súlyozási módszerek-
nél.) 
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A technika egy továbbfejlesztett változata (SMARTS – SMART with Swings), melyben a 

szempontok relatív fontosságának (súlyának) meghatározásához már figyelembe veszik az 
adott szemponthoz tartozó hasznossági értékek tartományának nagyságát is. 

A SMARTER (SMART Exploiting Ranks) technika [Edwards és Barron, 1994], pedig a 
SMARTS-nak egy olyan bővített változata, amelyben a döntéshozótól a módszer kevesebb 
bemenő adatot vár el, ezáltal tovább könnyítve a felhasználhatóságot. 

A SMART eljárások előnye, hogy az alternatívák értékelése független egymástól, így a 
módszer a SAW-hoz hasonlóan egyszerű. Mindazonáltal a hasznossági függvények alkalma-
zása némileg megbonyolítja a módszert. A függetlenségből származóan az alternatívák száma 
nem befolyásolja a végső rangsort (vö. a rangsorfordulás az AHP-nél). Használatát a [DADM] 
oldalon akkor javasolják, amikor új alternatívák megjelenésére lehet számítani, vagy az alter-
natívák nem szubjektívek (alapértékeit számszerűsíteni lehet) és így nem igénylik a páros 
összehasonlítás módszerét. 

 

4.1.3.4 AHP 
 
A Saaty által kidolgozott AHP (Analytic Hierarchy Process) módszerben [Saaty, 1980] a 

döntési feladat megoldásának menete hasonló az előzőekhez: első lépésben meg kell határozni 
a szempontok súlyozó tényezőit, ez után következik az alternatívák választott szempontok 
szerinti kiértékelése, majd végül súlyozás és az értékelések összegzése. 

Bár az alternatívák szempontok szerinti értékelése alapulhat névleges, rangsor, interval-
lum és arányossági (hányados) skálán megadott értékeken, az AHP technikában az értékelésre 
(és a szempontsúlyok meghatározására is) a páros összehasonlítás módszere az alapeszköz. 
Az alternatívák páronkénti összehasonlításához az AHP módszertanban az alábbi intervallum-
skálát alkalmazzák: 

1. egyformán fontos / előnyös; 
3. mérsékelten fontosabb / előnyösebb; 
5. sokkal fontosabb / előnyösebb; 
7. nagyon sokkal fontosabb / előnyösebb; 
9. rendkívüli mértékben fontosabb / előnyösebb. 
Az összehasonlításnál felhasználhatók a 2, 4, 6, 8 közbenső értékek is. 
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Ezek alapján a döntéshozó felállítja a páros összehasonlítás mátrixot. Saaty ebből az alter-
natívák egyes szempontokhoz tartozó rangsorát úgy adja meg, hogy kiszámítja a mátrix leg-
nagyobb sajátértékéhez tartozó sajátvektort, ezt normalizálja, és az így kapott sajátvektor ele-
mei adják az alternatívák pontértékét (vagy a szempontok összehasonlítására felírt mátrix ese-
tén a wi értékeket). A pontértékek a sajátvektor módszer mellett más (jellemzően távolságmi-
nimalizáló) módszerekkel is meghatározhatók.  

A szempontsúlyok természetesen más módszerekkel (pl. közvetlen megadás) is meghatá-
rozhatók. 

A páronkénti összehasonlítás módszerének nagy előnye, hogy szubjektív szempontok ér-
tékeléséhez kiválóan alkalmazható, hátránya viszont, hogy az alternatívák vagy szempontok 
száma felülről korlátozott, és hogy csak relatív értékeket ad. Nagy hátrány továbbá, hogy új 
alternatíva értékelésbe vonásával előfordulhat a rangsor fordulás jelensége. 

 
A döntési problémák szempontjai szinte minden esetben rendelkeznek alszempontokkal. 

A jobb áttekinthetőség és a szempontok közötti összefüggések megjelenítése kedvéért az AHP 
módszertanban ezeket különböző szinteken elhelyezve ábrázolják. Az így kialakuló fa-
struktúra legtetején van a cél, ez alatt a szempontok és alszempontok, majd legalul az alterna-
tívák. A legalacsonyabb szinten levő szempontokat az AHP-ben levélszempontoknak nevezik. 

A szempontok súlyát minden szinten meg kell határozni, akár közvetlenül, akár a páros 
összehasonlítás módszerével. A szempontsúlyok összege minden szinten 1. Az alternatívák 
értékelését értelemszerűen csak levélszempontonként kell elvégezni, a többi szempontnál a 
levélszempontokra adott pontszámokból és a súlyokból számítható ki a pontérték. 

Végül az aggregálás a szokásos MAUT technikákkal elvégezhető. Az AHP metodikában 
jellemzően disztributív, ideális és minősítő kiértékelési modelleket alkalmaznak.  

 

4.1.3.5 TOPSIS 
 
A Hwang és Yoon által [Hwang és Yoon, 1981] kifejlesztett TOPSIS (Technique for 

Order Preference by Similarity to Ideal Solution) technika alapkoncepciója szerint azt az al-
ternatívát kell kiválasztani, amelyik a legközelebb esik az ideális megoldáshoz, és legtávolabb 
van a legrosszabbtól. Az ideális/legrosszabb megoldás az, amely az értékelés során megkapja 
a szempontok szerinti legmagasabb/legalacsonyabb értéket. 

A korábbiakhoz hasonlóan az alternatívák alapadatait itt is normálni, majd súlyozni kell, 
erre a korábban említett módszerek bármelyike alkalmas. Következő lépés az ideális és leg-
rosszabb alternatíva-értékek felvétele, majd az egyes távolságok (eltérések) kiszámítása. (A 
távolság az egyes szempontokhoz tartozó különbségek négyzetének összege a gyök alatt, va-
gyis ha n a szempontok száma, akkor egy n-dimenziós Euklideszi távolság.) Végül egy hason-
lósági index kiszámítására van szükség, amely kombinálja a legjobb megoldáshoz való közel-
séget a legrosszabbtól való távolsággal. Ez az érték adja meg az alternatívák rangsorát. 

Ez a metódus – az eddigiekkel ellentétben – az alternatívákat nem szempontonként értéke-
li, éppen ezért alkalmazása akkor célszerű, ha az egyes szempontok függetlensége nem bizo-
nyított. [Malczewski, 1997]  

 

4.1.4 Outranking rangsoroló módszerek 
 
Az outranking koncepció kidolgozása Roy nevéhez fűződik [Roy, 1968].  
A metodika szerint az Ai alternatíva preferált Aj-hez képest, ha a szempontok nagy többsé-

gében Ai legalább olyan jó, mint Aj, és a többi szempontnál jelentkező hátránya még elfogad-
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ható. Az alternatívák ilyen jellegű páronkénti preferáltságának meghatározásával részleges 
vagy teljes rangsorhoz lehet jutni. A MAUT eljárásokban a legmagasabb aggregált hasznos-
sági értékkel rendelkező alternatívát bátran a legjobbnak lehet nevezni, az outranking mód-
szer azonban nem adja közvetlenül a legjobb megoldást. Az eljárás folyamán olyan részhal-
mazt lehet meghatározni, amelyen kívül olyan alternatívák maradnak csak, amelyekkel szem-
ben a részhalmazon belül levő elemek valamelyike preferált. A cél az, hogy a részhalmaz a 
lehető legkisebb legyen, vagyis csak egy alternatíva maradjon belül. Sok esetben a kiindulási 
információk (a döntési táblában levő adatok) nem elegendőek, és így ez a kívánt szituáció 
nem jön létre. Ekkor más módszerekkel, vagy egyéb megfontolásokkal kell a legjobbat kivá-
lasztani. 

Annak ellenére, hogy a teljes rangsort nem mindig lehet elérni, az outranking módszernek 
nagy előnye, hogy a döntéshozótól relatíve kevés információt igényel, és szubjektív és objek-
tív szempontokra is könnyen alkalmazható. 

A legismertebb outranking típusú módszerek [Temesi, 2002 és Bozóki, 2006] alapján az 
alábbiak: 

4.1.4.1 ELECTRE 
 
A [Roy, 1968]-ban megjelent ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realite, 

Elimination and Choice Expressing the Reality) módszerek közül az első, és a legegyszerűbb 
változat az ELECTRE I. Ennek metodikájában a kiindulási alap a döntési mátrix és az a felté-
tel, hogy a súlyok normálva vannak (az összegük 1).  

A számítás első lépésében a rendezett alternatíva-párokhoz (Aj, Ak) az ún. preferencia- és 
diszkvalifikanciamutatók meghatározására kerül sor. A preferenciamutató cjk azon szempont-
súlyok összege, amely szempontok szerint  Aj értéke legalább olyan magas, mint Ak értéke. 
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A kifejezésből látszik, hogy a preferenciamutató értéke 0 és1 között van. A preferencia-

mutató az Aj alternatíva százalékos előnyét mutatja Ak alternatívához képest, ezért előnymutató-
nak is szokták nevezni. 

A diszkvalifikanciamutató számítása már kicsit bonyolultabb: djk =0, ha aij>aik, i=1,...,m, 
vagyis a Aj alternatíva minden szempont szerint jobban teljesít, mint Ak.. Az ettől eltérő ese-
tekben a diszkvalifikanciamutató (melyet szoktak hátrány- vagy kizárási mutatónak is nevezni) 
értéke azon szempontokra kiszámított arányszámok maximuma, ahol a Ak előnyösebb Aj-nél. 
Az arányszám az Ak és Aj alternatíva értékek adott szempont szerinti különbségének és az 
adott szemponthoz tartozó bármelyik alternatíva értékek közötti legnagyobb különbség há-
nyadosa. Matematikai formában ez a következőképpen néz ki: 
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A diszkvalifikanciamutató értéke is 0 és 1 közé esik. 
A második lépésben a döntéshez szükséges kritériumok kerülnek meghatározásra határér-

tékek (c* és d* ) formájában, mégpedig úgy, hogy 0<d*<c*<1. 
Ezek után  Aj alternatíva akkor preferált Ak-hoz képest, ha cjk>c* és djk<d* teljesül. Ezt az 

értékelést minden rendezett alternatíva-párra elvégezve az alternatívák egy olyan részhalmaza 
kapható, amelyekben az alternatívák legalább egy másikkal szemben preferáltak, és ővelük 
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szemben egyetlen alternatíva sem preferált. A határértékek megfelelő irányú változtatásával a 
halmaz mérete változtatható, és így végül a legjobb alternatíva kiválasztására is lehetőség 
nyílik. 

A további ELECTRE változatok ennek a módszernek a továbbfejlesztésével keletkezett 
variánsok, melyekről a [Figueira és mások, 2004] ad bővebb tájékoztatást. 

 

4.1.4.2 KIPA 
 
A KIPA-eljárás az (akkor még) Budapesti Műszaki Egyetemen elvégzett kutatások ered-

ménye. Elnevezése a kutatást irányító Kindler József és Papp Ottó nevének kezdőbetűiből 
alkotott mozaikszó: KIndler-PApp [Kindler és Papp, 1977]. Alapgondolatát tekintve a 
MARSAN (Methode d’Analyse, de Recherche, et de Selection d’Activite Nouvelles) és a 
korábban részletesebben bemutatott ELECTRE módszerek logikáját követi, melyeknek több 
elemét Kindler és Papp továbbfejlesztette. A KIPA-eljárás komplex rendszerek összemérésére 
alkalmas. A szerzők meghatározása szerint a komplex rendszerek olyanok, amelyeknek egyi-
dejűleg több tulajdonságát veszik figyelembe és a tulajdonságok egyidejű és együttes értéke-
lése problémát jelent, azaz a feladat nem triviális. Bár a szóhasználat némileg eltérő, azért 
látható, hogy ez a módszer úgyanúgy az alternatívák többszempontú összehasonlítására és 
rangsorolására alkalmas. 

Az eljárás első része a súlyszámok meghatározása, melyre a szerzők a Guilford-módszert 
javasolják. A második részben a KIPA-mátrixok alkalmazására kerül sor. Ebben az értékelés-
nél használt tulajdonságokhoz (szempontokhoz) tartozó felvehető értékek (tényezők vagy 
kategóriák) kombinációjával előállítják a komplex rendszerek lehetséges változatait. Az előál-
lított változatokat ezt követően a KIPA-mátrixok felhasználásával mérik össze, illetve rangso-
rolják a vizsgálati célnak megfelelően. A mátrix alkalmazásakor minden egyes rendszert (vál-
tozatot) összehasonlítanak az összes többivel, majd pedig minden összemérés esetében kiszá-
molják a változatok között az adott cél szerinti előny- és hátránymutatókat. Az előny- és hát-
ránymutatók kiszámolását követően minden egyes rendszer esetében az előnymutatókat ösz-
szeadva, majd ebből a hátránymutatók összegét levonva egy adott érték (különbség) kapható, 
amely alapján felállítható a változatok cél szerinti sorrendje úgy, hogy a legmagasabb különb-
ségértékkel rendelkező rendszer áll a rangsor első helyén. A különbségértékek kiszámolása 
nem képezi az eljárás részét, ez a szerzők javaslata. 

4.1.4.3 PROMETHEE 
 
A Brans és Vincke által leírt [Brans és Vincke, 1985] PROMETHEE (Preference Ranking 

Organisation Method for Enrichment Evaluations) módszer szintén a döntési mátrixból indul 
ki. A mátrix értékeinek azonban nem szükségszerűen kell normalizáltnak lenni, és nem is kell 
azonos léptékűre transzformálni. Az eredeti változatban az egyetlen kitétel az, hogy a mátrix 
úgy kerüljön megalkotásra, hogy mindig a magasabb értékek reprezentálják a „jobb teljesít-
ményt”. A szempontok súlyának meghatározása nem képezi a módszer részét, azt külön kell 
megadni, a feltétel, hogy a súlyok összege 1 legyen. (A módosított változatokban a szempont-
függvények megfelelő megadásával már van lehetőség az „alacsonyabb érték a jobb” figye-
lembevételére és a súlyok páros-összehasonlítás módszerén alapuló meghatározására is.) 

Az egyes szempontokhoz tartozó alternatíva-értékek különböző léptékének figyelembe 
vételére a módszerben minden szemponthoz egy ún. preferencia függvényt, vagy más néven 
szempontfüggvényt definiálnak. Ez az Aj alternatíva Ak-hoz viszonyított preferáltságának a 
mértékét mutatja normalizált módon, vagyis a függvény értéke mindig 0 és 1 közé esik. Ha 
Pi(Aj,Ak) = 0, akkor a két alternatíva indifferens (nincs különbség, preferáltság köztük), ha 
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Pi(Aj,Ak) ≈ 0, akkor Aj kevéssel jobb Ak-nál, ha Pi(Aj,Ak) ≈ 1, akkor Aj jelentős előnnyel rendel-
kezik Ak-hoz képest és ha Pi(Aj,Ak) = 1, akkor szigorú preferáltságról lehet beszélni. 

A legtöbb gyakorlati esetben a Pi(Aj,Ak) a két alternatíva i-dik szemponthoz tartózó érté-
kének különbségétől függ, vagyis Pi(Aj,Ak) = pi(d), ahol d = aij – aik. A pi(d) függvény értéke 0, 
ha d≤0, minden egyéb esetben 0 és 1 közötti értéket vesz fel. A PROMETHEE módszer 6 
beépített tipikus pi(d) függvénnyel rendelkezik, melyekhez legfeljebb 2 paraméter tartozik. A 
döntéshozónak a preferencia mértékének számításához egyedül a pi(d) függvényt és a hozzá 
tartozó paraméter(eke)t kell megadnia. A hat szempont függvényt a 4.2 ábra mutatja. 

 
4.2. ábra – Egyszerűsített szempont függvények [Rapcsák, 2007] 

 
A q érték az indifferencia tartományt a p pedig a biztos preferencia határát adja meg. Más 

szavakkal, ha A és B alternatívák közötti különbség kisebb, mint q, akkor a két alternatíva 
indifferens, ha pedig nagyobb, mint p, akkor a nagyobb biztosan preferálja a kisebbet. Ha a 
különbség q és p között van, akkor a preferencia értéke 0 és 1 között változik, a szempont-
függvény alakjának megfelelően. Az U és V alakú függvények a trapéz alakúból is származ-
tathatók, q=p, és q=0 azonosságok mellett.  

Mindezek után az adott alternatíva-pár esetén az egyes szempontokra adódó szempont-
függvény értékek súlyozott összegét kell képezni, amely megadja az alternatíva-pár immár 
minden szempontot figyelembe vevő [0,1] tartományba eső preferencia relációját, π (Aj,Ak). 
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Annak érdekében, hogy ne csak Aj alternatíva Ak-hoz viszonyított preferenciájáról legyen 

információnk, hanem Aj Ak-val szembeni hátrányairól is, ezért szükséges a π (Ak,Aj) hasonló 
módon történő kiszámítása is. E két érték különbsége szolgáltatja az alternatíva-pár egymás-
hoz képest mért tényleges preferenciáját. 

Az alternatívák sorba rendezéséhez már csak az ún. pozitív és negatív döntési folyam de-
finiálására van szükség. A pozitív döntési folyam: 
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amely azt mutatja meg, hogy Aj alternatíva mennyivel jobb a többi alternatívához képest, 
és a negatív döntési folyam: 
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amely azt mutatja meg, hogy Aj alternatíva mennyivel gyengébb a többi alternatívával 

szemben. 
A módszer végső lépése a PROMETHEE I részleges és a PROMETHEE II teljes rangsor 

felállítása.  
A részleges rangsor az alternatívák pozitív és negatív döntési folyamainak összehasonlítá-

sából nyerhető. Ezek szerint, ha 
 

( ) ( ) ( ) ( )kjkj AAésAA −−++ Φ≤ΦΦ≥Φ ,  
 
és ezek közül az egyik biztos egyenlőtlenség, akkor Aj alternatíva jobb, mint Ak. Ha  
 

( ) ( ) ( ) ( )kjkj AAésAA −−++ Φ=ΦΦ=Φ ,  
 
akkor a két alternatíva indifferens, egyforma. Egyéb esetekben a két változat nem össze-

hasonlítható, így kialakul egy olyan kör, amelyben a kedvező alternatívák szerepelnek. 
A teljes rangsor megállapításához még definiálni kell a nettó döntési folyamot, mely a po-

zitív és negatív döntési folyam különbsége. 
 

( ) ( ) ( )jjj AAA −+ Φ−Φ=Φ  
 
Az egyes alternatívák nettó döntési folyamainak összehasonlításával már az összes alter-

natívát be lehet illeszteni a sorba, hiszen nincsenek összehasonlíthatatlan alternatíva-párok. Aj 
alternatíva jobb, mint Ak, ha  

 
( ) ( )kj AA Φ>Φ  

 
és a két alternatíva indifferens, ha  
 

( ) ( )kj AA Φ=Φ  
 
Természetesen léteznek még további, a szempontok értékeit aggregáló és outranking mód-

szerek is. Az itt felsorolt és részletesen bemutatott metódusok azonban elegendőek ahhoz, 
hogy a szállítmányózó/fuvarintegrátor feladatának megfelelő, arra kellőképpen specifikált 
értékelési modellt megalkothassam. 

4.1.5 Érzékenység- vagy stabilitásvizsgálat 
 
A többszempontú döntési modellek eredményei általában ismeretlen szórással rendelkez-

nek, vagyis nem tudható a számított pontérték (jelen esetben a Fenntarthatósági Teljesítmény 
Index) pontossága. Mielőtt tehát a konklúziót levonnánk, fel kell tenni a kérdést, hogy vajon a 
felhasználó által megadott szubjektív paraméterek mennyiben befolyásolják a végső rangsort. 
Ezért a döntés-előkészítés és döntéstámogatás egyik fontos feladata a döntésért felelős sze-
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mély meggyőzése arról, hogy a döntési probléma megoldása jó alapot szolgáltat a döntéshoza-
talhoz. Ennek fontos eszköze az érzékenységvizsgálat. (Ide tartozik egyébként az eredmények 
vizualizálása is, amelyről a későbbiekben még lesz szó). 

Az érzékenységvizsgálat tulajdonképpen nem más, mint egy vagy több szubjektív paramé-
ter szisztematikus változtatása annak kiderítése érdekében, hogy a bennük rejlő bizonytalan-
ság milyen mértékben befolyásolja a végső sorrendet, azaz a sorrend mennyire stabil. A stabi-
litásvizsgálat gyakorlatilag ennek fordítottja, segítségével az állapítható meg, hogy maximáli-
san mekkora lehet az egyes paraméterek bizonytalansága ahhoz, hogy a sorrend ne változzék. 

A rangsort leginkább befolyásolni képes paraméterek értelemszerűen a szempontok súly-
számai és az alternatívák értékei. Az értékelési rendszerekben különböző vizsgálati módsze-
reket használnak, az egyszerűbb esetben egyszerre csak egy paraméter változtatható (és ez 
általában valamelyik szempont súlya), komolyabb modellekben viszont lehetőség van több 
paraméter egyidejű változtatásának hatását is vizsgálni. 

Az érzékenység- vagy stabilitásvizsgálat mindig feladat-specifikus, így ezzel részleteseb-
ben később foglalkozok.  

4.2 A fuvarintegrátori feladatnak megfelelő döntési modell ismerte-
tése 

 
A döntési folyamatokkal foglalkozó szakirodalmak [pl. Temesi, 2002, Rapcsák, 2007 

Bozóki, 2006, Tánczos, 2004, UK DTLR, 2001] mindegyikében megtalálhatók a 
többszempontú döntési modellezés lépései. Ezek a következők: 

 
A döntési feladat felépítése: 
• a cél megfogalmazása; 
• az alternatívák kiválasztása; 
• a szempontok meghatározása. 
A döntési feladat megoldása: 
• minden alternatíva kiértékelése minden szempont szerint; 
• a szempontok súlyainak meghatározása; 
• az értékelések és a súlyozás összegzése; 
• érzékenység- vagy stabilitásvizsgálat. 
 
A 3. fejezetben gyakorlatilag a fenntarthatóság oldaláról megközelítve ismertettem a szál-

lítmányozói/fuvarintegrátori döntés, alternatíva-kiválasztás problémakörének jellegzetességeit. 
A következőkben a már említett ismereteket a döntéselméletnek megfelelő környezetbe he-
lyezve röviden átismétlem, majd megvizsgálom a 4.1 fejezetben általánosan tárgyalt súlyozási 
és aggregálási módszerek alkalmazásának lehetőségeit a szállítmányozói munkában jelentke-
ző fuvarfeladatok fenntarthatósági értékelésében. 

4.2.1 A döntési feladat felépítése 

4.2.1.1 A cél 
A döntési feladat célja a fuvarintegrátor feladatának definíciójából (ld. 2.3 fejezet) egyér-

telműen megfogalmazható, eszerint: adott fuvarfeladat esetén a szállítási módok leghatéko-
nyabb, de egyben leginkább fenntartható kombinációjának kiválasztása. 
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4.2.1.2 Alternatívák kiválasztása 
Az alternatívák kiválasztása minden esetben a szállítmányozó feladata. A 3.1 fejezetben 

részletesen ismertettem azokat a paramétereket, amelyek általánosan befolyásolják a lehetsé-
ges alternatívákat. Az aktuális fuvarfeladat sajátosságainak ismeretében a szállítmányozó 2-3 
valós alternatívát biztosan meg tud fogalmazni. Ugyanakkor lehetőség van fiktív alternatívák 
értékelésbe vonására is, és ezzel a „mi lenne, ha…” jellegű kérdésekre is választ kaphat. Ezek 
segítségével a jövőbeni feladatokhoz a fenntarthatóság szempontjából kedvezőbb eredményt 
nyújtó alvállalkozókat, fuvareszközt, módszert, stb. választhatja. 

4.2.1.3 A szempontok 
Az értékelési szempontok meghatározása nem feladat-specifikus, hiszen a cél mindig 

ugyanaz (ld. előbb). Mivel a fenntarthatósági értékelés nyelvezete szerint használt indikátor 
vagy mutató értelmét tekintve azonos a döntéselméletben alkalmazott szempont kifejezéssel, 
így a döntési feladat szempontjai gyakorlatilag a korábban a 3.4 fejezetben megfogalmazott 
mutatók. A szempontok összefüggését az AHP modellezésben használt fastruktúrával a 4.3 
ábra mutatja. 

4.2.2 A döntési feladat megoldása 

4.2.2.1 A kiértékelés módja 
Az alternatívák egyes szempontok szerinti kiértékelése szintén a szállítmányozó feladat-

körébe tartozik. Ennek elvégzéséhez a fuvarfeladat sajátosságait mutató bemenő adatok mel-
lett elengedhetetlenül szükség van ezeket a bemenő paramétereket is felhasználó háttér-
adatbázisokra, valamint a mutatókat kiszámító algoritmusokra. A 3.4 fejezetben a kiértékelés-
hez szükséges számítási módokat megadtam, és feltüntettem azokat a referenciákat, amelyek-
ből a vonatkozó háttéradatok kinyerhetők. A szükséges adatbázist és algoritmusokat célszerű 
egy egyszerű számítástechnikai háttér segítségével kezelni, és az aij értékeket ezzel generálni. 
Mivel az információk általában táblázatos formában állnak rendelkezésre, erre a feladatra a 
legegyszerűbb táblázat- vagy adatkezelő programok (pl. Excel) is alkalmasak. 

4.2.2.2 A súlyozás módszere 
A szempontok/mutatók súlyarányának helyes meghatározása alapvető fontosságú a mo-

dell hatékonysága érdekében. A szempontsúlyok számszerűsítését a fastruktúra szerint több 
szintre érdemes bontani. Az első szinten levő szempontok azonosak a fenntarthatóság három 
dimenziójával. A 2. fejezetből kiderül, hogy a fenntarthatóság egyik legfontosabb alapelve, 
hogy a három dimenzió egyenlő mértékben legyen figyelembe véve. A három fő területre így 
szigorúan azonos súlyszámot kell felvenni. Az alacsonyabb szinteken az indikátorok súlyszá-
maira nincsen megkötés. 

 
A szempontsúlyok meghatározásához a 4.1.1 fejezetben megemlített módszerek közül 

nem mind alkalmazható. Feltéve, hogy a szempontok azonos súllyal is rendelkezhetnek, ezért 
Guilford módszere esik ki, a trade-off eljárás pedig azért, mert a szempontok nem azonos ská-
lán vannak. A szempontok száma 8,9 és 3, így Churchman és Ackoff egyszerű módszere sem 
alkalmazható. Természetesen a közvetlen súlybecslés minden szinten szóba jöhet. A páros 
összehasonlításon alapuló, valamint a közvetlen becsléshez közel álló SMART módszertan-
ban alkalmazott módszernél sincs semmilyen korlátozó feltétel, így azok is használhatóak. A 
fejlettebb, SMARTS súlyozási módszer első közelítésben nem használható, hiszen az alterna-
tíva értékek nem biztos, hogy ismertek. Ennek a módszernek a jelentőségére azonban a mo-
dell megalkotásáról szóló fejezetben visszatérek. 
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4.3. ábra – A szempontok hierarchikus rendje 
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A súlyszámok megadására általánosan bevett szokás, hogy a súlyokat nem egyetlen ember, 
hanem szakirányú képzettséggel, ismeretekkel, de nem teljesen azonos háttérrel rendelkező 
szakemberek csoportja számszerűsíti (pl. szállítmányozókból, fuvarozókból, megbízóktól, 
elméleti szakemberekből álló csapat). A szakértők szubjektívnek nevezett – és ezzel bizonyos 
értelemben a „tudományosság” szempontjából degradált – véleményei általában nagyon is 
objektív tapasztalatok szintézisének eredményeként születnek [Kindler és Papp, 1977]. A sú-
lyok meghatározása a fent említett 4 módszer bármelyikével történhet, személyes találkozás 
és megbeszélés során, de akár kérdőívek segítségével is. 

Mivel a szállítmányozói/fuvarintegrátori tevékenység során a változó fuvarfeladatokkal a 
döntési feladat célja és a kiválasztási szempontok nem változnak, csak a lehetséges alternatí-
vák, így célszerű lenne a szempontsúlyok egyszeri, szakértői meghatározása. Nem szabad 
azonban megfeledkezni a korábban a SMART eljárás kapcsán említett, az alternatíva értékei-
nek tartománya és a súlyok közötti összefüggésről. Az egyszerűbb rangsoroló módszerek ezt 
nem képesek automatikusan figyelembe venni. Ilyen esetben az egyik lehetséges megoldás az 
lenne, hogy a súlyokat minden egyes értékelésnél újra megállapítják, az aktuális értéktarto-
mányok figyelembevételével. Ez minden egyes fuvarfeladatnál a szakértő gárda bevonását 
igényelné, amely nyilván kivitelezhetetlen. Annak érdekében tehát, hogy a súlyok és az érték-
tartományok közötti vitathatatlan összefüggést és egy szakembergárda által meghatározott 
súlyszámok nyújtotta széleskörű elfogadottságot egyaránt be lehessen építeni az értékelési 
modellbe, olyan rangsoroló módszert kell választani, amely a szakembergárda által, természe-
tesen az értéktartományok figyelembe vétele nélkül meghatározott bázis-súlyszámok mellett 
képes az említett összefüggés figyelembe vételére is. 

 
Mindezeket összefoglalva, a súlyszámok meghatározására a közvetlen becslés, a SMART 

eljárás és a páros összehasonlítás egyaránt alkalmazható. Ez utóbbi talán a legösszetettebb, 
matematikailag legkifinomultabb módszer. Megbízható és általánosan elfogadható értékelés-
hez az ún. bázis-súlyszámokat egy szakértőgárdának kell meghatározni. Az értékelési rend-
szernek pedig alkalmasnak kell lenni az így megalkotott bázis-súlyszámok automatikus kor-
rekciójára. 

A disszertációban ettől függetlenül eltekintettem a szakértői súlymeghatározástól (ez a té-
ziseket nem befolyásolja), és a szempontok súlyszámát a SMART módszerrel saját magam 
adtam meg.  

 

4.2.2.3 Az összegzés módszerének kiválasztása 
Az eddig elmondottak alapján a döntési táblázat minden eleme ismert (azaz ismert az A 

mátrix minden eleme, és a szempontsúlyokat tartalmazó w vektor is).  
Az alternatívák kiértékeléséhez már csak egy összegző eljárásra van szükség.  
Rapcsák [Rapcsák, 2007] szerint egy adott (többkritériumos döntési) feladat megoldásá-

hoz tartozó optimális eljárás kiválasztása maga is egy többszempontú döntési probléma, hi-
szen a kiválasztásra általános és egyértelmű szabály nem fogalmazható meg. Csak a konkrét 
döntési probléma ismeretében lehet a legmegfelelőbb eljárást meghatározni.  

A kiválasztás során a következő szempontokat tartottam alapvetően fontosnak: 
• az aggregálási módszer olyan legyen, hogy a szállítmányozó/fuvarintegrátornak a le-

hető legkevesebb idő alatt/legkevesebb befektetett energia révén rendelkezésére álljon 
az alternatívák rangsora; 

• szoftver alkalmazása esetén az ne igényeljen speciális programkezelői ismereteket, 
vagy ha ez elkerülhetetlen, akkor azt minél gyorsabban el lehessen sajátítani (a szoft-
ver egyszerű legyen); 

• az eredmények látványosan megjeleníthetők legyenek; 
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• a számszerűsített értékek kezelése könnyebb, ehhez igényel kevesebb információt a 
döntéshozótól13; 

• az eredmények megbízhatóak legyenek. 
 
Ezen rövid bevezetőt követően megvizsgálom a korábban ismertetett általános döntési 

módszerek szállítmányozói döntéseknél történő alkalmazásának lehetőségeit, és javaslatot 
teszek arra, hogy milyen metodikát célszerű választani az ilyen jellegű döntési feladatok tá-
mogatására. 

Az alkalmazandó módszer megalkotása során az elemi módszereket hátrányaik miatt kizá-
rom azzal, hogy olyan módszert kell definiálni, amely ezen elemi eszközök előnyeiből minél 
többet tartalmaz.  

 
A korábban bemutatott TOPSIS módszertan alkalmazása azért nem javasolt, mert a szál-

lítmányozói döntési feladatok során az egyes szempontok esetére ideális értéket megadni az 
esetek többségében értelmetlen.  

 
A MAUT technikákat általában fel lehet használni. Mint az a korábbi leírásból kiderül, itt 

a számszerű alternatíva értékek összehasonlítása nem feltétlenül egyszerűen a „ha nagyobb, 
akkor jobb” vagy „ha kisebb, akkor jobb” relációk alkalmazásával történik, hanem lehetőség 
van annak megadására, hogy az adott érték – függetlenül attól, hogy „jobb”-e egy másiknál – 
mennyire hasznos a döntéshozó számára. Ugyanakkor a szállítmányozói döntési feladathoz 
definiált szempontokat gondosan megvizsgálva ki lehet jelenteni, hogy – a szempont értelme-
zésének megfelelően – a „nagyobb” vagy a „kisebb” érték tényleg jobb, sőt, nagyjából a 
linearitás is mindegyikre (mennyiségi és minőségi szempontra egyaránt) jellemző. Ezáltal 
lehetőség van a lineáris additív módszer (SAW) alkalmazására is, amely nagyban leegyszerű-
síti a feladatot.  

A SAW módszer nagyon könnyen programozható pl. az Excelben is. Ez az általánosan el-
terjedt, és a szállítmányozók által is széles körben használt alapprogram alkalmas arra is, hogy 
az értékeléshez szükséges bemenő- ill. háttéradatokat tartalmazza. Így egy olyan informatikai 
alkalmazás hozható létre, amely nem igényli az adatok egyik programról másikba exportálását, 
ezzel nagyban lecsökkentve a hibalehetőségeket, és az értékelés időtartamát.  

Az összegző eljárásokkal kapcsolatban meg kell jegyezni azonban, hogy előfordulhat 
olyan eset, amikor nem a nyilvánvalóan legjobb megoldás jön ki elsőnek. Matematikailag 
ugyanis megadható a cél szempontjából legkedvezőtlenebb szempontnak olyan magas (és 
ezzel párhuzamosan az egyéb szempontoknak pedig olyan alacsony) súlyszám, amellyel 
könnyen fals eredményhez lehet jutni. Ezt a súlyszámokra vonatkozó korlátozásokkal több-
nyire ki lehet küszöbölni.  

Az előző pontban a súlyszámokra tett megkötésem biztosítja azt, hogy a legszélsősége-
sebb súlyszámok esetén is legalább 1-1 gazdasági, környezeti és társadalmi szempont megha-
tározó lesz az eredményben. Így nem fordulhat elő az, hogy pl. a legkisebb költségű, ámde 
leginkább környezetszennyező fuvarozási alternatíva túlságosan jó helyezést érjen el.  

 
Az AHP módszertan kifejezetten a nem számszerűsíthető szempontok szerinti összehason-

lításra lett kifejlesztve. Tényleges értékekkel megadott szempontsúlyok és alternatíva értékek 
esetén – mivel az aggregálás itt is összeadás útján történik – az eredmény gyakorlatilag azo-
nos SAW módszerrel kapott rangsorral. Különbségek az összegzett értékekben várhatók első-

                                                 
13 A 3.3 és 3.4 fejezetek alapján látható, hogy a legalacsonyabb szinten levő szempontok közül csak néhány 

bír minőségi besorolással, a többi mind számszerűsíthető. A számszerű értékeknek ugyan többféle mértékegysé-
ge van, és gyakorlatilag mind különböző értéktartományban változik, de ez a többszempontú módszerek egyiké-
nél sem okoz gondot. 
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sorban, az összegzés SAW-tól eltérő képletei miatt (ld. korábban az ideális és disztributív 
módban történő kiértékelést az AHP ismertetésénél). Mivel a tervezett értékelési modellben 
mind az alternatívák értékei, mind pedig a szempontsúlyokra nézve konkrét adatok rendelke-
zésre állnak14, így a szállítmányozó/fuvarintegrátor szempontjából ez a módszer nem külön-
bözik az előzőtől.  

Az outranking módszerek az alternatíva-párok egymáshoz képesti előnyét és hátrányát 
vizsgálják. E módszerek közül a PROMETHEE-t emelném ki, mert teljes rangsort tud adni 
(szemben a KI-PA módszerrel). Ugyanakkor a rangsorfordulás jelensége előfordulhat alterna-
tívák be- ill. kiléptetésével, mivel az alternatívák helyezése függ az összes többitől. A 
PROMETHEE hasonló jellegű alkalmazása során szerzett saját tapasztalatok is alátámasztják 
a módszer használhatóságát [Simongáti és mások, 2007b]. 

Az alternatívák gyors és kényelmes kiértékelése érdekében célszerű valamilyen számítás-
technikai programot alkalmazni.  

Gyakorlatilag mindegyik metodikákra létezik kereskedelemben kapható szoftver. Az 
AHP-t használó neve Expert Choice, a PROMETHEE-é Decision Lab 2000, a SAW metodi-
kához hasonló súlyozott összegekkel dolgozó eljárásé pedig az MTA SZTAKI Operációkuta-
tás és Döntési Rendszerek Osztályán kifejlesztett, Windows környezetben működő, interaktív, 
csoportos döntéstámogató programrendszer a WINGDSS (további részletekért ld. az 
www.expertchoice.com, és a www.visualdecision.com/dlab.htm és a www.sztaki.hu/oplab 
oldalakat). Azonban ezek alkalmazása esetén is szükség van a fuvarfeladat bemenő adatainak 
és a háttéradatoknak a segítségével az aktuális és [0,1] tartományba eső aij értékek Excelben 
vagy más egyéb programban történő generálására, majd ezen adatok EC-be vagy DLab-ba 
importálására. Ez a megadott szempontok számát figyelembe véve relatíve időigényes feladat.  

Az eredmények megbízhatósága tekintetében nehéz összehasonlítást végezni. Számos 
szakirodalom vizsgálja ugyan az amerikai „iskola” által preferált AHP, és az európai iskola 
sajátjának tartott PROMETHEE metodikák egymáshoz képesti előnyét, jóságát, de ezek alap-
ján csak azt lehet biztosan kijelenteni, hogy az egyik vagy másik metodika által szolgáltatott 
eredmények megbízhatósága nem egyértelmű, hanem mindig a feladattól függő.  

Látható, hogy a szállítmányozó/fuvarintegrátor szempontjából az additív (SAW és AHP) 
valamint a PROMETHEE eljárás egyformán alkalmazhatók, a metodikában rejlő különbségek 
a szállítmányozó szempontjából indifferensek. Az eredmények megbízhatóságát vizsgálva 
nem lehet általános érvényű megállapítást tenni, ezért mindig szükség van érzékenység- vagy 
stabilitásvizsgálatokra. 

4.2.2.4 Érzékenység- vagy stabilitásvizsgálat 
Mint a 4.1.5 fejezetben korábban említettem, az érzékenységvizsgálatot is többféleképpen 

lehet elvégezni. 
Az Expert Choice valamint a Decision Lab programokban egyszerre csak egy szempont 

súlya változtatható, ez természetesen maga után vonja a többi szempontsúly értékének a vál-
tozását is. A változtatás eredménye mindkét program diagramban látható, de a DLab-ban az 
ún. stabilitási intervallumok15 megadásával is támogatják a döntéshozót. Az alternatíva érté-
kek bizonytalanságának rangsorra gyakorolt hatása nem vizsgálható automatikusan, csak új 
adatbevitellel.  

A magyar fejlesztésű WINGDSS legnagyobb eltérése a fentiekhez képest az, hogy itt le-
hetőség van egyszerre több paraméter „–tól –ig” tartományban történő megadására és ezen 

                                                 
14 Esetemben az AHP előnye azoknál a szempontoknál jelentkezik csak, amelyek minőségi meghatározására 

magam adtam pontozásos módszert (GM1 és GM2), vagy amelyek számszerűsítése ma még nehezebb, vagy 
pontatlan (pl. TZ1). Ezeknél a páros összehasonlítás módszere is alkalmazható lenne. 

15 Ezek a súlyszámokhoz rendelt intervallumok, amelyeken belül az alternatívák sorrendje nem változik, va-
gyis a sorrend stabil. 
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bizonytalanságok stabilitásra gyakorolt hatásának elemzésére16 . Mindez pedig nemcsak a 
súlyszámokra, de az alternatívaértékekre is érvényes. Feltéve, hogy A alternatíva megelőzi B-
t, a program a stabilitásvizsgálat során gyakorlatilag megkeresi azt a legkisebb (a megadott 
súlyszámokra vagy alternatíva értékelésekre vonatkozó) relatív vagy abszolút eltérést, amely-
lyel azon szempontok (vagy aij értékek) értékét megnövelve, ahol B jobb az A-nál, és azon 
szempontok értékét lecsökkentve, ahol A jobb a B-nél, a rangsorfordulás bekövetkezik. A 
vizsgálat elvégezhető a súlyokra és az aij értékekre külön-külön, de akár együtt is. Ez a tulaj-
donsága a WINGDSS-t az érzékenységvizsgálatok tekintetében mindenképpen messze a többi 
módszer fölé emeli. 

A gyakorlati tapasztalat alapján azonban elmondható, hogy az egyik szempont pozitív irá-
nyú megváltoztatása nem feltétlenül jár együtt más szempontok ellenkező irányú változásával. 
A szállítmányozó/fuvarintegrátor szempontjából tehát fontos lenne az egyes szempontok kö-
zötti valóságos relációk figyelembevétele.  

Mivel erre sajnos egyik módszer sem alkalmas, ezért megvizsgáltam, hogy az optimális 
alternatíva kiválasztására irányuló feladatban miből származnak bizonytalanságok, ezek kö-
zött milyen összefüggés van, és hogy a felsorolt 20 szempont közül melyek azok, amelyeknél 
ilyen jellegű bizonytalanságot kell/lehet feltételezni. 

Az indikátorértékek meghatározásánál alapvetően arra törekedtem, hogy mindenütt a tu-
domány jelenlegi állásának legmegfelelőbb eljárást alkalmazzam. Ez azonban – mint ahogy a 
3.4 fejezetben is látható – nem mindig volt lehetséges, és volt, ahol csak a „legjobb elérhető” 
módszert alkalmaztam. A fuvarfeladat kiválasztására irányuló döntési feladatban a bizonyta-
lanság egyik forrása maga a felhasznált számítási módszer(ek) lehet.  

A másik nyilvánvaló ok a bemenő adatok esetleges pontatlansága, becsült jellege. 
Nyilvánvaló az is, hogy csak a nagy súllyal rendelkező szempontok értékeivel célszerű 

elemzést végezni. A kisebb súllyal rendelkező bizonytalan szempontokkal akkor kellene szá-
molni, ha a nagy súlyú szempontok szerint az összes alternatíva azonosan teljesítene, ez vi-
szont azt is jelenti, hogy az egyes alternatívák gyakorlatilag indifferensek, és így mindegy, 
hogy melyikre esik a választás. Ezek után az indikátorok listájából a GK1, KEF1, KLK1-4 
EXT, valamint a TN2 és TN3 jelű indikátorok/szempontok tekinthetők esetenként bizonyta-
lannak. A relációkat illetően a következő megjegyzéseket lehet tenni: 

• A GK1 indikátor akkor számít bizonytalannak, ha a költségek meghatározása nem 
pontos árajánlatok, vagy a vállalat saját tapasztalatán alapuló számítások révén adódik, 
hanem becsléssel. Mivel az egyes fuvarozási szakaszokra vonatkozó költségek nem 
feltétlenül azonos módon kerülnek meghatározásra, így előfordulhat, hogy az egyik al-
ternatíva esetén nincs bizonytalanság, másoknál pedig a költésgek alul- ill. túlbecslése 
is előfordulhat egymástól függetlenül. 

• KEF1 bizonytalansága egyrészt lehet az, hogy a jármű üzemanyag-fogyasztása nem 
közvetlenül kerül bevitelre, azaz közelítő számítással lesz meghatározva, másrészt a 
közvetlenül megadott adat lehet becsült, és így pontatlan is. KEF1 bizonytalansága 
esetén viszont KLK1-4 EXT sem nevezhetők biztosnak. 

• Mivel a KEF1 és KLK1-4 EXT szempontok egymástól nem függetlenek, ezért ha a 
KEF1 változik, akkor ugyanolyan irányban és annak megfelelő mértékben változnia 
kell a KLK1-4 EXT jelű értékeknek is. 

• A TN2 és TN3 indikátorok az externális határköltségek segítségével, mint „legjobb el-
érhető” módszerrel lettek kiszámítva. A torlódások és a zajkibocsátás káros hatásaival 
kapcsolatban a bizonytalanságot az okozza, hogy – a kritikusok szerint – az externális 

                                                 
16 Az alkalmazott módszertanról cikk jelent meg a világ egyik vezető, döntéstámogatással foglalkozó folyó-

iratában, a „Decision Suport Systems”-ben, továbbá az „Annals of Operations Research”-ben és a „European 
Journal of Operational Research” címő szaklapban. 
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határköltségekkel meghatározott értékek nem feltétlenül tükrözik az egyes fuvarozási 
módok közötti valóságos arányokat. Ezeknél az indikátoroknál tehát csak abban az 
esetben nem kell érzékenységvizsgálatot végezni, ha az egyes alternatívák azonos fu-
varozási módot takarnak. Más esetekben az alternatívák értékei egymástól függetlenül 
változhatnak, vagyis tetszőleges irányban „lehetnek bizonytalanok”. 

 
Mindennek megfelelően az értékek bizonytalansága szerinti érzékenységvizsgálathoz csak 

a GK1, KEF1, TN2 és TN3 szempontok értékeinek változását érdemes vizsgálni a fenti korlá-
tozások és összefüggések figyelembevételével. 

4.2.2.5 Összegzés 
Az előzőek alapján a két alapjaiban különböző metodika közötti választás a megfogalma-

zott szállítmányozói/fuvarintegrátori szempontok szerint lehetetlen, így a modellben két agg-
regálási módszert is célszerű alkalmazni az alternatívák rangsorának meghatározására. Az 
egyik módszer az egyszerű SAW metodika, a másik pedig a PROMETHEE. A modellt úgy 
kell megalkotnom, hogy ebből a kettősségből a szállítmányozónak/fuvarintágrátornak több 
feladata nem származzon, de egymás mellett láthassa a kétféle számítási eljárás eredményét.  

A modellben mindenképpen lehetőséget kell biztosítani az érzékenységvizsgálat elvégzé-
séhez. Itt  praktikus olyan módszert alkalmazni, amely mind a súlyokra, mind pedig az alter-
natívák szempontok szerinti értékeire képes bizonytalansági tartományokat figyelembe venni 
úgy, hogy az egyes értékek közötti relációk sem vesznek el. 

Az említett kereskedelmi forgalomban kapható programok tárgyalt gyengeségei miatt ér-
demes az alternatíva-értékek kiszámítását és a rangsor meghatározását ugyanabban az egysze-
rű, különösebb szoftverismeretet nem igénylő számítógépes alkalmazásban (pl. Excel alapon) 
„újraprogramozni”. 

Az ezeknek a feltételeknek megfelelő modell felépítésével részletesen a következő feje-
zetben foglalkozom. 

4.3 A modell megalkotásának módja 
 
A 4.2.2 fejezetben adott elemzés segítségével ebben a fejezetben bemutatom az alternatí-

vák fenntarthatósági teljesítmény indexének meghatározási módját. 
 
Az előzőek alapján az alternatívák fenntarthatósági teljesítmény indexének számításához 

általam felállított értékelési rendszerben, mint modellben 3 fő rész van. Ezek egymáshoz kép-
esti kapcsolatát a 4.4. ábra mutatja. 

 
 

4.4. ábra – A modell felépítése 

 
A modellt, és így az egyes modulokat egy Excel fájl segítségével foglaltam rendszerbe. 
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4.3.1 Bemenő adatok 
 
A fuvarfeladat és a vizsgálandó alternatívák pontos körülírása után a számításhoz szüksé-

ges bemenő adatok meghatározása következik. Ez minden esetben a szállítmányo-
zó/fuvarintegrátor feladata. Az alapadatokat több részre lehet osztani, a fuvarfeladathoz tarto-
zó általános adatok mellett az egyes fuvarozási módokhoz tartozó specifikus adatokat, mint pl. 
a belvízi, közúti, vasúti szakaszok adatai-t külön táblázatokban lehet bevinni.  

A listát a 3.4 fejezetben tárgyalt számítási módszerek és algoritmusok alapján úgy állítot-
tam össze, hogy tartalmazzon minden olyan információt, amely az egyes mutatók kiszámítá-
sához szükséges, ugyanakkor csak minimális mennyiségű munkát adjon a szállítmányozó-
nak/fuvarintegrátornak. Az adatok megadása egy erre a célra felépített Excel munkalapon 
keresztül végezhető el. 

Az alábbi ábrán példaként a belvízi fuvarozási szakasz adatai láthatók. 
 

 
4.5. ábra – Példa adatbevitelre 

4.3.2 Számítási modul és háttéradatbázis 
 
Az alapadatok bevitelével az alternatívák szempontok szerinti értékelése az előbbi Excel 

file más munkalapjain automatikusan megtörténik. A három fő (gazdasági, környezeti és tár-
sadalmi) terület értékelése külön munkalapon kapott helyet az áttekinthetőség érdekében. 
Ezek a munkalapok tartalmazzák azokat a képleteket, amelyek a 3.4 fejezet alapján az egyes 
indikátorok kiszámításához szükségesek. A kalkuláció egyéb, a szállítmányozó számára nem 
feltétlenül ismert, de a számításhoz elengedhetetlen (pl. statisztikai) adatait az Excel fájl to-
vábbi munkalapjaira vittem fel úgy, hogy a számítási modul az aktuálisan szükségeseket meg-
találja.  

Az így már meghatározható indikátorértékeket (az aij értékeket) a következő modul (egy 
másik munkalap) megfelelő celláiba transzportálom. 
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4.3.3 Értékelő modul 
 
A modul kiindulási alapja az a táblázat, amelyben az alternatívák egyes szempontokhoz 

tartozó, az előző modul által kiszámított abszolút értékei találhatók. Ez az ún. döntési tábla 
(4.6 ábra).  

 
 

 
 

4.6. ábra – Döntési táblázat 

4.3.3.1 Súlyszámok 
Mint azt korábban említettem, az egyes szempontokhoz tartozó bázis-súlyszámokat a 

fenntarthatóságot figyelembe véve kell meghatározni. Ebből következően ezek a vizsgált fel-
adattól függetlenek, így a modellnek ezeket mint fix értékeket kell tartalmaznia (az értékelést 
végző személy nem változtathatja meg).  

A súlyszámok meghatározásáról részletesen külön fejezetben szóltam (4.2.2.2). A modell 
jelenlegi állapotában nem szakértők által megadott értékeket tartalmaz, hanem a saját értékíté-
letemet tükrözi. „Éles” értékelési feladatokhoz mindig szükség van a súlyok szakértői ponto-
sítására.  

A modellben alkalmazott súlyszámokat a SMART eljárás segítségével, a gazdasági, kör-
nyezeti és a társadalmi indikátorokra külön-külön határoztam meg. A SMART értékeket a 
[0,1] skálára transzformálva kaptam az ún. lokális17 (az adott területre vonatkozó) súlyszámo-
kat. A korábbi fejezetben a fenntarthatóság elvéből következő korlátozást is figyelembe véve 
a három főcsoport egymáshoz képesti súlyát azonosnak vettem (tehát gazdasági=1/3, környe-
zeti=1/3 és társadalmi=1/3). Ezek segítségével már meghatározhatók az egyes indikátorok 
(azaz szempontok) ún. globális18 súlyai.  

 
Az értékek a következő 4.1 táblázatban találhatók. 
 
 

                                                 
17 lokálisan súlyszám: az adott pl. gazdasági terület indikátorainak súlyszámait úgy adják meg, hogy a terü-

lethez tartozó indikátorok súlyszámainak összege 1. 
18 globális súlyszám: az egész rendszerre vonatkozóan vagyis az összes indikátort figyelembe véve meghatá-

rozott súlyszámok (az összes súlyszám összege 1). 
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Indikátor neve Jel Szempontsúlyok 
1. 

szint 3. szint   
SMART 
értékek lokális globális

Fuvarköltségek GK1 420 0,750 0,250 

Meglevő kapcsolatrendszer GM1 25 0,045 0,015 
Pontosság GM2 30 0,054 0,018 
Árukövetés, kapcsolattartás lehetősége GM3 15 0,027 0,009 
Időjárás kedvezőtlen hatása az útvonalon GAK1 20 0,036 0,012 
Időjárás kedvezőtlen hatása a rakodásra GAK2 10 0,018 0,006 
Forgalmi terheltség, torlódások GAK3 20 0,036 0,012 

G
az

da
sá

gi
 

Áru megsérülésének kockázata GA1 20 0,036 0,012 

  Σ 560   
A fuvarozás teljes energiafelhasználása KEF1 80 0,250 0,083 
A rakodás teljes energiafelhasználása KEF2 10 0,031 0,010 
Megújuló energiaforrások használatának 
aránya KEF3 30 0,094 

0,031 

A fuvarozás energiafelhasználás hatékony-
sága KE1 30 0,094 

0,031 

A járművek technológiai fejlettségi szintje KT1 10 0,031 0,010 

Összes CO2 kibocsátás KLK1 EXT 40 0,125 0,042 
Összes NOx kibocsátás KLK2 EXT 40 0,125 0,042 
Összes PM kibocsátás KLK3 EXT 40 0,125 0,042 

K
ör

ny
ez

et
i 

Összes SO2 kibocsátás KLK4 EXT 40 0,125 0,042 
 Σ 320   

Baleseti kockázat TN1 EXT 40 0,333 0,111 
Torlódások TN2 EXT 40 0,333 0,111 

Tá
rs

a-
da

lm
i 

A teljes fuvarozás zajkibocsátása TN3 EXT 40 0,333 0,111 
  Σ 120  1,000 

4.1. Táblázat – A bázis-súlyszámok értékei 

 
A 4.1.1.5 fejezet rámutatott a súlyszámok értéktartomány szerinti korrekciójának jelentő-

ségére. A korrekció célja, hogy azon szempontok súlyát, amelyeknél az egyes alternatívák 
nagyon hasonlóan, vagy éppen teljesen egyformán teljesítenek, csökkenteni lehessen. Ezt a 
feladatot viszont csak az alternatívák egyes szempontok szerinti kiértékelése után lehet elvé-
gezni. A szállítmányozó/fuvarintegrátor feladatainak csökkentése érdekében – és mert mate-
matikailag minden további nélkül megoldható – érdemes a súlyok korrigálását egy számítási 
algoritmussal „automatizálni”. 

A korrekcióra a következő, az Excel-ben könnyen programozható módszert alkalmazom. 
A súlyszám korrekciós tényezőt a legkisebb és legnagyobb (adott szemponthoz tartozó) alter-
natíva értékekkel kiszámítható relatív eltérés határozza meg. A relatív eltérés az alábbi képlet-
tel adható meg: 

 

max

minmax

ij

ijij
i a

aa −
=δ  

 
Ha a relatív eltérés egy bizonyos határérték alatt van, vagyis az alternatívák értékei közötti 

különbség egy bizonyos határértéket nem halad meg, akkor az adott szemponthoz tartozó 
súlyszámot célszerű akár drasztikusan is lecsökkenteni (a 0-ra vétel a szempont elhagyását 
jelenti).  
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A határértékek szempontonként külön felvehetőek, így kellően differenciálható a számítás. 
A modellben ennek ellenére első közelítésben minden szempontra azonos súlyszám korrekci-
ós tényező értéket adok meg a következő 4.7 ábra szerint.  
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4.7. ábra – A súlyszám korrekciója a relatív eltérés függvényében 

 
A korrigált súlyszámokat a bázis-súlyszámok és a korrekciós tényező szorzataként számí-

tom. Az így kapott súlyszámok összege azonban nem lesz 1, így az értékek (újbóli) [0,1] tar-
tományra vetítésére van szükség.  

 

4.3.3.2 Aggregálás SAW módszerrel 
A 4.2.2.3 alfejezet szerint az aggregálást kétféleképpen is elvégzem az eredmények meg-

bízhatóságának fokozása érdekében.  
Elsőnek a SAW metodika szerinti megoldást ismertetem. 
 
A SAW metodika részletes bemutatásánál említésre került, hogy ebben az eljárásban 

szükséges az alternatívák egyes szempontok szerint meghatározott értékeinek normalizálására, 
valamint az is, hogy a normalizálásra milyen módszerek alkalmazhatók. A kidolgozott mo-
dellben a normalizálás az alábbiak szerint történik: 
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Ezzel a módszerrel minden alternatíva értéke a [0,1] tartományba kerül, mégpedig úgy, 

hogy az eredetileg jobb értékek az 1-hez, a rosszabbak pedig a 0-hoz lesznek közelebb.  
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Az alternatívák fenntarthatósági teljesítmény indexe a SAW metodika alapképletével már 
könnyen meghatározható: 
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 ahol: 
FTIj a j.-ik alternatíva fenntarthatósági teljesítmény indexe, 
wi’ az i.-ik korrigált, normalizált szempontsúly,  
a’ij pedig a j.-ik alternatíva i.-ik szempont szerinti normalizált értéke. 
 
A bővebb összehasonlítás érdekében definiálhatók a gazdasági, környezeti és társadalmi 

részindexek, a következő módon: 
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FTIgazd

j a j.-ik alternatíva gazdasági részmutatója, 
wi’ az i.-ik korrigált, normalizált szempontsúly,  
a’i

gazd
j pedig a j.-ik alternatíva i.-ik gazdasági szempont szerinti normalizált értéke. 

 
A környezeti és társadalmi részmutatók ehhez hasonlóan határozhatók meg. 
Az eredmények táblázatos formában és diagramban is megjelenítésre kerülnek a köny-

nyebb áttekinthetőség érdekében (4.8. ábra). 
 

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6
FTI 46,4 64,7 82,9 72,6 78,5 72,4

FTI_gazd 21,2 25,3 26,4 26,3 29,0 23,6
FTI_körny 14,4 26,9 27,9 17,7 15,1 16,7

FTI_társ 10,8 12,5 28,6 28,6 34,4 32,1  

 
4.8. ábra – A modell SAW metodika szerinti eredményeinek megjelenítési formája 
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4.3.3.3 Aggregálás PROMETHEE módszerrel 
A másik alkalmazott számítási módszer a PROMETHEE elvet követi. A modell itt is a  

korábban említett döntési táblázatot használja és a korrigált bázis-súlyszámokkal dolgozik. Az 
algoritmus teljes mértékben követi a 4.1.4.3 fejezetben leírtakat, ezt újra már nem részletezem. 
A számításokhoz minden szempontnál a trapéz alakú általánosított szempontfüggvényt alkal-
maztam, a bizonytalan tartományú szempontoknál relatív q=3% és p=75% , a pontozással 
értékelt (GM1, GM2) szempontoknál pedig abszolút q=0 és p=1 küszöbértékekkel.  

A Fenntarthatósági Teljesítmény Index az alternatíva nettó döntési folyamával egyenlő.  
 

( )jj AFTI Φ=  
 
Matematikailag lehetőség van a kifejezés fenntarthatósági dimenziók szerinti 

dekompoziciójára, vagyis a részindexek kreálására. 
A preferencia relációkra vonatkozóan írható, hogy: 
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Ennek megfelelően a pozitív döntési folyam: 
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Hasonlóan a negatív döntési folyamra: 
 

( ) ( ) ( ) ( )jtársjkörnyjgazdj AAAA −−−− Φ+Φ+Φ=Φ  
 
adódik. 
Ezekkel a nettó döntési folyam, vagyis az alternatíva FTI-je a következőképp írható: 
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Mivel az eljárás negatív és pozitív döntési folyamokkal dolgozik, így az eredmények is a 

[-1,1] tartományon változnak. A negatív érték itt azt fejezi ki, hogy az adott alternatívának a 
többihez képest több a hátránya, mint az előnye. Másrészt minél nagyobb a nettó döntési fo-
lyam értéke, összességében annál jobb az alternatíva, tehát a nettó döntési folyam - rangsoro-
lás szempontjából – tekinthető Fenntarthatósági Teljesítmény Indexnek. 

 
Ennél a módszernél az eredmények megjelenítése hasonlóan, táblázatos és diagramos 

formában történik. A diagram megjelenésében a fentiek miatt kissé eltérő a SAW metódusnál 
alkalmazotthoz képest, de itt is jól látható az egyes fő területek szerinti, és az összesített 
eredmény is. 

A PROMETHEE-vel kapott eredményekre mutat példát a 4.9. ábra. 
 

A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6
FTI -0,825 -0,247 0,487 0,108 0,318 0,159

FTI_gazd -0,238 -0,159 0,118 0,118 0,210 -0,047
FTI_körny -0,254 0,195 0,267 -0,112 -0,123 0,026

FTI_társ -0,333 -0,282 0,103 0,103 0,231 0,179  

 
4.9. ábra – Eredmények megjelenítése PROMETHEE módszernél 

 
A modell természetesen a szállítmányozó/fuvarintegrátor számára legfontosabb dologot, a 

rangsort is megjeleníti. 
 

SAW A 3 1. A 3 PROMETHEE
A 5 2. A 5
A 4 3. A 6
A 6 4. A 4
A 2 5. A 2
A 1 6. A 1

Rangsor
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4.3.3.4 Érzékenységvizsgálat 
Mint az korábban említésre került, az érzékenységvizsgálatot az alternatíva értékekkel és a 

súlyokkal egyaránt el kell tudni végezni. Ennek érdekében a modellben minden indikátor sú-
lya egy széles tartományban változtatható, a súlyszámához rendelt egy-egy görgetősáv segít-
ségével (4.10. ábra 19 ). Az indikátorok utáni zárójeles érték az általam megadott bázis-
súlyszámot mutatja, míg a jobb oldali az aktuális értéket. Az egyik indikátorhoz tartozó gör-
getősáv elmozdításával a többi indikátor súlyszáma a csoporton belül automatikusan korrigá-
lásra kerül úgy, hogy a súlyok összege csoportonként 1-et adjon. 

Bármelyik görgetősáv mozgatásával az FTI értékek azonnal átszámításra kerülnek, és így 
nagyon könnyen, vizuálisan eldönthető, hogy a súlyarányok változtatása az alternatívák sor-
rendjére milyen hatással van. Ezt szemlélteti a 4.10. ábra a SAW metodikára vonatkozóan, de 
ezzel párhuzamosan a PROMETHEE eredményei is hasonlóan megjelennek. Természetesen 
lehetőség van egyszerre több szempont súlyszámának változtatására is. 

 
 

 
 

 
4.10. ábra – A bázis-súlyszámok változtatásának hatása 

A kidolgozott modellben rögzítésre került a gazdasági, környezeti és a társadalmi csoport 
súlya közötti reláció, mégpedig 1:1:1 arányban (ld. a 4.2.2.2 fejezetet). Ennek ellenére –
általánosabb vizsgálatok elvégzése érdekében – a számolótáblán lehetőséget adtam annak 
elemzésére is, hogy mi történik a rangsorral az 1:1-es arány felbontása esetén. Újra szeretném 
azonban hangsúlyozni, hogy a fenntartható fejlődés definíciója szerint az egyes csoportokat 
egyenlő arányban kell figyelembe venni. 

 
Az alternatívák szempontok szerinti értékeinek bizonytalansága mellett elvégzendő érzé-

kenységvizsgálat megoldása a következő.  

                                                 
19 Az ábrán jelenleg csak a legnagyobb súllyal szereplő indikátorok görgetősávjait tüntettem fel. 
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A szállítmányozót/fuvarintegrátort az érdekli, hogy a rendszerben meglevő bizonytalanság 
(bármi okozza is azt) milyen mértékéig tekinthető az eredmény (rangsor) stabilnak. Legelő-
ször rangsorfordulás akkor következik be, ha az aktuálisan hátrébb sorolt alternatíva értékét 
pozitív irányban, az előrébb sorolt alternatíva értékét pedig negatív értelemben változtatjuk. 
Ennek elvégzéséhez először egy kis táblázatban meg kell jelölni azokat az alternatívákat (4.11. 
ábrán pirossal bekarikázva), amelyek értékeit rontani és javítani kell (pl. az 1. helyezettét ron-
tani, a 2.-ét javítani). Az értékek változtatását a 4.2.2.4 fejezetben megadott szempontokhoz 
rendelt görgetősávok segítségével lehet elvégezni. A görgetősáv mozgatásával egy %-ban 
kifejezett érték változik, amellyel az eredeti alternatíva érték kerül pozitív vagy negatív értel-
mű korrigálásra.20 A kívánt szempontok szerinti értékeket a rangsorfordulásig változtatva, a 
%-os érték gyakorlatilag azt a legkisebb tartományt adja, amelyen belül a rangsor stabil. 

Az alternatíva értékek ilyen módon történő változtatása azonban nem biztos, hogy megfe-
lel a valóságnak, hiszen közel sem biztos, hogy az eddig első helyen álló A alternatíva értékei 
minden vizsgált szempont szerint túl lettek értékelve. Ennek figyelembevételére a modellben 
minden szemponthoz, melynek értékei változtathatók külön táblázatot rendeltem, így az alter-
natívák értékeinek változtatása szempontonként különböző is lehet. Ezzel a valóságnak meg-
felelő bizonytalanság melletti rangsorstabilitást is lehet vizsgálni. Ez legrosszabb esetben az 
előző módszerrel kapott tartományt adja vissza, egyébként pedig annál nagyobbat. 

 
 

 
4.11. ábra – Az értékek bizonytalansága melletti érzékenységvizsgálat 

 
 

                                                 
20 A KLK1-4 EXT értékei a KEF1 változásának megfelelően automatikusan módosításra kerülnek. 
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5. A kidolgozott modell alkalmazásának bemutatása konk-
rét példákon  

 
A megalkotott értékelési modell használatát, gyakorlati alkalmazhatóságát, a különböző 

elemzési lehetőségeket két konkrét példán keresztül szeretném bemutatni. Ehhez minden 
esetben jól meghatározott fuvarfeladatra és az ehhez tartozó alternatívák specifikálásra van 
szükség.  

5.1 RO-RO fuvarfeladat 
 
A példaként bemutatandó fuvarfeladat alapja a CREATING project egyik vizsgált esete. 

(Az EU 6. keretprogramján belül támogatott CREATING project célja olyan jellegzetes fu-
varfeladatok kiválasztása volt, amelyekben bizonyos szakaszokat belvízi hajózással ki lehet 
váltani, és ennek révén csökkenteni lehet a közlekedés környezetterhelését. A feladatok között 
szerepelt a belvízi szakaszra a fuvarfeladatnak megfelelően optimalizált belvízi hajó megter-
vezése és a fuvarfeladat ily módon kialakuló különböző alternatíváinak gazdasági, környezet-
terhelési valamint logisztikai szempontból történő értékelése is. Tanszékünk, a Repülőgépek 
és Hajók Tanszék részt vett a projekt WP2 és WP4 munkacsoportjaiban. A WP2 feladata az 
értékelendő fuvarfeladatok, logisztikai koncepciók szelektálása, a WP4-é pedig az értékelési 
szempontrendszer felállítása és a ténylegesen kiválasztott koncepciók értékelése volt. A pro-
jectben végzett munkánk kínálta a lehetőséget számomra egy kifejezetten a fuvarintegrátori 
döntési feladatok segítésére alkalmas, a fenntartható fejlődés szempontjait is magába foglaló 
értékelési rendszer kidolgozására.) A választást az indokolja, hogy az értékeléshez szükséges 
számos bemenő adat így rendelkezésemre állt. 

5.1.1 A fuvarfeladat és az alternatívák bemutatása 
 
A példaként bemutatandó fuvarfeladat alapja a CREATING project közúti fuvarozást RO-

RO hajóval kiváltó koncepciója. Ez az elképzelés a Willi Betz szállítmányozó vállalat jelenleg 
Bulgária és Németország között lebonyolított áruszállítását veszi alapul. A Willi Betz cég a 
két ország közötti fuvarozást illetően elegendő forgalommal rendelkezik ahhoz, hogy a fuvar-
szervezés a saját tulajdonában levő jelenleg 4 db RO-RO hajóra ne okozzon különösebb gon-
dot.  

 
5.1. ábra – A közúti és kombinált fuvarozás útvonala 
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A példában bemutatandó 5 alternatíva közül az első kettő tisztán közúti, 3 pedig 

intermodális, belvízi hajózást is magába foglaló változat. Minden esetben a feladási hely 
Frankfurt (am Main), érkezési hely pedig Szófia. Az intermodális változatok Frankfurt és 
Passau, valamint Vidin és Szófia között közúti, Passau és Vidin között pedig dunai belvízi 
fuvarozással valósulnak meg.  

 
A két közúti alternatíva ugyanazon az útvonalon történik, csak oda viszonylatban, de az 

első változatban régi, elavultnak tekinthető járműveket és gyakorlatilag ismeretlen fuvarozó 
alvállalkozókat veszek figyelembe, míg a másodiknál modern, új járműveket és ismert, 
mondhatni „saját” fuvarozó vállalkozókat. A multimodáslis alternatívák szintén egy útra szól-
nak, de a hegy és völgymenet közötti átlagértékekkel számolva. A 3. változat egy a feladatra 
kifejlesztett, korszerű, gyors, önjáró hajót feltételez (ez tehát nem valós alternatíva). A 4. vál-
tozat egy régebbi megoldást jelent, itt a RO-RO hajózásra átalakított 2 db DE IIb típusú bár-
kát egy régi tolóhajó tol, kisebb sebességgel. Az 5.-ös verzió szintén egy a feladatra kifejlesz-
tett önjáró hajó, de a fejlesztés a 1980-as években volt, így ma már ez is réginek számít. Min-
den esetben saját, megbízható alvállalkozó üzemelteti a hajókat. 

 

 
5.2. ábra – A 3.  alternatíva speciális RO-RO hajójának általános elrendezése 

 

 
5.3. ábra – A 4. alternatíva RO-RO bárkájának általános elrendezése 
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5.4. ábra – Az 5. alternatíva hajója 

 
 

5.5. ábra – Az 5. alternatíva hajója  

Az egyes alternatívákhoz tartozó, az értékeléshez szükséges bemenő adatok és egyéb in-
formációk meghatározásához igénybe vettem a CREATING project WP2-es munkacsoportjá-
nak zárójelentését [CREATING WP2, 2006], melyben többek között a RO-RO feladat meg-
valósíthatósági tanulmánya található a [Simongáti és mások, 2005b] mellett. 

A feladat megoldásához szükséges bemenő adatokat az 10.1 Melléklet tartalmazza. Az így 
megadott bemenő adatok segítségével a 3.4 fejezetben részletezett módszerekkel az indikáto-
rok értékei kiszámíthatók. Az egyes indikátorokat a 3. fejezetben elmondottak szerint számí-
tottam. Itt, az 5.1. táblázatban már csak a végeredményül kapott, az egyes alternatívákhoz 
tartozó indikátorértékeket közlöm. 

Az egyes szempontok/indikátorok jelölésének értelmezését ld. a 3.3 fejezetben.  A táblá-
zat tartalmazza a 4.3 fejezetben az indikátorokra megadott globális és lokális súlyszámokat is. 
A „relatív eltérés” oszlopban találhatók a legnagyobb és legkisebb indikátorértékek között 
adódó relatív eltérések százalékos értékei, melyek segítségével a súlyszámok korrigálásra 
kerülnek (részletesen ld. a 4.3 fejezetben). Az utolsó oszlopban a korrigált súlyszámok vannak. 
Mint látható, a vizsgált alternatíváknál csak a „megújuló energiaforrások használata” szem-
pont értékei nem mutatnak eltérést, így korrekcióra csak itt kerül sor. 
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Jel A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 Dim. Szempontsúlyok  Szempontsúlyok 

       
SMART 
értékek lokális globális

relatív 
eltérés, 

% korrigált
korrigált 

normalizált
GK1 120099 120099 73531 58131 79521 EUR 420 0,750 0,250 55,2 0,250 0,258 
GM1 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 pont 25 0,045 0,015 40,0 0,015 0,015 
GM2 7,50 9,00 9,00 7,50 8,25 pont 30 0,053 0,018 16,7 0,018 0,018 
GM3 10,2 100,0 100,0 3,2 16,1 % 15 0,027 0,009 96,8 0,009 0,009 
GAK1 5,92 5,92 9,53 9,53 9,53 % 20 0,036 0,012 37,9 0,012 0,012 
GAK2 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 % 10 0,018 0,006 100,0 0,006 0,006 
GAK3 17,76 17,76 0,00 0,00 0,00 % 20 0,036 0,012 100,0 0,012 0,012 
GA1 47,05 17,05 153,23 161,93 156,37 dn 20 0,036 0,012 89,0 0,012 0,012 
       560      
KEF1 1446305 901143 1193648 1803049 1805603 MJ 80 0,250 0,083 80,8 0,083 0,086 
KEF2 0 0 1221 1221 1221 MJ 10 0,031 0,010 100,0 0,010 0,011 
KEF3 0 0 0 0 0 % 30 0,094 0,031 0,0 0,000 0,000 
KE1 1,602 2,572 2,409 1,595 1,593 tkm/MJ 30 0,094 0,031 47,5 0,031 0,032 
KT1 18 5 4 27 21 év 10 0,031 0,010 83,8 0,010 0,011 
KLK1 EXT 132,11 88,52 105,29 154,15 154,35 t CO2 40 0,125 0,042 78,3 0,042 0,043 
KLK2 EXT 3317,55 958,72 611,10 2615,01 2618,09 kg NOx 40 0,125 0,042 86,5 0,042 0,043 
KLK3 EXT 151,36 11,07 21,74 103,59 103,75 kg PM 40 0,125 0,042 95,8 0,042 0,043 
KLK4 EXT 233,87 201,87 135,12 266,06 266,41 kg SO2 40 0,125 0,042 71,3 0,042 0,043 
       320      
TN1 EXT 0,02594 0,02594 0,01028 0,01028 0,01028 dn 211 0,334 0,111 60,4 0,111 0,115 
TN2 EXT 34611 34611 15883 15883 15883 EUR 211 0,334 0,111 0,2 0,111 0,115 
TN3 EXT 18107 6656 3184 1578 1979 EUR 210 0,332 0,111 80,6 0,111 0,114 

       632  1,000  0,969 1,000 

5.1. Táblázat – A RO-RO feladat döntési táblázata a korrigált szempontsúlyokkal 
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5.1.2 A fuvarfeladat értékelése 
 
Az 5.1 Táblázatban megadott döntési tábla értékeiből a 4.3.3 fejezetnek megfelelően mind 

a SAW, mind pedig a PROMETHEE módszerrel elvégezhető az értékelés. 
A SAW esetén a normalizált értékek súlyozott összegeként, a PROMETHEE módszerben 

pedig az alternatívaértékek összehasonlításával adódik a Fenntarthatósági Teljesítmény Index. 
Az eredményeket mindkét esetben az egyes változatok gazdasági, környezeti és társadalmi 

részmutatóival is megadtam, így jobban látható, hogy az egyes változatok mely területen tel-
jesítenek jobban és hol rosszabbul. A számítás végeredményét közlő táblázatok mellett az 
eredményeket diagramok formájában is megjeleníti a modell. Ez átláthatóbbá teszi a rangsort 
a döntéshozó számára. A mintafeladat eredményeit az 5.6. ábra mutatja. 

A bal felső sarokban a SAW metodika, az alsóban a PROMETHEE metodika eredményei 
láthatók táblázatosan. Jobbra fent a SAW, alul pedig a PROMETHEE eredménye jelenik meg 
diagramos formában. A kettő között látható az aktuális rangsor mindkét módszer szerint. A 
baloldal középső részén az érzékenységvizsgálatokhoz tartozó görgetősávok kaptak helyet. 
(Mivel a modell egyszerre 6 változatot képes kezelni, a vizsgált esetben pedig csak öt van, így 
az „A6” helyen nem látható semmi.) 

 

 
5.6. ábra – A mintafeladat eredményeinek megjelenése a modellben 
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A SAW metodika esetén a 20 szempontra külön-külön is megjeleníthetők az összehasonlí-
tást segítő diagramok. Ezeket azonban célszerű nem a normalizált, hanem a tényleges érté-
kekkel megrajzolni. A teljesség igénye nélkül ilyen diagramok láthatók az 5.7. ábrán. 

 

 
5.7. ábra – Eredmények SAW szerint, szempontonként 

 
Az 5.6. ábrán is látható eredményekre alapozva a fuvarfeladattal kapcsolatosan a követke-

ző megállapításokat lehet tenni: 
• a két módszerrel kapott rangsor teljesen azonos; 
• a megadott bemenő paraméterek mellett az összes belvízi fuvarozást is tartalmazó al-

ternatíva jobb a tisztán közúti változatoknál; 
• a „hajós” alternatívák közül a fiktív A3-at leszámítva, A4 és A5 elsősorban a társa-

dalmi rész jó teljesítménye miatt előzi meg a közúti változatokat; 
• környezeti vonatkozásban az öreg hajókat reprezentáló A4 és A5 alternatívák nem 

versenyképesek a közúti alternatívákkal. 
 
A fuvarfeladat eredeti kiírásában átlagos menetet vettem alapul. Érdemes ugyanakkor 

megvizsgálni, hogy hogyan alakulnak az eredmények, ha külön nézzük a hegy- és völgyme-
netet. Ekkor értelemszerűen az időarányos költségek és a sebességgel összefüggő mutatók 
változása miatt az előzőektől akár nagyobb mértékben is eltérhetnek. Az így kapott eredmé-
nyek az 5.8. ábrán láthatók. 
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5.8. ábra – A mintafeladat eredményeinek megjelenése a hajók völgy- (balra), és hegymenete (jobbra) 
esetén 

Látható, hogy völgymenetben a kisebb szükséges gépteljesítmény és nagyobb sebesség 
miatt a „hajós” alternatívák mind gazdasági, mind környezeti téren javultak, így a várakozá-
soknak megfelelően a rangsor nem módosult. 

A hegymenetben az előzőek fordítottja igaz: a kisebb sebesség és a megnövekedő menet-
idő miatt romlanak a gazdasági és környezeti mutatók egyaránt.21 A modell azonban megmu-
tatja, hogy ez a fenntarthatósági teljesítménycsökkenés még mindig nem elégséges ahhoz, 
hogy a sorrend megváltozzék. 

A modell nagy előnye pontosan az, hogy lehetőséget ad e különbségek számszerűsítésére, 
és így az ilyen, már bizonytalannak mondható, kiélezett esetekben nem a statisztikákon alapu-
ló általános kijelentések alapján hozható meg a döntés, hanem az adott feladat jellegzetessége-
it maximálisan figyelembe véve. 

 
A végleges következtetések (és a felelős döntés) meghozatala előtt azonban mindenkép-

pen szükség van az érzékenységvizsgálatok elvégzésére is. Ezzel foglalkozik a következő 
alfejezet. 

 
 

                                                 
21 Meg kell jegyezni, hogy a vizsgált esetben az A3 és A5 alternatívákban megadott hajók az átlagostól elté-

rő, igen széles, és ezért a szokásosnál nagyobb ellenállású hajók. Ez az energiafelhasználásukat is az átlagos 
vagy mondhatni megszokott értékek fölé emeli. 



 91

5.1.2.1 Az eredmények érzékenységvizsgálata 
 
Rangsorfordulásra leginkább érzékeny a hegymeneti eset, hiszen az alternatíva FTI értékei 

itt vannak egymáshoz legközelebb. Ezért elsőként azt vizsgálom, hogy ebben az esetben ho-
gyan változik a rangsor a súlyszámok egyenkénti, majd együttes változtatásával. 

A SAW metodika matematikailag biztosítja, hogy a súlyszámok változásának függvényé-
ben az értékek súlyozott összege lineárisan változik. A következő ábrák az 5 kijelölt (általam 
a bázis-súlyszámok megadásánál a legfontosabbaknak tartott) súlyszám FTI(SAW) értékre 
gyakorolt hatását, és ezáltal a rangsorfordulás lehetőségét mutatja. A stabil tartományt a GK1 
esetén a szaggatottal takart rész jelöli, a többi szempont súlyára pedig láthatóan teljesen érzé-
ketlen az eredmény, így itt nem sraffoztam a tartományt. 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9. ábra – Stabilitási tartományok a GK1, KEF1, TN1-3 súlyszámainak változtatása mellett a hegy-

meneti esetre 

A PROMETHEE módszerrel ilyen, a súlyok és az FTI értékek közötti egyszerű összefüg-
gés nem adható meg, de ez nem jelenti azt, hogy nem lehet vizsgálni a rangsor alakulását a 
súlyszámok változtatása mellett. Mindkét módszert figyelembe véve megállapítható, hogy: 
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• az A3, A4, A5 hajós alternatívák közötti rangsor a súlyszámok reális tartományán sta-
bil, ez egyben azt is jelenti, hogy az abszolút rangsor az első helyeket illetően stabil; 

• a belvízi szakaszt is tartalmazó alternatívák és a tisztán közúti alternatíva között sehol 
sem következik be rangsorfordulás; 

• a két módszer által nyújtott eredmények között gyakorlatilag nem fedezhető fel különb-
ség. 

 
A szempontsúlyok együttes változásának hatását más módon lehet vizsgálni. Ehhez elő-

ször meg kell határozni, hogy mely szempontok közötti rangsorfordulást akarjuk elemezni. A 
mintafeladat eredeti kiírását követve vizsgáljuk azt, hogy a legrosszabb belvízi alternatívát 
mikor előzi meg a legjobb tisztán közúti változat.  

Tehát A4 és A5-öt kell A2-vel szembeállítani. Az alternatíva értékeinek vizsgálata azt mu-
tatja, hogy a fontos szempontok közül az A2 csak a KEF1 esetén jobb, mint a másik kettő. A 
rangsor megváltozása ebből következően először akkor jelentkezik, ha a KEF1 súlya nő, a 
többi szemponté pedig csökken. Jelen esetben a társadalmi téren a közúti alternatíva mindig 
rosszabb az A4 és A5-nél, ezért annak változtatása gyakorlatilag indifferens. 

Az 5.10. ábrán is látható, hogy az eredeti állásból, vagyis az általam felvett bázis-
súlyszámokból (GK1-re 0.75, KEF1-re 0.25 a lokális súlyszám) kiindulva a KEF1 súlyát több 
mint 0.57-ra a GK1-ét pedig kevesebb, mint 0.43-ra kell csökkenteni ahhoz, hogy a várt for-
dulás bekövetkezzék. Ez egyébként a SAW módszer szerint adódik, de az ábra PROMETHEE 
diagramján jól látható, hogy A2 hátránya A4-gyel szemben már elég kicsi, így ennél a mód-
szernél is előbb-utóbb bekövetkezik a változás. A SAW-nál tehát 32 a PROMETHEE-nél 
viszont 35%-ot kell változtatni a kiindulási értékeken a rangsor változtatásához. 

Ezek a súlyszám-változások azonban lényegesen nagyobbak a reálisan elfogadhatónál, te-
hát a vizsgálat alapján kijelenthető, hogy hegymeneti esetre a rangsor a súlyszámok reális 
tartományában mindkét módszer szerint stabil.  

Ugyanakkor a súlyszámok együttes változásának hatását nemcsak a rangsor, hanem a di-
agramok alakulásán is nyomon követve látható, hogy a SAW metodika által jelzett alternatí-
vák közötti különbség relatíve kicsi. Emiatt a számszaki különbség miatt a rangsor fordul 
ugyan, de nem lehet azt mondani, hogy a A2 számottevően jobb a A4-nél. A PROMETHEE 
eljárás nem változó rangsora is éppen ezt mutatja. 

Az értékelésnél tehát nemcsak a rangsor változását kell figyelni, hanem az FTI értékek kö-
zött kialakuló különbséget is. A döntést egy változás akkor befolyásolhatja csak, ha mindkét 
helyen jelentkezik értelmezhető különbség.  

A völgymeneti esetet itt nem részletezem, csak az eredményeket közlöm. Külön vizsgálva 
a hatásokat a GK1 16 ill. 2%-os értéke fölött stabil az eredmény (SAW-nál és PROMETHEE-
nél), a KEF1, TN1-3 változtatására mindkét módszernél indifferens a rangsor. Együttes hatás 
esetén több mint 43%-ot kell változtatni22, hogy forduljon a rangsor. A vizsgálat teljesen meg-
felel az elvárásoknak: völgymenetben az eleve meglevő nagyobb különbségek miatt az előbb 
kapott értékeknél is nagyobb a stabilitási tartomány, akár külön-külön, akár együtt változtatva 
a súlyszámokat. 

 

                                                 
22 A GK1 esetén 75-43=32%, a KEF1-re pedig 25+43=68%. 
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5.10. ábra – A rangsorfordulás állapota a súlyok együttes változtatása mellett (hajók hegymenetben) 

 
 
Az előzőek alapján az általam felvett bázis-súlyszámok az adott fuvarfeladatra megfelelő-

nek bizonyulnak. A következőkben e súlyszámok mellett vizsgálom az eredmények stabilitá-
sát az alternatíva értékek változtatása (feltételezett bizonytalansága) mellett. 

Vizsgálatom továbbra is elsősorban azt célozza, hogy a belvízi hajózást is magába foglaló 
alternatívák mikor vesztik el előnyüket a tisztán közúti alternatívával szemben. Az elemzést a 
4.3.3.4 fejezetben leírtak alapján végzem el. 

Kiindulási feltételek: 
• GK1 – tételezzük fel, hogy a költségeket árajánlatok alapján mindegyik esetben pon-

tosan meg lehet határozni, így itt nem számolunk bizonytalansággal; 
• KEF1 – semelyik alternatíva üzemanyag-fogyasztása nem közvetlen adatbevitellel, 

hanem közelítő számítással történik - így itt a rangsorforduláshoz a közúti alternatívák 
értékeit javítani a „hajósokét” rontani kell; 

• TN2 és TN3 – tegyük fel, hogy a közúti megoldásnál túlbecsültük a torlódásból és zaj-
terhelésből származó negatív hatást – ezért itt a közúti értékeket javítjuk a többit pedig 
változatlanul hagyjuk. 
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Az alternatíva értékeket külön ill. párhuzamosan változtatva a „hajós” és közúti alternatí-
vák közötti rangsor stabilitására a következő értékek adódtak: 

 
 SAW PROMETHEE 
KEF1 - - 
TN2 - - 
TN3 - - 
   
Együtt, egyformán vált. 55% 55% 

5.2. Táblázat – Értékek szerinti stabilitási tartományok az eredeti feladatban (hajók völgymenetben) 

A ’-’ azt jelenti, hogy nem következik be változás, a számok pedig az eredeti értékek vál-
toztatásának mértékét jelentik. 

Hegymeneti viszonylatot vizsgálva a stabilitási értékek az alábbiak szerint alakulnak: 
 

 SAW PROMETHEE 
KEF1 - - 
TN2 55% 55% 
TN3 - - 
   
Együtt, egyformán vált. 55% 55% 

5.3. Táblázat – Értékek szerinti stabilitási tartományok a fordított viszonylatnál (hajók hegymenetben) 

Ezek az értékek jóval meghaladják a reális bizonytalanságot, így a rangsor mindkét eset-
ben stabilnak tekinthető. 

Végül az említett feltételek mellett vizsgált RO-RO feladat esetére az alábbi általános kö-
vetkeztetéseket lehet levonni: 

• az értékelés eredményéül kapott rangsor a két módszerrel teljesen azonos; 
• a megadott bemenő paraméterek mellett az összes belvízi fuvarozást is tartalmazó al-

ternatíva jobb a tisztán közúti változatoknál; 
• a „hajós” alternatívák elsősorban a társadalmi részen produkált jó teljesítmények miatt 

előzik meg a közúti változatokat; 
• környezeti vonatkozásban az öreg hajókat reprezentáló alternatívák nem versenyképe-

sek a közúti alternatívákkal; 
• az alternatívák értékelései a súlyszámokat külön-külön és együtt változtatva, a súly-

számok reális tartományán stabilnak tekinthetők; 
• a kialakult rangsor a vizsgált értékek reális bizonytalansága mellett szintén stabilnak 

tekinthető; 
• a SAW és a PROMETHEE módszerrel kapott eredmények a vizsgált széles súly-és ér-

téktartományon gyakorlati szempontból elhanyagolható különbséget mutattak. 
 
 
 
A modell további alkalmazhatóságának bemutatása és a két számítási módszer további 

összehasonlítása érdekében egy másik fuvarfeladatot is elemeztem. 
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5.2 Konténeres fuvarfeladat 

5.2.1 A fuvarfeladat és az alternatívák bemutatása 
 
A fuvarfeladat alapját a korábban a MAHART által Constanza és Budapest között rövid 

ideig üzemeltetett menetrend szerinti konténerszállítás adja [Simongáti és mások, 2005c].23 A 
vizsgált alternatívák a következők: 

A1 – közúti fuvarozás, modern EURO3-as besorolású nyerges vontatókkal, útvonal az 
5.11. ábrán; 

A2 – belvízi fuvarozás, modern önjáró hajó 1 db tolt bárkával, kapacitás 2x150 TEU; 
A3 – belvízi fuvarozás, régi tolóhajó, kisebb sebességgel, 2 db tolt bárkával, kapacitás 

szintén 2x150 TEU; 
A4 – vasúti fuvarozás, villamos vontatással, Lökösháza határátkelőn keresztül, 25 va-

gon/szerelvény, és 3 TEU/ vagon kapacitással. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.11. ábra – A konténerszállítási útvonalak 

Az elszállítandó áru mennyisége a kiindulási esetben 300 TEU. 
A bemenő adatok megadása az előző példában megadottakhoz hasonlóan történik. Ebben 

az esetben a költségeket azonban nem önköltség-számítás, hanem árajánlatok alapján vettem 
figyelembe. A közúti fuvardíjat a Beta Transz Plusz Kft, a vasúti díjat pedig a Hungaria 
Intermodal Kft. adta. Az árak a 2009-es árszintet tükrözik a következők szerint: 

 
 fuvardíj 1 db 40’ –as konténerre megjegyzés 
közúti fuvarozás 1000-1050 EUR ha nincs visszfuvar, akkor en-

nek a duplája 
vasúti fuvarozás 1000 EUR egyedi konténer feladással, 

mivel nincs a viszonylaton 
irányvonat24 

5.4. Táblázat – A fuvardíjak alakulása a konténeres feladatnál 
                                                 
23 A szolgáltatás megszüntetését a budapesti vagy belgrádi végcéllal rendelkező konténerek hiánya indokol-

ta. Nem oldódott meg ugyanis, hogy a Rotterdamba vagy Hamburgba szállított, de budapesti végállomással 
rendelkező Távol-Keletről érkező konténereket ne északra, hanem Constanzába szállítsák. További részletekért 
ld. a hivatkozott szakirodalmat. 

24 Az adott viszonylaton még nagyobb mennyiség esetén is ezt az árat adta a Hungaria Intermodal Kft. 

vasútvonal 

közút 

Duna 
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A belvízi fuvarozás díját első közelítésben 900 EUR/40’–as konténer értékre veszem fel 

(ld. a későbbi elemzést).  
Egyik alternatívánál sem számolok közbenső rakodással, mindegyiknél a constanzai kikö-

tő konténertermináljáról a csepeli Szabadkikötő konténertermináljáig vizsgálom a fuvarozást. 
További fontos tényező, hogy először üres futás nélkül vizsgálom mindhárom fuvarozási 

módot.  
A további bemenő adatokra vonatkozó táblázatokat ld. a XXX mellékletben. 
A bemenő adatok alapján kiszámított alternatíva értékeket az 5.5. táblázat mutatja. A 

SMART pontok, a lokális és globális súlyszámok az előző feladatban megadottakkal, mint 
bázis-súlyokkal azonosak. Természetesen az értéktartományok miatt korrigált értékeket itt is 
ki kell számítani, ezt mutatja a táblázat utolsó oszlopa. 

 
Jel A 1 A 2 A 3 A 4 Dim.  Szempontsúly 

      
relatív 

eltérés, % korrigált 
korrigált 

normalizált
GK1 157500 135000 135000 150000 EUR 14,3 0,250 0,257 

GM1 5,00 4,00 4,00 5,00 pont 20,0 0,015 0,015 

GM2 9,00 9,00 9,00 7,50 pont 16,7 0,018 0,018 

GM3 66,7 0,0 100,0 75,0 % 100,0 0,009 0,009 

GAK1 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,0 0,000 0,000 

GAK2 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,0 0,000 0,000 

GAK3 19,23 0,00 0,00 2,85 % 100,0 0,012 0,012 

GA1 62,69 89,87 95,37 81,89 dn 34,3 0,012 0,012 

         

KEF1 1698606 1792609 2293591 1863669 MJ 25,9 0,083 0,086 

KEF2 0 0 0 0 MJ 0,0 0,000 0,000 

KEF3 0 0 0 2,7 % 100,0 0,031 0,032 

KE1 2,388 3,046 2,381 2,201 tkm/MJ 27,7 0,031 0,032 

KT1 4 4 33 18 év 87,9 0,010 0,011 

KLK1 EXT 166,85 146,86 187,07 249,35 t CO2 41,1 0,042 0,043 

KLK2 EXT 2514,88 180,06 2777,93 640,51 kg NOx 93,5 0,042 0,043 

KLK3 EXT 58,62 19,23 141,32 77,73 kg PM 86,4 0,042 0,043 

KLK4 EXT 380,51 119,57 318,12 1379,11 kg SO2 91,3 0,042 0,043 

         

TN1 EXT 0,09915 0,00000 0,00000 0,00000 dn 100,0 0,111 0,114 

TN2 EXT 93720 0 0 0 EUR  100,0 0,111 0,114 

TN3 EXT 40835 0 0 5017 EUR  100,0 0,111 0,114 

       0,972 1,000 

5.5. Táblázat – A konténeres feladat alternatíva-értékei 
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5.2.2 A fuvarfeladat értékelése, elemzése 
 
E fuvarfeladat értékelésének végeredményét – mely az 5.12. ábrán látható – publikáltam 

magyar és külföldi szaklapban is [Simongáti, 2009a és 2009b]. 
 

 
5.12. ábra – A konténeres fuvarfeladat eredménye üres futás nélkül 

Az érzékenységvizsgálatokat most is az előző példában elmondottakhoz hasonlóan elvé-
gezve a súly- és értékek szerinti érzékenységre vonatkozóan a következő eredmények szület-
tek (a rangsorfordulást a gyengébb „hajós” és a vasúti alternatíva közt vizsgálva): 

 
 Stabil tartomány 
 SAW PROMETHEE 
GK1 külön 4% felett 18% felett 
KEF1 külön 76% alatt 72% alatt 
TN1 külön végig végig 
TN2 külön végig végig 
TN3 külön végig végig 
   
GK1 és KEF1 együtt, 
egyformán változtatva 

GK1 45% felett 
KEF1 55% alatt 

GK1 50% felett 
KEF1 50% alatt  

5.6. Táblázat– Súlyszámok szerinti érzékenység a konténerszállítási feladatnál 
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Az eredmény tehát a reális súlyszám-tartományokon mindkét módszer szerint stabil. 
 
Az értékek szerinti vizsgálat előtt a következőket kell rögzíteni: 
• GK1 – egyedül a hajós alternatívák fuvardíja bizonytalan, azt vizsgálom, hogy hogyan 

változik a rangsor, ha ez nő; 
• KEF1 – a rangsorforduláshoz A1 és A4 alternatívák értékeinek pozitív, a hajós alter-

natívák értékeinek pedig negatív irányban kell változni; 
• TN2 – mivel a vasúti és belvízi alternatíváknál torlódással biztosan nem kell számolni, 

ezért csak a közúti alternatíva értéke javítandó; 
• TN3 – zajterhelés tekintetében az A1 és A4 értékein lehet/kell javítani a rangsorfordu-

lás érdekében. 
 
A ’-’ azt jelenti, hogy nem következik be változás, a számok pedig az eredeti értékek vál-

toztatásának mértékét jelentik. 
 

 SAW PROMETHEE 
GK1 külön 10%  9%  
KEF1 külön 62%  66%  
TN2 külön - - 
TN3 külön - - 
   
GK1, KEF1, TN2 és 
TN3 együtt, egyformán 
változtatva 

10%  9%  

5.7. Táblázat – Értékek szerinti érzékenység a konténerszállítási feladatnál 

Ebből a táblázatból is az látható, hogy a két módszer praktikusan ugyanazt az eredményt 
adta. 

Ugyanakkor ezt a fajta érzékenységvizsgálatot más oldalról is meg lehet közelíteni. Ezzel 
a módszerrel ugyanis arra a kérdésre is választ lehet adni, hogy például: 

• hogyan kell meghatározni a belvízi fuvarozás egységárát ahhoz, hogy a vasúti alterna-
tíva ne előzze meg az A2-t és A3-t; 

• mekkora lehet a belvízi hajók energiafelhasználása a rögzített fuvardíjak mellett úgy, 
hogy még mindig ezek a fenntarthatóság szempontjából kedvezőbbek; 

• stb. 
 
Az első kérdés megválaszolását különböző KEF1 bizonytalanságok mellett az 5.13. ábra 

mutatja. Ez alapján, ha például feltételezzük, hogy az energiafelhasználás meghatározásának 
20%-os bizonytalansága van, akkor az A3 és A4 alternatívák FTI értéke akkor egyenlő, ha a 
belvízi fuvardíj 970 és 962 Euro a SAW és a PROMETHEE-t véve alapul. Alacsonyabb fu-
vardíj mellett vagy nagyobb bizonytalanságot engedhetünk meg KEF1 értékeire, vagy az A3-
as alternatíva biztosan jobb lesz, mint A4. Ugyanez az összevetés a jobb belvízi alternatíva 
(A2) esetére még nagyobb fuvardíjat enged meg az egyenlőséghez: itt akár 1014 Euro is lehet 
a díj. 
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5.13. ábra – A megengedhető legnagyobb belvízi fuvardíj az FTI egyenlősége mellett 

Az A3-as alternatíva esetében a két módszer némiképp különböző eredményt ad, de a fu-
vardíj értékében ez kisebb, mint 1%, tehát ez is elhanyagolható. Újra megállapítható, hogy a 
két módszer gyakorlatilag azonos eredményeket szolgáltat. 

A második felvetést hasonlóképpen lehet elemezni, erre itt most nem térek már ki.  
 
Érdekes lehet azonban még annak a vizsgálata, hogy hogyan alakul az FTI értéke csökke-

nő konténermennyiség, vagyis részleges hajókihasználtság mellett. A modell ennek eldöntésé-
re is lehetőséget biztosít.  

A csökkenő konténerszámmal együtt változik természetesen a fuvarköltség, az energiafel-
használás, a szükséges járművek száma, a kibocsátások, zajterhelés – gyakorlatilag minden. A 
modell ezek többségét automatikusan kalkulálja a konténerszám megváltoztatásával, így az 
eredmények gyorsan megjeleníthetők (5.14. ábra).25  

 

 
5.14. ábra – A konténerszám hatása az FTI értékekre a két módszer szerint 

Az ábra a várakozásoknak megfelelően mutatja az FTI alakulását. A csökkenő konténer-
szám azoknál a módoknál, ahol ez kapacitáskihasználás-csökkenéssel jár (vasút és hajó) 
csökkenő FTI-t eredményez, a közúti fuvarozás esetében viszont minden káros hatás is csök-

                                                 
25 Jelenleg a bárkát „kézzel kell lekapcsolni” az önjáró hajóról a 150 TEU-nál kisebb feladatok esetén. Ez 

azt jelenti, hogy az önjáró ugyanakkora teljesítmény mellett nagyobb sebességgel, vagy ugyanakkora sebesség 
mellett kisebb teljesítménnyel tud menni. A vizsgált példában az előbbit alkalmaztam.  

Az ilyen jellegű „kézi” beavatkozások automatikussá tétele a modell egyik fejlesztési iránya lehet. 
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ken, mert nem a kihasználtság, hanem a szükséges járművek száma csökken. Az első markáns 
változás 225 TEU-nál jelentkezik, ekkor ugyanis (75 TEU/szerelvény mellett) 1-el kevesebb 
szerelvényre van szükség, és így a környezeti mutató drasztikusan javul. Mivel az alternatívák 
értékelése egyik módszernél sem teljesen független egymástól, így ez mindkét módszernél 
hatással van a többi alternatíva FTI-jére, ezért láthatók törések azokban is. Hasonló a helyzet 
150 TEU esetén is, itt a vasúti szerelvények számának csökkenése mellett a bárka is elhagyha-
tó, így a hajós alternatíváknál is megjelenik egy jelentős javulás. Ez azonban erősebb, és ez az 
oka annak, hogy itt az A4 FTI-je romlik. 75 TEU-nál megint csak a vasúti alternatíva javulása 
okozza a változást. Két további megjegyzés: 

• a valóságban biztosan nem fog senki 1 TEU-t 1 szerelvénnyel vagy egy bárkával fuva-
rozni, ezért ezek a változások nem ennyire markánsak; 

• a PROMETHEE módszernél az FTI értékek diagramjában máshol is lehetnek törések, 
mert az értékek a szempontfüggvénynek megfelelően nem mindig lineárisan változnak. 

 
Az ábra megmagyarázása után már levonható a szállítmányozó/fuvarintegrátor számára 

érdekes következtetés is, miszerint az A4-es vasúti alternatíva – az eredeti feladatmegfogal-
mazásban rögzített feltételek mellett – csak kb. 75 TEU alatt válik a fenntarthatóság szem-
pontjából a rosszabb hajós alternatívánál kedvezőbbé, a jobb hajós alternatívát pedig ekkor 
sem tudja „legyőzni”. Természetesen ez az állítás csak erre a konkrét esetre, a megadott felté-
telek mellett igaz. 

Újra megállapítható viszont, hogy a modellben alkalmazott két módszer a gyakorlat 
szempontjából azonosnak tekinthető eredményt ad. 

 
 
A mintapéldákon keresztül bemutatott modell természetesen további elemzésekre is lehe-

tőséget biztosít. Az elvégzett vizsgálatok és elemzések – amellett, hogy a modell sokoldalú 
felhasználhatóságát bemutatták – rávilágítottak arra is, hogy a többszempontú döntés-
előkészítő módszerek hathatós segítséget nyújthatnak a fenntarthatósági szempontok érvénye-
sülésének látványos kommunikálásában és egy könnyen értelmezhető összehasonlítását adják 
a fuvarfeladatok alternatíváinak.  
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6. Összefoglalás 

6.1 Tézisek 
Kutatási munkám a következő tézisekben foglalható össze: 
 
1. 
Az általánosan elterjedt indikátor-rendszerek felépítésével és kialakításával kapcsolatosan 

megszerzett tapasztalataim segítségével megfogalmaztam a belvízi hajózást is magába fogla-
ló multimodális fuvarozási láncra alkalmazható, a fenntarthatóság szempontjait is figyelembe 
vevő indikátorokkal szemben támasztott feladatspecifikus követelményeket (3.1). A meg-
fogalmazott követelményekre és a korábban kiszűrt 42 általános ágazati indikátorra támasz-
kodva kidolgoztam azt az indikátor-rendszert (3.3), amely alkalmas a multimodális fuvaro-
zási alternatívák minden elemének (közúti, vasúti, belvízi) azonos szemléletű értékelésére, és 
a fenntarthatóság szempontjai szerinti összehasonlítására. Ebben a rendszerben 8 gazdasági, 
11 környezeti és 4 társadalmi indikátort adtam meg.  

 
2. 
Feltártam az indikátorok kiszámításához szükséges bemenő adatok körét és részlete-

sen megadtam a számításhoz szükséges módszereket (3.4) és az egyéb háttéradatok forrá-
sait is.  

Az értékelési modell megalkotásához áttanulmányoztam a gyakorlatban is alkalmazott 
többszempontú döntéselőkészítő módszereket és részletes elemzés és indoklás után kivá-
lasztottam a fuvarfeladatok alternatíváinak fenntarthatósági értékeléséhez is használható 
súlyozási (4.2.2.2) és aggregálási eljárásokat (4.2.2.3). Az elemzés eredményeképpen meg-
állapítottam, hogy az additív és PROMETHEE módszerek a szállítmányo-
zói/fuvarintegrátori prioritásokat szem előtt tartva nem mutatnak lényegi különbséget 
(4.2.2.5). 

 
3. 
Ezen tapasztalataim alapján létrehoztam a célkitűzésben szereplő értékelési modellt 

(4.3). A fenntarthatóság fogalmából kiindulva definiáltam az indikátorok súlyszámaira vo-
natkozó korlátozó feltételeket és javaslatot tettem az egyes mutatók súlyszám-értékeire 
(4.3.3.1). A fentiek alapján két összegző módszert is alkalmaztam az összehasonlíthatóság 
és a nagyobb megbízhatóság érdekében. A modellben a „Fenntarthatósági Teljesítmény 
Index” segítségével mind a szállítmányozó/fuvarintegrátor, mind a megbízó számára jól ér-
telmezhetően kvantifikáltam az egyes alternatívák fenntarthatóság szempontjából vett „jó-
ságát” (4.3.3.2 és 3). 

A modellben olyan értékek bizonytalanságára vonatkozó stabilitásvizsgálati módszert 
alkalmaztam (4.3.3.4), amely képes az egyes szempontok közötti valóságos relációk figye-
lembevételére. 

 
4. 
Végül adaptáltam a modellt tipikus multimodális fuvarfeladatokra (5.1 és 2). A súlyszá-

mokra vonatkozó érzékenységvizsgálatok segítségével megállapítottam, hogy a valóságos 
bemenő adatok és a fenntarthatóság 3 fő területének súlyára vonatkozó korlátozás mellett a 
vizsgált feladatokban az egyes levélszempontok súlyának reális tartományon belüli vál-
toztatásával az alternatívák egymáshoz képesti rangsora nem változik.  

Az alternatívaértékekkel végzett érzékenységvizsgálatok azt mutatták, hogy az alternatí-
vák rangsora érzékenyebb az értékek, mint a súlyszámok esetleges bizonytalanságára.  
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A két elemzett feladatban a SAW és PROMETHEE elven végzett kiértékelések sem a 
rangsor, sem a súly- és alternatíva-értékek érzékenységvizsgálata tekintetében nem mutatott 
gyakorlati szempontból figyelembe vehető eltérést. 

 
5. 
A valós és fiktív alternatívákon végzett szimulációk alapján (5.1 és 2) a következő megál-

lapításokat teszem: 
A vizsgált fuvarfeladatoknál az alternatívák összehasonlítása alapján elmondható, hogy az 

adott belvízi hajózást vagy vasúti szakaszt is magukban foglaló multimodális alternatí-
vák a fenntarthatóság három fő területének egyenlő mértékű figyelembevétele esetén általá-
ban jobbak a tisztán közúti fuvarozási alternatíváknál.  

Az elemzés ugyanakkor kimutatta azt is, hogy: 
• ez az előny elsősorban a társadalmi téren nyújtott minden körülmények közötti jó 

teljesítményből származik; 
• elképzelhetők olyan esetek, amikor pl. az energiafelhasználás értékeinek kismértékű 

bizonytalansága miatt már bekövetkezik a rangsorfordulás. 
 
Bár az 5. tézisben adott állítások olyan feladatokra vonatkoznak, amelyek akár tipikus 

multimodális feladatnak is elfogadhatók, a kijelentések általánosítása további vizsgálatokat 
igényel. 

6.2 Az értekezés tudományos eredményeinek gyakorlati alkalmaz-
hatósága, további fejlesztési lehetőségek 

 
A tudományos eredmények gyakorlati alkalmazhatóságát alapvetően két szinten látom: 

mikro-, azaz vállalati szinten és makro- vagy kormányzati oldalon. 
Az általam létrehozott modell és az így megvalósítható modellezés gyakorlati alkalmazási 

szempontból legfontosabb jellemzői az ésszerű határokig nyújtott kellő részletesség, a rugal-
mas variálhatóság. Adatbázis kezeléssel és egy a modellre írt programmal kiegészítve egy 
könnyen használható, szemléletes, a fenntarthatósági szemléletű döntések meghozatalához 
hatékony segítséget nyújtó informatikai alkalmazást lehet létrehozni, amely kifejezetten azon 
szállítmányozók számára hasznos, akik fuvarintegrátorrá szeretnének válni. 

Ugyanakkor a modell a közlekedés fenntartható fejlődésében érdekelt résztvevők (ide ért-
ve a szabályozásra hivatott kormányzatot is) számára is hatékony segítséget nyújthat a fuva-
rozás hagyományos (csak költséghatékonysági) és a fenntarthatósági elveket is szem előtt 
tartó megközelítésének hatékony kommunikálásában. A modell továbbá kiválóan alkalmazha-
tó oktatási célokra is. A szállítmányozással, logisztikával foglalkozó szakemberek képzésében 
olyan segédeszköz lehet, amellyel a fiatal szakembereket már pályájuk kezdetén meg lehet 
ismertetni a gazdasági érdekek mellett jelenlevő, azokkal azonos fontosságú társadalmi és 
környezeti vonatkozásokkal. Mindezek nélkül nagyon nehezen képzelhető el az a gondolko-
dásmódban szükséges változás, amely a fenntartható fejlődés nélkülözhetetlen eleme.  

A modell alkalmazásával a fuvarozási alternatívák összehasonlítása olyan szinten és 
mélységig válik lehetővé, amely ma még példa nélküli a szállítmányozók körében. 

A modell a bemutatotthoz hasonlóan konkrét fuvarfeladatok vizsgálatán túl lehetőséget 
nyújt számos, akár lényegesen általánosabb fuvarozással kapcsolatos kutatás elvégzésére is. 
Csak néhány példa: 

• az intermodális megoldásoknál a cserefelépítmények, konténerek, közúti járművek ön-
súlyának, mint hordképesség-veszteségnek a hatása az FTI-re; 

• az egymódú és a multimodális megoldások általános összehasonlítása – a bemenő pa-
raméterek (pl. szállítási távolság) szisztematikus változtatásának hatása az FTI-re; 
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• megvalósítható és jelenleg még meg sem valósítható alternatívák összehasonlításával 
olyan elemzések, kísérletek végezhetők, amelyek a vállalat fenntarthatóság elvét is fi-
gyelembe vevő stratégiai fejlesztéseinek alapjául szolgálhat (pl. menetrend szerinti 
konténerszállító hajó indítása olyan relációkon, ahol nagy mennyiségű áru áramlik); 

• a modellezés segítségével megállapíthatók az egyes kedvezőtlen alternatívák gyenge 
láncszemei, és így a kitörési pontok. 

 
A modell továbbfejlesztési irányait illetően érdemes megemlíteni a további (pl. a költsé-

gek számítására használt) modulok beépítését. 
A közlekedés káros hatásaival (pl., zajterhelés) kapcsolatos egyes még nem, vagy csak 

közelítő módon számított indikátorok (pontosabb) meghatározásához szükséges háttéradatok 
elérhetővé válásával a modell még árnyaltabb, részletesebb összehasonlításokat biztosít majd. 
Itt elsősorban a föld-, és vízszennyezést, hulladékképzést, mint még nem számított mutatókat 
kell megemlíteni, valamint azt, hogy a részletes, Európa jelentősen terhelt részeire vonatkozó 
zajtérképek segítségével a modell megfelelő részei területileg még jobban differenciált számí-
tásokat tesznek lehetővé.  
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1. Melléklet - A RO-RO feladat bemenő adatai 
Az adatokat a következő 10.1-4. táblázatok foglalják össze: 
 

Általános adatok A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 Dim. 
Az áru megnevezése kamion kamion kamion kamion kamion  

Az összes elszállítandó 
áru mennyisége 1372 1372 1372 1372 1372 t 
más egységben 49 49 49 49 49 ESTR 

Indulási hely Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt Frankfurt  
Érkezési hely Szófia Szófia Szófia Szófia Szófia  

Távolság közúton 1689 1689 1689 1689 1689 km 

Az útvonal országai 
(kétbetűs kóddal) 

DE, AT, 
SI, HR, 
CS, BG 

DE, AT, 
SI, HR, 
CS, BG 

DE, AT, 
HU, CS, 

BG 

DE, AT, 
HU, CS, 

BG 

DE, AT, 
HU, CS, 

BG  
Van belvízi szakasz? 

(van; nincs) nincs nincs van van van  
Van közúti szakasz? 

(van; nincs) van van van van van  
Van vasúti szakasz? 

(van; nincs) nincs nincs nincs nincs nincs  

10.1. Táblázat – A mintapélda általános bemenő adatai 

 
Mivel a Willi Betz által üzemeltetett hajó nemcsak félpótkocsik, hanem kisteherautók ill. 

személygépkocsik szállítására is alkalmas, így a különböző móddal történő fuvarozások ösz-
szehasonlíthatósága érdekében bevezetésre került az ESTR (equivalent semi-trailer vagyis 
félpótkocsi egyenérték) mértékegysége. Annyi kisteherautó vagy személygépkocsi felel meg 
egy félpótkocsi egyenértéknek, ahány felpakolható egy félpótkocsira. 

Az útvonal országait a nemzetközileg alkalmazott kétbetűs kóddal jelölöm. 
A fuvarfeladat jellegéből adódóan egyik alternatívánál sem számolok üres futással. 
A szürkével jelölt mezőkön adatbevitel szükséges. 
 
A belvízi szakaszhoz tartozó költség- és hajó adatokat a fent említett CREATING tanul-

mányból vettem. Az alvállalkozók minősítését saját magam adtam meg. Az A3 és A4 alterna-
tíváknál speciális füstgázkezelési technikákat is figyelembe vettem, a régebbi technológiát 
képviselő másik két alternatívánál azonban nem. A szükséges járművek száma az áru mennyi-
ségéből és a hordképességből automatikusan meghatározásra kerül. Mivel az 1. és 2. alterna-
tíva esetén csak közúti szállítás van, így ebben az esetben a belvízi szakaszra vonatkozó ada-
tok értelemszerűen üresen maradnak. 

 
A belvízi fuvarozási szakasz adatai A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 Dim. 
Fuvarköltségek       

- infrastruktúra költségek nélkül     38300 22900 44290 EUR/hajó
- infrastruktúra költségek     0 0 0 EUR/hajó

A szakaszon alkalmazott alvállalkozó 
korábbi alkalmazásainak száma     10 10 10 db 
Az alvállalkozó az elmúlt 1 évben az 
alkalmazások hány %-ban teljesített 
határidőre?       

első alvállalkozó     95 75 75 % 
második alvállalkozó           % 

harmadik alvállalkozó           % 
átlag 0,00 0,00 95,00 75,00 75,00 % 
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Az alvállalkozók minőségi megítélése 
árubiztonság szempontjából (min.=1, 

max.=100)     95,00 80,00 80,00  
Hasznos teher járművenként (hordké-
pesség)     1735 1792 1372 t 
Szükséges járművek száma 0 0 1 1 1 db 

ebből a nyomon követhető járművek 
száma     1 0 0 db 

A szakasz hossza (folyamkilométerek 
alapján)     1437 1437 1437 km 
A volt SZU területén megtett út hossza?     0 0 0 km 
A fuvarfeladathoz köthető üres futás 
hossza     0 0 0 km 
Az időjárás szempontjából problémás 
szakaszok hossza     200 200 200 km 
Forgalmi terheltség, torlódások szem-
pontjából problémás szakaszok hossza     0 0 0 km 
Hegymenet vagy völgymenet (hegy; 
völgy, átlag)     átlag átlag átlag  
Hajómotor évjárata     2004 1975 1983 év 
A hajó névleges össz motorteljesítmé-
nye     1100 1240 1820 kW 
A hajó névleges holtvízi sebessége     14 13 18 km/h 
Tervezett (vagy átlagos) utazósebes-
ség     14 13 18 km/h 
A fuvarfeladatba bevont járművek át-
lagéletkora     2004 1975 1983 év 
Alacsony kéntartalmú üzemanyag? 
(igen; nem)     igen nem nem  
Van SCR filter a motoron? (igen; nem)     igen nem nem  

10.2. Táblázat – A belvízi szakasz alapadatai 

A következő táblázat a közúti szakaszokhoz tartozó adatokat reprezentálja. Ebbean a táb-
lázatban is a fehér cellákban levő számok a megadott értékekből automatikusan számításra 
kerültek. 

 
A közúti fuvarozási szakasz 
adatai A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 Dim. 
Fuvarköltségek       

- infrastruktúra költségek nélkül 911 911 339 339 339 EUR/jármű
- infrastruktúra költségek 770 770 90 90 90 EUR/jármű

A szakaszon alkalmazott alvállal-
kozók korábbi alkalmazásainak 
száma 2 10 10 10 10 db 
Az alvállalkozó az elmúlt 1 évben 
az alkalmazások hány %-ban 
teljesített határidőre?       

első alvállalkozó 100 100 90 80 100 % 
második alvállalkozó 80 100       % 

harmadik alvállalkozó 60 100       % 
átlag 80,00 100,00 90,00 80,00 100,00 % 

Az alvállalkozók minőségi meg-
ítélése árubiztonság szempont-

jából (min.=1, max.=100) 70,00 100,00 95,00 95,00 95,00  
Hasznos teher járművenként 28 28 28 28 28 t 
Szükséges járművek száma 49 49 49 49 49 db 

ebből a nyomon követhető jár-
művek száma 5 49 49 5 25 db 
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A szakasz autópályán megtehető 
hossza (viamichelin alapján) 1401 1401 429 429 429  
A szakasz egyéb úton megtehető 
hossza (viamichelin alapján) 288 288 232 232 232  
A szakasz teljes hossza  1689 1689 661 661 661 km 
Szakaszhosszak országonként 
(viamichelin alapján)       

DE 472 472 441 441 441 km 
AT 306 306 0 0 0 km 
SI 57 57 0 0 0 km 

HR 361 361 0 0 0 km 
Serbia 434 434 0 0 0 km 

BG 59 59 220 220 220 km 
A volt SZU területén megtett út 
hossza? 0 0 0 0 0 km 
A fuvarfeladathoz köthető üres 
futás hossza autópályán 0 0 0 0 0  
A fuvarfeladathoz köthető üres 
futás hossza egyéb úton 0 0 0 0 0  
A fuvarfeladathoz köthető üres 
futás hossza összesen 0 0 0 0 0  
Az időjárás szempontjából prob-
lémás szakaszok hossza 100 100 0 0 0 km 
Forgalmi terheltség, torlódások 
szempontjából problémás szaka-
szok hossza 300 300 0 0 0 km 
Fajlagos üzemanyag-fogyasztás 
közvetlenül megadva nem igen igen nem nem  

fajlagos üzemanyag-fogyasztás 
közvetlenül   0,3 0,3     l/km 

A fuvarfeladatba bevont jármű-
vek piacra kerülésének éve (át-
lag) 1990 2003 2003 1995 1995 év 
A fuvarfeladatba bevont jármű-
vek életkora (átlag) (max 2006) 1992 2003 2003 1996 1996 év 
A motor EURO norma besorolá-
sa Euro 1 Euro 4 Euro 3 Euro 2 Euro 2  
Milyen arányban történik éjjel 
fuvarozás? 50 0 50 10 20 % 
A teljes (üres futással együtt vett) 
hossz kb. hány %-a városon 
belüli? 10 10 4 4 4 % 
A teljes (üres futással együtt vett) 
hossz kb. hány %-a elővárosi? 15 15 8 8 8 % 

10.3. Táblázat – A közúti szakasz adatai 

A vasúti szállítási szakaszt egy hasonló táblázat reprezentálja, de a példaként bemutatott 
fuvarfeladatnál – mivel nincs vasúti fuvarozás – ez teljesen üres, így ennek közlését mellőzöm.  

A teljes fuvarozási láncból már csak az átrakások adatai hiányoznak. Ezt az alábbi táblázat 
mutatja be. Az első két oszlop itt is üres, hiszen az unimodális megoldás nem igényel átrakást. 
közbenső tárolással egyik esetben sem számolok. 

 
Az átrakások adatai A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 Dim. 
Rakodási költségek       

első rakodás     7350 7350 7350 EUR 
második rakodás     2450 2450 2450 EUR 
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harmadik rakodás           EUR 
Az áru rakodási egysége (RE)     fpk26 fpk fpk  
Tömege RE-ként (átlag)           t/RE 
Az összes RE darabszáma     49 49 49 db 
Átrakóhelyek száma     2 2 2 db 
Köztes tárolások száma     0 0 0 db 
Raktározások összes ideje           nap 
Energiafelhasználás RE-ként (ld. a 
táblázatot ÜF Rak-on)     3,46 3,46 3,46 kWh/RE 
Összes mozgatás száma 0 0 2 2 2 db 
Az időjárás által akadályozott átra-
kások száma     1 1 1 db 
1. terminál       

országa     DE DE DE  
2. terminál       

országa     BG BG BG  
Az átrakások kb. hány százaléka 
igényel fosszilis energiát?     100 100 100 % 

Össz rakodási idő     1,5 1,5 1,5 nap 

10.4. Táblázat – Az átrakásokra vonatkozó bemenő adatok 

Ezzel gyakorlatilag a fuvarfeladat értékeléséhez szükséges összes információ megvan.  
 
 
 

                                                 
26 félpótkocsi 
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2. Melléklet – A konténeres feladat bemenő adatai 
 
 

Általános adatok A 1 A 2 A 3 A 4 Dim. 

Az áru megnevezése konténer konténer konténer konténer  
Az összes elszállítandó áru mennyisége 3900 3900 3900 3900 t 

más egységben 300 300 300 300 TEU 

Indulási hely Constanta Constanta Constanta Constanta  

Érkezési hely Budapest Budapest Budapest Budapest  
Távolság közúton 1040 1040 1040 1040 km 

Az útvonal országai (kétbetűs kóddal) HU, RO 
HU, S, 

RO 
HU, S, 

RO HU, RO  
Van belvízi szakasz? (van; nincs) nincs van van nincs  
Van közúti szakasz? (van; nincs) van nincs nincs nincs  
Van vasúti szakasz? (van; nincs) nincs nincs nincs van  

 
 

A belvízi fuvarozási szakasz adatai A 1 A 2 A 3 A 4 Dim. 
Fuvarköltségek      

- infrastruktúra költségek nélkül   135000 135000   EUR/hajó
- infrastruktúra költségek         EUR/hajó

A szakaszon alkalmazott alvállalkozó korábbi 
alkalmazásainak száma   3 3   db 
Az alvállalkozó az elmúlt 1 évben az alkalmazá-
sok hány %-ban teljesített határidőre?      

első alvállalkozó   95 95   % 
második alvállalkozó         % 

harmadik alvállalkozó         % 
átlag 0,00 95,00 95,00 0,00 % 

Az alvállakozók minőségi megítélése árubizton-
ság szempontjából (min.=1, max.=100)   95,00 95,00    

Hasznos teher járművenként (hordképesség)   4000 4000   t 
Szükséges járművek száma 0 1 1 0 db 

ebből a nyomon követhető járművek száma     1   db 
A szakasz hossza (folyamkilométerek alapján)   1400 1400   km 
A volt SZU területén megtett út hossza?   0 0   km 
A fuvarfeladathoz köthető üres futás hossza   0 0   km 
Az időjárás szempontjából problémás szakaszok 
hossza   0 0   km 
Forgalmi terheltség, torlódások szempontjából 
problémás szakaszok hossza   0 0   km 
Hegymenet vagy völgymenet (hegy; völgy;átlag)   hegy hegy    
Hajómotor évjárata   2004 1975   év 
A hajó névleges össz motorteljesítménye   1900 1240   kW 
A hajó névleges holtvízi sebessége   17 13   km/h 
Tervezett (vagy átlagos) utazósebesség   11 7   km/h 
A fuvarfeladatba bevont járművek átlagéletkora   2004 1975   év 
Alacsony kéntartalmú üzemanyag? (igen; nem)   igen nem    
Van SCR filter a motoron? (igen; nem)   igen nem    
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A közúti fuvarozási szakasz adatai A 1 A 2 A 3 A 4 Dim. 
Fuvarköltségek      

- infrastruktúra költségek nélkül 1050       EUR/jármű
- infrastruktúra költségek 0       EUR/jármű

A szakaszon alkalmazott alvállalkozók korábbi 
alkalmazásainak száma 10       db 
Az alvállalkozó az elmúlt 1 évben az alkalmazá-
sok hány %-ban teljesített határidőre?      

első alvállalkozó 100       % 
második alvállalkozó 0       % 

harmadik alvállalkozó 0       % 
átlag 100,00 0,00 0,00 0,00 % 

Az alvállakozók minőségi megítélése árubizton-
ság szempontjából (min.=1, max.=100) 100,00        

Hasznos teher járművenként 26       t 
Szükséges járművek száma 150 0 0 0 db 

ebből a nyomon követhető járművek száma 100       db 
A szakasz autópályán megtehető hossza 
(viamichelin alapján) 388        
A szakasz egyéb úton megtehető hossza 
(viamichelin alapján) 652        
A szakasz teljes hossza  1040 0 0 0 km 
Szakaszhosszak országonként (viamichelin alap-
ján)      

RO 817       km 
HU 223       km 

 0       km 
 0       km 
 0       km 
 0       km 

A volt SZU területén megtett út hossza? 0       km 
A fuvarfeladathoz köthető üres futás hossza au-
tópályán 0        
A fuvarfeladathoz köthető üres futás hossza 
egyéb úton 0        
A fuvarfeladathoz köthető üres futás hossza ösz-
szesen 0 0 0 0  
Az időjárás szempontjából problémás szakaszok 
hossza 0   0 0 km 
Forgalmi terheltség, torlódások szempontjából 
problémás szakaszok hossza 200   0 0 km 
Fajlagos üzemanyagfogyasztás közvetlenül 
megadva igen        

fajlagos üzemanyagfogyasztás közvetlenül 0,3       l/km 
A fuvarfeladatba bevont járművek piacra kerülé-
sének éve (átlag) 2004       év 
A fuvarfeladatba bevont járművek életkora (átlag) 
(max 2006) 2004       év 
A motor EURO norma besorolása Euro 3 Euro 3 Euro 3 Euro 2  
Milyen arányban történik éjjel fuvarozás? 50 0     % 
A teljes (üres futással együtt vett) hossz kb. hány 
%-a városon belüli? 12       % 
A teljes (üres futással együtt vett) hossz kb. hány 
%-a elővárosi? 20       % 
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Vasúti fuvarozási szakasz adatai A 1 A 2 A 3 A 4 Dim. 
Fuvarköltségek      

- infrastruktúra költségek nélkül       150000 EUR 
- infrastruktúra költségek         EUR 

A különböző szakaszokon alkalmazott alvállalkozók 
korábbi alkalmazásainak száma       10 db 
Az alvállalkozó az elmúlt 1 évben az alkalmazások 
hány %-ban teljesített határidőre?      

első alvállalkozó       80 % 
második alvállalkozó         % 

harmadik alvállalkozó         % 
átlag 0,00 0,00 0,00 80,00 % 

Az alvállakozók minőségi megítélése árubiztonság 
szempontjából (min.=1, max.=100)       95,00  

1 kocsin elvihető áru mennyisége t-ban       40,00 t 
más egységben       3,00 TEU 

Az alkalmazott vasúti kocsi önsúlya       20 t 
Elegy tömege 1 kocsira vonatkozóan 0,00 0,00 0,00 60,00 t 
Az alkalmazható vasúti kocsik maximális száma 1 
szerelvényben       25 db 
Szükséges vasúti kocsik száma 0 0 0 100 db 
Szükséges szerelvények száma 0 0 0 4 db 

ebből a nyomon követhető szerelvények száma       3 db 
Szakasz hossza (szabványos vasúti távolságok 
alapján)       1052 km 

a teljes hosszból Ausztrián, Svájcon át vezető sza-
kasz hossza       0 km 

a teljes hosszból Dánián, Svédországon át vezető 
szakasz hossza       0 km 

a volt SZU területén megtett út hossza       0 km 
A szerelvény(ek) összeállításához szükséges üres 
futás hossza       0 km 
Az időjárás szempontjából problémás szakaszok 
hossza       0 km 
Forgalmi terheltség, torlódások szempontjából prob-
lémás szakaszok hossza       30 km 

A vontatáshoz szükséges vill. energia szolgáltatói-
nak 1. országa       HU  

 2. országa       RO  
 3. országa          

A fuvarfeladatba bevont járművek piacra kerülésé-
nek éve (átlag)       1990 év 
Milyen arányban történik éjjel fuvarozás?       50 % 
A teljes (üres futással együtt vett) hossz kb. hány %-
a városon belüli?       10 % 
A teljes (üres futással együtt vett) hossz kb. hány %-
a elővárosi?       10 % 
Fuvarozási idő       5 nap 

 
 
 
 


