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A szállítási vállalkozások rövid és középtávú
üzleti várakozásai *
(HEGEDŰS M IKLÓS)
1. Általános helyzetkép
A szállítás gazdasági teljesítményét befolyásoló kül
ső- és belső makrogazdasági feltételekben nem je 
lentkeztek alapvetően új fejlemények, amelyek az
eddigiektől eltérő megvilágításba helyeznék az ága
zat 1995. évi várható fejlődési kilátásait. Az 1994.
októberi vállalati felmérésünk során kifejtett legfon
tosabb alakító tényezők lényegében változatlanok
maradtak, a fellelhető pozitív irányú elmozdulások
ma még nem minősíthetők olyanoknak, amelyek az
ágazat eddigi fejlődési trendjeit érzékelhetően befo
lyásolnák.
Az előző felmérésünkben még azt prognosztizál
tuk, hogy a szállítás 1994. évi GDP-ben mért telje
sítménye “legfeljebb” az 1993. évi színvonalat érheti
el. A rendelkezésünkre álló információk szerint ma
már biztosan állíthatjuk, hogy a GDP-ben mért teljesitménye 1-2 % ponttal elmarad a megelőző, 1993.
évitől. A szállítás legjelentősebb alágazatának az áruszállításnak naturáliában mért teljesítménye 7-8 %kai marad el az 1993-as szinttől, de igen szerényen,
2-3 %-kal nő csupán a távolsági és a helyi személyszállítás teljesítménye is.
Az 1995. évi várakozások szempontjából biztató,
hogy a szállítás negyedévenkénti teljesítménye 1994ben rendre növekedett és a harmadik negyedévben
mar meghaladta az előző időszak adatait. A másik
biztató jel, hogy a nemzetközi áru- és személyszállí
tás egyértelműen, szinte minden szállítási módban
növekedésnek indult. Kedvező elmozdulásként érté
keljük azt is, hogy a vasút évek óta tartó mélyrepü
lése a végéhez közeledik: miközben a vasúti
*

személyszállítás már nem csökken érdemlegesen, az
áruszállításban 8-9 %-os emelkedés regisztrálható.
Úgy ítéljük meg, hogy egyrészt a magyar gazda
ság, illetve az ipar és különösen néhány szállításigé
nyes ipari alágazat - építőanyag-ipar, kohászat erőteljes növekedése, másrészt a jelentősnek és tar
tósnak minősíthető növekedés az európai fejlett or
szágokban javítja a hazai szállítási vállalkozások piaci
lehetőségeit és ezen keresztül a szállítás egészének
1995. évi fejlődési feltételeit. A jelenlegi legfrissebb
vállalati felmérésünk alátámasztani látszik a makro
gazdasági folyamatokból is levezethető kedvezőbb
fejlemények valószínűségét 1995-ben.

2. Rövid távú várakozások
A GKI Gazdaságkutató Rt. az előző években már
rendszeressé vált vállalati megkérdezéseket legutóbb
1995. februárjában végezte el. A szállítás területéről
33 kérdőív érkezett vissza. A feldolgozható kérdő
ívek száma tízzel kevesebb, mint a múlt év szeptem
berében. ugyanakkor a kisebb visszaérkezés
érdemben nem módosítja a minta reprezentációját,
miután a szállítást meghatározó vállalkozásai a min
tában most is szerepelnek. Kétségtelenül igaz, hogy
a szállítás és a távközlés területén működő 3800 vál
lalkozás zömét kitevő kis- és középméretű vállalko
zások jelentősen alul reprezentáltak. Ez a körülmény
nem is elsősorban a növekedés mutatóinak alakulá
sát érinti bizonytalanul, hanem sokkal inkább a gaz
dálkodási és a vállalati törekvések minőségi
összetevőit árnyalja kevésbé.

A cikk a GKI Gazdaságkutató Rt. 1995. februárjában végzett felmérése alapján készült. Megjegyzendő, hogy a
Bokros program" nyilvánosságra kerülése után a GKI Rt. áprilisban szííkebb körben megismételte felmérését
és a kapott eredmények jóval borúlátóbbak az itt közölteknél.
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Jelenlegi felmérésünk - az előzőhöz hasonlóan
** - is igazolja, hogy a szállítás területén az egyes
vállalkozási formák aránya és szerepe eltér a gazda
ság egészétől és néhány fontosabb ágazatétól. A
meghatározó Rt. és Kft. formák mellett az egyéb
gazdálkodási formák, megoldások viszonylag jelen
téktelen szerepet játszanak. Az is eléggé kézenfek
vő, hogy a szállítás területén - a MÁV - az állami
tulajdon jóval nagyobb arányt képvisel mint általá
ban a feldolgozóipar más területein. Ebből is követ
kezően a külföldi tulajdon részesedése csupán
harmada a nemzetgazdaság egészének. A jelen fel
mérésünk százalékos aránya eltérnek a legutóbbi fel
mérésünkben közöltektől, de ez nem annyira a
tényleges helyzet módosulását jelenti, hanem inkább
a minta eltérő összetételét. (A legutóbbi 1994. októ
berében készült felmérésünk óta ugyanis érdemi pri
vatizációra nem került sor.) Ugyancsak változatlanul
érvényes, hogy a szállítás területén a nagyvállalatok
súlya és szerepe jellegzetesen nagyobb mint a nem
zetgazdaságban.
A szállításhoz tartozó vállalkozások legutolsó fel
mérésünkhöz képest kedvezőbb értékesítési kilátá
sokatjeleznek. Az elmúlt év szeptemberében készült
felmérésünkben folyóáron 10 %-os, a mostani fel
mérésünkben már 17 %-os (súlyozott átlag) növeke
dést remélnek. Számításaink szerint a várható
áremelkedésekkel korrigálva 2-3 %-os volumen nö
vekedést valószínűsíthetünk (súlyozás nélkül számít
va volumenben közel 3 %-os csökkenés adódik).
A szállítási vállalkozások kedvezőbb beállítódá
sát jelzi, hogy míg az őszi felmérésünkben lényege
sen pesszimistábbnak mutatkoztak a nemzetgazdaság
egészénél, úgy a mostani felmérésben már szignifi
káns eltérés nem adódik: folyóáron számolva a nem
zetgazdaság egészére 19,4 %, a szállításra 17,2 %
növekedés számítható.
Az árbevétel belső összetételére vonatkozó válla
lati várakozások többé-kevésbé tükrözik a várható
makrogazdasági fejleményeknél említetteket. Arról
van szó, hogy a reméltnél is dinamikusabb növeke
dés a fejlett európai térségben növeli a szállítási ke
resletet és ebből a hazai fuvarozók is piacbővülést
remélnek. Ez nem teljesen indokolatlan várakozás,
hiszen az 1994-es esztendő két utolsó negyedévében
már határozott teljesítménynövekedést regisztrálhat
tunk a nemzetközi árú- és személyfuvarozásban.
A legutóbbi őszi felmérésünkhöz képest az ex
port megítélésében mutatható ki fordulatszerű vál
tozás. Az őszi felmérésünkben a szállítók az export
4 %-os visszaesését jelezték, ezzel szemben a febru
ári kérdezésnél már 23 %-os (súlyozott) növekedést
prognosztizálnak. Volumenben mérve az export 14,1
%-os növekedését remélik, miközben a hazai érté
kesítés változatlanságában, vagy enyhe növekedésé
ben bíznak. A vállalati szándékoknak a szállítás

területén a termelés és az értékesítés vonatkozásá
ban új helyzetet vetítenek előre. Összességében a
szállítási igények bővülése alapján a termelés és az
értékesítés növekedésére számítanak,amelynek leg
főbb generálója a külföldi kereslet további dinami
kus élénkülése.
A GKI Gazdaságkutató Rt. bár az előző prognó
zisához képest némileg kedvezőbbnek ítéli meg a
szállítás 1995. évi növekedési kilátásait, de túlzott
nak tartja mind a belső kereslet, mind pedig a kül
fö ld i kereslet vállalatok által jelzett növekedési
mértékét. Megítélésünk szerint 1995. első hónapjai
ra a vállalati vélemények találni még elfogadhatók
is, de az év hátralévő hónapjaiban a belföldi kereslet
csökkenése valószínűsíthető, részben az ipari növe
kedés ütemének mérséklődése, az energiaigényes,
szállításigényes alágazatok szerényebb bővülése vagy
stagnálása, részben a belső lakossági és közületi fo
gyasztás jelentősebb visszaesése miatt. Úgy látjuk,
hogy a nemzetközi fuvarozás lehetőségének kitágu
lása, a kereslet érezhető bővülése nem lesz képes a
meghatározó jelentőségű belföldi piac szűkülést kom
penzálni. Ezért a GKI Gazdaságkutató Rt. -nek a szál
lításra vonatkozó 1995. évi prognózisa inkább a
stagnálást valószínűsíti, mint a vállalatok által je l
zett 2-3 %-os növekedést.
Ugyanakkor a vállalati válaszok azt is jelzik, hogy
a szállítás területén a korábbi években tapasztalt zu
hanásszerű visszaesés megállt, és az ágazat teljesít
ményének további alakulása döntően attól függ, hogy
az összességében stagnáló keresletből képes lesz-e a
meglévő piacait megtartani, illetve piaci pozícióit
javítani. Az új helyzet tehát abban van, és a további
fejlődés annak függvénye, hogy a szállítási ágazat
vállalkozói kínálatukat, versenyképességüket tudjáke a gyorsan módosuló piaci feltételekhez eredménye
sen igazítani.
Az árbevétel növelésére irányuló különböző jel
legű és hatásirányú tényezők összetételében az őszi
felmérésünkhöz képest nem találunk minőségi vál
tozást. Továbbra is a termékek és a szolgáltatások
színvonalának javítására irányuló erőfeszítések je 
lennek meg leggyakrabban a vállalati szándékok
között. Jelentős hangsúlyt kap továbbá a marketing
tevékenység és különösen előtérbe került az értéke
sítéshez kapcsolódó tevékenységek javításának igé
nye, az ilyen jellegű erőfeszítések és törekvések
fokozása (1. táblázat).
Egyébként az árbevétel fokozását célzó lehetséges
eszközök szerepének, súlyának kialakultságát, stabi
litását jelzi, hogy az 1997-ig terjedő időszakra vonat
kozó ugyanezen kérdésünkre adott válaszok nemigen
mutatnak eltérő képet. Talán azt lehetne megemlíteni
- és ez a dolog természetéből következik hogy az
új termékek és szolgáltatások bevezetése középtávon
szignifikánsan nagyobb hangsúlyt kap.

** lásd a szerzőnek lapunk 1995. évi 1. számában megjelent cikkét.
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¡.táblázat
Az árbevétel növelésére irányuló vállalkozót erőfeszítések (az egyes tényezó'csoportok súlya % -ban)

1994 őszi

1994
Uj termék (szóig.)
bevezetése
Korábbi termék (szóig.)
korszerűsítése
A piaci szervezet jav í
tása, marketing t e 
vékenység alkalmazása
Szolid árpolitika
Könnyítéseket adnak az
eladások pénzügyi
feltételeiben
Javítják a termékek
eladása utáni
szolgáltatásokat

1995 tavaszi

16

12

12

23

34

25

27
20

35
15

27
16

2

2

1

10

7

19

Korábbi évek felméréseiben és a legutóbbiban is
jellemző volt, hogy a szállítási vállalatok beszerzési
áraikat jóval magasabbra prognosztizálták, mint az
értékesítésben elérhető árnövekedést. Jellemző volt
továbbá az is, hogy a szállítást érintő beszerzési ár
növekedés rendre meghaladta a nemzetgazdaság egé
szét. A mostani felmérésünkben változik a helyzet,
egyfelől a szállítási szolgáltatások árnövekedése erő
teljesebb lesz mint a beszerzési árak emelkedése,
másfelől nincs érdemleges eltérés a szállítási beszer
zési árak alakulása és a nemzetgazdasági szintű ár
alakulás között (1. ábra).

A szállítási ágazatra általánosan jellemző, hogy a
meghatározó kapacitások kihasználtsága 1995-ben
javult, de így is közel 10 % ponttal alacsonyabb a
nemzetgazdasági átlagnál. A válaszok alapján a szál
lításban javuló kapacitás-kihasználás nem szünteti
meg az ágazat azon sajátosságát, hogy itt az átlagnál
jóval alacsonyabb a kihasználtság foka (2. ábra).
Amennyiben a vállalati várakozások bekövetkez
nek, úgy részben a termelés csökkenésének megál
lása, részben “a szállítási olló” záródása miatt, a
vállalkozások jövedelmezőségi helyzete 1995-ben
javulni látszik. A javuló jövedelmezőség alapja le11-20 % között

% k ö z ö t t 79%

63%

20 % fe le t

31%
10 % alatt
6%

beszerzési árak

10 % alatt

2 0 % fe le t
7%

14%

é rté ke síté si árak

1* ábra A beszerzési és a belföldi értékesítési árak 1995-ös alakulására vonatkozó várakozások a szállításban
k is s é csökken
6%

k issé csökken

27%
v á lto za tla n

58%

vélto ztala n

32%
k is s é nö

k is s é nő

36%

33%

je le n tő se n nö

je le n tő s e n nö

5%

3%

1994 ŐSZ

1995 tavasz

2. ábra A meghatározó kapacitások 1995-ös kihasználtságának alakulására várakozások a szállításban,
1994-hez képest
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hét a piac megtartását, illetve a piaci részesedést bő
vítő vállalati törekvéseknek.
A termelés alakulását befolyásoló tényezők sor
rendjében és az egyes tényezők súlyában alig érzé
kelhető elmozdulásokat mutathatunk csak ki. Az
eltérések jóval az ilyen jellegű felmérések hibahatá
rán belül vannak. Az eddigi felméréseink alapján a
szállítás és a nemzetgazdaság egészét illetően azt
mondhatjuk egyrészt, hogy a külföldi keresleti kor
lát említettsége, a korábbi évekhez képest jelentősen
csökkent, másrészt, hogy a vállalati válaszokban a
korábbi felméréseinkhez képest megugrott a tőkehi
ány említésének gyakorisága, továbbra is jelentős
akadályozó feltételként említik az állam magatartá
sának kiszámíthatatlanságát (2. táblázat).

A fajlagos bérköltségek alakulása szempontjából a
létszám változásnál nagyobb jelentőségű az átlagke
resetek várhatóa alakulása. A jelenlegi felmérésünk
az átlagkeresetek alakulásában nem mutat érdemle
ges változásokat. A leggyakrabban említett béremelé
si kategória a 11-15 % közötti érték, a szállításban a
válaszadók 50 %-a tervezi az ilyen arányú béremelést
míg a gazdaság egészében csak 30 %. A bruttó átlagkereset növekedés a szállításban 11,4 %-ra, a gazda
ság egészében 14 %-ra tehető. A szállítási vállalatoknál
a béremelés a vállalati célok között igen előkelő he
lyet foglal el: közel kétszer gyakrabban említik az
ilyenirányú válallati célt, mint a gazdaság egészében.
A szállítási vállalkozások 1995-ben, de 1995-97
között is növelni kívánják importjukat, azonban ez a
2. táblázat

A term elést akadályozó tényezők (összes válasz = 100%)

1994
A belföldi kereslet korlátai 19, 1
Tis ztességtelen verseny
10, 2
10, 2
Tőkehiány
Az állam magatartásának
kiszámíthatatlansága
8,9
7,5
A vevők fizetési késedelmei
A külföldi piacokon j elen t
7,5
kező kereslet korlátai

Összefüggésben a termelés és az értékesítés re
mélt növekedésével a szállítási ágazat létszámalaku
lása pozitív irányú változást jelez. A vállalkozások
inkább létszámbővülésre számítanak, mint csökke
nésre, ami többé-kevésbé megegezik a nemzetgaz
daság egészével: ugyanakkor középtávon a szállítási
vállalkozások létszámcsökkenést terveznek. A szál
lítási vállalatok középtávú létszámcsökkenése azért
is figyelemre méltó, mert a nemzetgazdasági átlag
növekedést jelez (3. ábra).

1995 tavaszi

1994 őszi
18, 6
10
11, 4

18, 3
9,6
13

8, 6
7, 8

11,3
8,7

9,3

6 ,1

törekvés 1995-ben meglehetősen gyenge. Ezzel
együtt is a fuvarozók importnövelési szándéka jóval
kisebb intenzitású, mint a gazdaság más ágazatai
ban.
A termelés és az értékesítés területén jelentkező
vállalati optimizmussal ellentétesek, a vállalkozók
nak a beruházások vonatkozásában megjelenő szán
dékai, törekvései. Igaz 1994. évi beruházások igen
dinamikus változást mutatnak a szállítás területén.
Már az őszi felmérésünk is érzékeltette, hogy az 1994.

je le n tő s e n csők.

7%

k is s é c s ö k k e n
31%

k is s é csö kke n
39%
vá lto z a tla n
36%

váK o ztala n
25%

k is s é nö
31%

k is s é nö
23%
je le n tő s e n nö
7%

je le n tő s e n nö
3%

19 94 ŐSZ

1995 tavasz

3. ábra A foglalkoztatott létszám 1995-ös kihasználtságának alakulására várakozások a szállításban, 1994hez képest
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évi dinamika nem ismételhető meg, de akkor még
1995-re szerény mértékű beruházás-növekedés tük
röződött a válallati véleményekből. A jelen felméré
sünkben a vállalatok általjelzett beruházás változás
súlyozott átlaga csökkenést mutat. Miután a számta
ni átlag folyóáron 24 %-os növekedést mutat, úgy
ítélhető meg, hogy a kisebb vállalkozások, beruhá
zásai valószínűleg tovább bővülnek, a meghatározó
(pl. MÁV) termelőké pedig jelentősen csökken (4.
ábra).

A várható pénzügyi helyzettel kapcsolatos válla
lati vélemények már az elmúlt őszi felvételünkben
is igen bizakodóak voltak. Ez a tendencia a mostani
felmérésünkből is kiolvasható. Bár a vállalkozások
harmada érdemi változásra nem számít, de a javu
lásra számítók aránya most magasabb. Ugyanez a
tendencia mutatkozik a likviditási helyzet megítélé
sében is. A likviditási helyzet javulásában - a válla
lati vélemények szerint - a kintlévőségek jelentős
csökkenése játszik meghatározó szerepet, a megkérs úlyos tő ke h iá n y

3Úlyos tőkehiány
37%

m e g fe le lő

22%

m egielelö
28%

k is e b b tö k e b *
35%

*: kisebb tőkebevonással 1Q94 ŐSZ
hatékonyabb lehetne

kise bb tökeb.*
56%

1995 tava sz

4. ábra A tőkeellátottság megítélése a szállításban
Összhangban a vállalati saját beruházási források
szűkösségével, a gazdálkodás fejlesztését, a moder
nizációt az export további növelését akadályozó té
nyezők közül a szállítási vállalkozások, a beruházási
támogatást tartják a legfontosabbnak közel kétszer
olyan gyakran említik e tényezőt, mint általában a
nemzetgazdaságban. A beruházások és a fejleszté
sek vonatkozásában a szállítási ágazatban sajátos
helyzet alakult ki; egyfelől a kapacitás-felesleg itt a
legnagyobb, másfelől a beruházások várható alaku
lása az ágazatban a legkedvezőtlenebb és végül a
vállalkozások beruházási igényei, törekvései az át
lagosnál is jóval erőteljesebbek. Az ellentmondások
egy része abból fakad, hogy a nagy állami vállalatok
beruházási lehetőségei és törekvései gyökeresen el
térnek a magántulajdonú kisebb vállalkozásokétól (5.
ábra).

dezettek közel 50 %-a várja az ilyen forrásból bekö
vetkező helyzet javulását. Megjegyezzük, hogy mind
ajövedelmezőségi, mind a likviditási helyzetjavulá
sa relatív, a rendkívül kedvezőtlen 1994. éviJiez vi
szonyítva értelmezendő. A jövedelmezőségi javulás
talán enyhülést hoz a feszítő likviditási, gazdálkodá
si gondokra, de biztosan nem elegendő az igen je 
lentős fejlesztési szükségletek és igények
teljesüléséhez.
3. Középtávú várakozások
A szállítási vállalatok 1995-97 évekre vonatkozó
megítélései a viszonylag optimista 1995. évi kilátá
sokra alapozódnak. Á 3. táblázat adatai szerint egy
értelmű javulási várakozás jellem zi a szállítási
e rő t. ro m lik 3%

f3töt. ro m lik 13%
k is s é ro m lik 25%
k is s é ro m lik 32%

nem váltó.-:ik 50%
nőm v á lto z ik 43%

kissé javul 22%
k is s é javul 9%
ie le n t.ia v u l '?%

1994 ő s z

1995 ta va sz

5. ábra A likviditási helyzet várhatóan hogyan változik 1995 közepére?
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3. táblázat

5. táblázat

A szállítási vállalatok megítéléséi sa já t helyzetükről 1995-re Illetve

A szállítási vállalatok beruházási szándékai 1995-ben Iliit ve 1995-97 évre

1995-97 évre

1995
1995-97

1995
J e l e n t ő s e n javul
K e vés bé javul
Nem változik
Kissé v á l t o z i k
Jelentősen nem

11, 4
45, 7
17, 1
22, 9
2,9

0
36, 1
41,7
22,2
-

ágazatban működő vállalkozókat. Érdekes, hogy sa
ját ágazatuk kilátásait biztatóbbnak ítélik meg, mint
a gazdaság egészét, noha a szállítási kereslet döntő
en a gazdaság egészének helyzetétől, növekedésétől
függ. A válallati véleményekben valószínűleg az tük
röződik, hogy középtávon is a nemzetközi fuvarozá
si
igények
adják
a
szállítási
ágazat
legdinamikusabban fejlődő piacát.
Összefüggésben a termelés és az értékesítés re
mélt növekedésével a szállítási ágazat létszámalaku
lása 1995-ben (4. táblázat) pozitív irányú változást
jelez. A vállalkozások inkább létszámbővülésre szá
mítanak, mint csökkenésre, ami többé-kevésbé meg4. táblázat
A szállításban dolgozók létszám ának alakulása

1995-97

1995
Jel en t ő s e n nő
Kissé nő
V á lto zatla n
Kissé csökken
Jel en t ő s e n c s ökk en
Egyenleg

2,
30,
36,
30,
0

8
6
1
6

+ 2,8

5,
27,
19,
38,
8,
-

6
8
4
9
3

8, 3

1995-97

J e l e n t ő s e n csökken
Kissé csökken
Vá l t o z a t l a n
Kissé nő
J e l e n t ő s e n nő

16,
6,
43,
16,
16,

7
7
3
7
7

21,4
0
21,4
21,4
35, 7

Súl yozott átlag %

97 ,4

79 ,4

egyezik a nemzetgazdaság egészével. Ugyanakkor
középtávon a szállítási vállalkozások létszámcsök
kenést terveznek. A szállítási vállalatok középtávú
létszámcsökkenése azért is figyelemre méltó, mert a
nemzetgazdaság egésze - éppen ellenkező irányú
változást —növekedést jelez.
Az önmagában is kedvezőtlen 1995. évi beruhá
zási várakozásokat igazából az teszi súlyossá és kri
tikussá, hogy azl997-ig terjedő időszakra megadott
beruházási adatok, a szállítás területén több mint 20
%-os csökkenést vetítenek előre. (5. táblázat) Ez a
negatív tendencia különösen szembeötlő, hiszen nem
zetgazdasági szinten a beruházások mind 1995-ben
(24 %), mind 1995-97 között (33 %) növekedést
mutatnak. A beruházások jelzett kedvezőtlen alaku
lása megakadályozatja, hogy a gyengén emelkedő
szállítási igényekből - a fokozódó versenyképtelen
ség miatt - a hazai fuvarozók középtávon a jelenlegi
arányban részesedjenek és ez a további leszakadás
veszélyét vetíti előre.
A fejlesztés különböző területei, aspektusai meg
lehetősen stabil összetételben jelennek meg mind
1995-ben, mind 1995-97-es időszakban (6. táblázat).
Ez a kialakultnak tekinthető összetétel nemcsak idő
ben mutatkozik állandónak, hanem a gazdaság egé
szében is hasonlóságot mutat.
6. táblázat

A technológia korszerűsítését szolgáló Intézkedések

Licence, know-how vásárlás
Saját kutatások
Jelentős beruházás
Kisebb fejlesztések
Kooperáció bővítése
Kooperáció szűkítése
Elavult keresztmetszetek
visszafejlesztése,
leállítása
Új tulajdonostárs, szakmai
befektető bevonása
Összesen:

1995

1995-97

3,1
1,5
26,2
29,2
13, 8
1,5

1, 6
3,2
27,0
30, 2
12, 7
0,0

15,9

12, 7

7,7

12, 7

100, 0

100, 0

XLV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

231

A postai küldemények elosztási logisztikai
folyamatának szimulációs vizsgálata
DR. G ÁL GYULA - M OLNÁR SÁNDOR - DR. PREZENSZK I JÓZSEF - DR. TOKODI JENŐ

1. A postaüzemi folyamatok áttekintése
A Magyar Posta feldolgozási és szállítási (elosztási)
logisztikai rendszerének alapvető feladata, hogy az
ország 3200 pontján megjelenő küldeményeket meg
felelő minőséggel, megbízhatósággal és biztonság
gal juttassa el a feladók által megjelölt címhelyekre.
A rendszer sajátossága, hogy a küldemények tér
beli és időbeli megjelenése sztochasztikus jellegű, a
lehetséges viszonylatok nagy száma miatt gyakorla
tilag egy 3200 x 3200-as mátrix-szal fedhető le a
hálózat, amelyben minden pontról minden pontra
lehet küldeni.
A sztochasztikus jelleg mellett bizonyos irányok
szerinti jellemző forgalomáramlás és szezonális in
gadozás is kimutatható.
A küldemények felvételétől a kézbesítésig terje
dő szállítási láncba épül be a zömmel válogató, cso
portosító tevékenység, a postaanyag feldolgozás. A
postaanyag feldolgozás során a küldemények adott
pontokon jelentkező rendezetlen halmazát továbbí
tási útvonalak és irányok szerint csoportosítják. A
feldolgozási tér különböző részein az áramlási és to
vábbítási irányok változnak, ezért a küldemények
többszöri, ismételt csoportosítása részben a szállítá
si útvonalakon (a mozgó postakocsikban), részben a
szállítás kezdő-, csatlakozó- és végpontjain (a felve
vő, az átrakó és a kézbesítő postahivatalokban) szük
ségszerű.
A postai küldemények gyűjtési-feldolgozási-szálhtási-terítési folyamata tehát egy térben kiterjedt,
bonyolult rendszer, amelynek egyes elemei kölcsö
nösen hatnak egymásra. Külső, véletlenszerűen vál
tozó igények határozzák meg a technológiai
folyamatok egyes műveleteinek a mennyiségét, nagy
ságát. A forgalom állandó változásából adódóan a
technológiai folyamat egyes keresztmetszeteiben
csak alacsonyabb kapacitáskihasználással lehet a
szolgáltatás vállalt magas színvonalát biztosítani.
A különböző technológiai részfolyamatok hol kü
lönböző csatornákon, eltérő feldolgozási pontokon,
hol pedig azonos szállítóeszközökön, egymást is
befolyásoló módon (pl. kölcsönös várakozás) hat
nak egymásra. A hazai viszonylatban mintegy 3200
feladó, illetve címzett postahely, az ezek között meg
lévő forgalmi kapcsolatok olyan sokváltozós bonyo
lult rendszert alkotnak, amelyben egy-egy alrendszer

feladatának megváltoztatása, a szállítási kapcsolatok
módosítása előre nehezen áttekinthető hatást válthat
ki.
A postai küldemények gyűjtési-feldolgozási-szállítási-terítési folyamata (a továbbiakban a postai alap
folyamat) szervezési szempontból egy olyan
bonyolult logisztikai rendszerként kezelhető, amely
ben a meghatározó szerepet az anyagáramlás tölti be,
ezért a rendszer hatékonyságát a szállításszervezés
színvonala jelentősen befolyásolja.
A postai szolgáltatást az igénybe vevő ügyfelek a
szolgáltatás minősége alapján ítélik meg. Az érték
ítélet egyik lényeges pontja az, hogy a küldemények
milyen gyorsan, a feladást követő hányadik napon
kerülnek nagy megbízhatósággal kézbesítésre.
A véletlenszerűen változó küldemény darabszám
hoz és összetételhez tehát hozzá kell rendelni és
mértékadónak kell tekinteni egy olyan átfutási idő
elvárást, amely a szolgáltatás kedvező piaci értékíté
letét biztosítja. Ez az átfutási idő elvárás a gyakor
latban azt jelenti, hogy a feladott küldemények hány
százaléka kerül a feladási “A ” napot követő “B ”
napon kézbesítésre.
Adottságként alapul kell venni:
- a feladói szokásokat;
- a postahivatalok nyitvatartási idejét, amely a kül
demények felvétele és az aznapi továbbítása szem
pontjából meghatározó;
- a szállítási és feldolgozási rendet.
Ezért a posta feldolgozási és szállítási kapacitá
sának meghatározásakor azokat a keresztmetszete
ket kell megkeresni, amelyek meghatározóak a
küldemények forgalmára nézve, esetleges kapacitás
tartalékuk vagy hiányuk befolyással bír az átfutási
idő alakulására, azt kedvező vagy kedvezőtlen irány
ba elmozdíthatja.
A rendszer működésének optimumát ez egyes al
rendszerek működése határozza meg, ezért szükséges
a térben és időben elkülöníthető szállítási és feldolgo
zási alrendszerek vizsgálata, a technológiai folyama
tok szimulációs modellben való megjelenítése.
A postaüzemi alapfolyamatok logisztikai szem
léletű értelmezése alapján a rendszer a következő
részekből épül fel:
a) a gyűjtő ahvndszer:
a küldemények postahivatalokba való begyűj
tése;
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b)

a szállító alrendszer:
a postahivatalokból a feldolgozó hivatalokba,
üzemekbe illetve a feldolgozó hivatalokból, üze
mekből a postahivatalokba való szállítás;
c) a feldolgozó alrendszer:
a küldemények rendezése, csoportosítása irá
nyok szerint;
d) a terítő alrendszer:
feldolgozott küldemények kézbesítő postahiva
talokba való terítése.
A feldolgozó alrendszer sajátosan ötvözi a külde
mények csoportosításával összefüggő és az ehhez
kapcsolódó informatikai (irányok szerinti csoporto
sítás) folyamatokat, ugyanakkor tevékenységét a szál
lító alrendszer által megszabott feltételek korlátozzák.
A feldolgozó alrendszerek a szállítmányok beérke
zése után kezdhetik meg munkájukat, és az elszállí
tási időpontok szabnak határidőt számukra.
A feldolgozó és a szállító alrendszer együttmű
ködésének színvonala tehát befolyásolja a postai el
osztórendszer optimális kialakításának lehetőségét,
vagyis a feldolgozó-, a szállító- és a terítő alrendsze
rek folyamatainak meddőidők nélküli, vagy minimá
lis meddőidőkkel való összehangolását.
A feldolgozási és a szállítási folyamatok optimá
lis illesztését segíti elő az általunk kidolgozott szá
mítógépes elemzési, tervezési eljárás, amely
- a feldolgozási folyamatok szimulációs modelle
zését és
- a postai járattervezés optimalizáló modelljét
foglalja magába.

2. A postai küldemények feldolgozási
folyam atának szimulációja

2.1. A szimulációs modell értelmezése
A szimulációs modell kidolgozásának az volt a célja,
hogy a postai levélfeldolgozás időbeli folyamatát
matematikai műveletekre bontva számítógépes prog
rammal utánozzuk. A technológiai folyamatban meg
valósítható változtatásokat a rendszermodell
paramétereinek változtatása jelenti. Az így változta
tott rendszerfeltételek között újra vizsgáljuk a tech
nológiai folyamatot, különös tekintettel a
visszamaradt levelek mennyiségére, a szolgáltatás
színvonalának alakulására. A különböző alternatívá
kat a gépi programtól függetlenül gazdasági szem
pontok szerint is értékeltük annak megállapítása
céljából, hogy a szolgáltatási színvonal változtatása
milyen összhangban van a gazdasági ráfordítások
kal.
A postai levélküldemények kezelésének térbeni és
időbeni folyamata általános estben a következő részfolyamatokból tevődik össze:

- utcai levélfeladás, ürítés, beszállítás, zsákok le
adása;
- a postahivatalban ellenőrzés;
- a felvett küldemények átadása-átvétele;
- feldolgozó munkahelyek szerint csoportosítás,
kötegelés, zárlatkészítés;
- a helyi anyag feldolgozása;
- a postamenetek, járatok indítása;
- a feldolgozó hivatalok közti küldeménycsere;
- a vonzási körzetbe tartozó anyag irányítása;
- a helyközi járattal való továbbítás;
- kézbesítés a címzettnek.
A felsorolt részfolyam atokból többfokozatú
kezelési, feldolgozási folyam atok képződnek, és
ezért lehetetlen egy szám ítógépes m odellben
összefogni. Tovább nehezíti a feladatot, hogy a
szállítás útvonalát és a feldolgozás pontjait a le
vél címzése determ inálja. Ettől függően kerül
különböző postahivatali kezelési folyam atba,
szállítás közbeni feldolgozásra, stb. A feldolgo
zási technológia nagy része sztochasztikus ele
m ekkel átszőtt, véletlen tényezők egym ásra
hatásától befolyásolt m űveleti elem ekből áll,
amelyek postahelyenként, feldolgozó pontonként
levelek ezreinél ismétlődnek. Ebből adódóan a
levelek egységes kezelési folyamatáról sem be
szélhetünk. A szim ulációs modellben ennek kö
vetése nem vezethet eredményre.
Olyan jellemző pontot kellett tehát keresni a ke
zelési-feldolgozási folyamatban, amely a teljes fo
lyamat alakulását lényegében meghatározza. A
postaüzemi folyamatok döntő elemét képezik a szál
lítások, melyek összehangolására a többfázisú fel
dolgozás csomópontjaiban van lehetőség. Itt
találkoznak a közúti és a vasúti járatok. A postahiva
talok és a postajáratok előrendezésének,
előfeldolgozásának eredményei itt jelentkeznek, a
gyűjtő és a terítő levél-feldolgozási folyamatban
egyaránt. A levélfeldolgozó hivatalok postaüzemi
alapfolyamatokban betöltött központi szerepét az 1.
ábra érzékelteti.
A feldolgozó hivatalok tevékenységének jellem
zésére a postai szolgáltatás részére előírt B napos
továbbítás teljesítésének mértékét, vagyis a vissza
maradt levélmennyiség meghatározását jelöltük meg.
A technológiai folyamatnak azokat a pontjait keres
tük meg, ahonnan - valamilyen okból kifolyólag az aznap feladott levél nem jut tovább a feldolgozási
folyamatból.
A levélvisszamaradásnak a modellben is figye
lembe vett legjellemzőbb okai a következők:
- a postai gyűjtő-terítőjárat indulása a postahivatal
zárási időpontját megelőzi;
- a feldolgozó pontok kapacitása vagy munkatelje
sítménye nem megfelelő a jelenlegi vasúti és köz
úti menetrend mellett.
A további levélvisszamaradási okok lehetnek:
- levélszekrényben maradt levelek;
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- gépjármű meghibásodás miatti késői érkezés a
feldolgozó helyre;
- emberi mulasztások, technológiai fegyelem meg
sértése (téves irányítás, címzési pontatlanság stb.).
Az előkészítő megbeszélések során bebizonyoso
dott, hogy az utóbbi, viszonylag ritkán előforduló,
felmérési adatokkal jelenleg nem alátámasztott ma
radvány a technológiai folyamatban visszamaradt
levelek jellemző értékét nem befolyásolja.
A szimulációs vizsgálatokhoz determinisztikus
modellt fejlesztettünk ki.
A determinisztikus szimuláció:
- a tényleges (felmérési) adatbázisból indul ki;
- a rendszerparaméterek változtatásával a különbö
ző alternatívákban végzi a levél-feldolgozási fo
lyamat számítógépes futtatását;
- az eredményeket összehasonlítja és értékeli.
A modell működésének logikai felépítése a 2.
ábrán látható.

I . Í S í í t liS í iforBalwi adat
bázisa

A nyoMtatványfqrjalgM fit
osul t adatbazlsa

- a hasonló feltételek közti futtatások eredményeit
statisztikailag értékeli;
- az alternatívákat értékeli, összehasonlítja.
A sztochasztikus modell működési logikáját a 3.
ábra szemlélteti.
A szimulációs modellbe építhető sztochasztikus
rendszerelemek az ábra alapján:
- a levélforgalom nagysága;
- a vasúti járatok érkezési, indulási időpontjai;
- a gépkocsi járatok érkezési, indulási időpontjai.
A sztochasztikus modell működtetése nagy felmé
rési munkát igényel, és idő szükséges a változatok szá
mítógépes futására, elemzésére is. Külön vizsgálat
szükséges a véletlenszerű események bekövetkezése
valószínűségi változóinak meghatározására. Ezért, a
rendelkezésre álló adatbázis és menetrendi adatok felhasználásával, első megközelítésben a determinisztikus
modellt használtuk. Az előzetes elemző vizsgálatok
ugyanis azt mutatták, hogy az alternatívák összehason-

A szállítási folyamat adatbázisa
Vasúti
Tranizverzalis
G^pkoo* i
jaratok
Jaratok
jaratok

2. ábra A szimuláció determinisztikus modelljének logikai felépítése
A sztochasztikus szimuláció:
- felmérésen alapuló véletlenszerű levélforgalmi
adatbázist hoz létre;
- a különböző rendszerparaméterek beállítása mel
letti véletlenszerű technológiai eredmények adat
bázisát állítja elő;
- a létrehozott adatsorokat a feldolgozási algoritmus
használja;

lításában biztosítható egy induló értékelés a determi
nisztikus elemek alkalmazásával is.

2.2. A szimulációs modell számítógépes rendszere
A rendszer kiindulási adatbázisai. A levél-feldolgo
zási folyamat szimulációs programjának elkészíté-
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A szállítási folyamat adatbázisa
Vasúti
Tran$zverzalis
Gépkocsi
járatok
Jaratok
Jaratok

A feldolgozóhelyek forgalManak adatbazisa
A f* 1dpigozohely
gyújtó forgaÍMi
adatbazisa

A fiMolgozohi y
tiritó forgalrii
adatbazisa

A Minitrindi
adatgimraías alg^rit-

A f• Ido gozasi
folyamat rindti
ni

, s?awaradt .
lmminnyisig

A tö^bszQri futtatás
statisztikai ilinzisi
3. ábra A szimuláció sztochasztikus modelljének logikai felépítése
séhez a Postafejlesztési Intézet (PFI) kérdőíves fel
mérésének adatai, valamint a feldolgozó hivatalok
ba érkező közúti járatok adatbázisa állt rendelkezésre.
A rendszerben működő további adatbázisok a prog
ram készítése közben folyamatosan alakultak ki.
A PFI felméréséből származó adatbázisok az or
szág összes postahivatalára és az öt munkanapra vo
natkoznak. Ezek egy részére nincs folyamatosan
szükség a rendszer futtatásához, illetve csak egyszer
és egyféleképpen kell gyűjtést végrehajtani az adat
bázisból. Ezért a PFI rendelkezésre bocsátotta a tel
jes felmérés adatbázisain kívül annak egy szűkített
változatát a 3-as gócterületre (Miskolc és körzete)
vonatkozóan.
Az előzőekhez igazodva a 4. ábrán bemutatott
adatbázisokból indult ki a szimulációs programrend
szer.
A számítógépes modell menürendszere. A rend
szer főmenüjében található menüpontok a követke
zők:
A gyűjtő]áratok szállításai menüpontban a 3-as
gócterület feldolgozó hivatalaiba érkező, közúti gyűj
tőjáratok által szállított küldemények gyűjtési folya
mata szimulálható.

A terítőjáratok szállításai menüpontban a 3-as
gócterület feldolgozó hivatalaiba az egész ország te
rületéről érkező és terítendő küldemények összegez
hetők a feldolgozási folyamat által megkövetelt
rendezésben.
A feldolgozási folyamat menüpontja hajtja végre
a feldolgozó hivatalok levél-feldolgozási folyama
tának szimulációját.
A segédprogramok menüpontban a rendszer mű
ködéséhez szükséges programokat lehet elindítani.
Ezek a következők:
- indexelés;
- a véletlen számok generálása;
- a JÁRAT adatbázisok javítása;
- a feldolgozási adatok grafikus megjelenítése;
- a FELDOLG adatbázis ürítése;
- a települések szállítási igénye.
A rendszer hardver-szoftver feltételei. A rendszer
kialakításakor szem előtt tartottuk azt a követelményt,
hogy az elkészült szoftver a lehető legegyszerűbb
hardver környezetben is működtethető legyen. A je 
lenlegi állapotban IBM/PC AT kompatibilis számí
tógép, kb. 6 MByte szabad winchester kapacitás, 640
kByte RAM kapacitás elegendő a program futtatá-
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sához. A listák képernyős megjelenítéséhez legalább
580 kByte szabad operatív memória kapacitás kell,
hogy rendelkezésre álljon.
A programot MS-DOS 5.0 alatt fejlesztettük ki. A szi
mulációs programrendszer a PFI adatszolgáltatásának meg
felelően hagyományos dBase adatbázis-kezelőt, így *.DBF
adatbázis formát használ. A könnyű telepíthetőség kedvéért
*.EXE programfile-t Clipper 87 fordítóval állítottuk elő.

2.3. A szimulációs modell vizsgálati eredményei
A vizsgálati terület lehatáirlása. A szerteágazó, sok
irányú folyamat számítógépes modellben való köve
tése hosszú ideig tartó nagy ráfordítást igénylő feladat.
Ezért a rendelkezésre álló néhány hónapos időkeretet
kihasználva egy olyan lehatárolható részrendszer ke
retében dolgoztuk ki a szimulációs eljárás alapmodelljét, amelynek gyakorlati megállapításai azonnal
értékelhetők és jól szemléltető módon mutatják be a
szimulációban rejlő lehetőségeket. Emellett egy olyan
alapmodellt szolgáltat, amelynek fokozatos fejleszté
sével a teljes körű postai feldolgozás, szállítás elem
zése, döntés-előkészítő tervezése megoldható lesz.
A célkitűzésnek megfelelően a szimulációs mo
dell a 3-as gócterület levél-feldolgozási munkafolya
matát vizsgálja. A 3-as gócterület kiválasztásában
szerepet játszott, hogy a területén végezhető külön
böző tervezési alternatívák országos méretű kiterjesz
tés értékelésére is lehetőséget szolgáltatnak.
A modell vizsgálatainak célkitűzése a postai tech
nológiai folyamatból adódó levélvisszamaradás mi
nimálisra szorítása, különböző feltételek mellett az
ehhez szükséges fejlesztési lépések megállapítása.
A postaüzemi folyamatok optimális lebonyolítása
érdekében a posta az országot 9 gócteriiletív osztotta.
Minden gócterületen a küldemény-feldolgozásra ki
jelölt nagyobb településeket gócpontoknak nevezzük.
A gócpontok kijelölt postahivatalaiban a közúti és a
vasúti gyűjtő-terítőjáratok találkoznak, valamint itt
- gyűjtik és osztályozzák az adott gócterületen fel
adott, közúti járatok által gyűjtött és vasúton to
vábbítandó küldeményeket;

— érkeztetik és osztályozzák az ország többi gócterületéről
az adott gócterület településein terítendő küldeményeket
A 3-as gócterületen 5 településen található fel
dolgozó hivatal: Hatvan, Füzesabony, Miskolc, Ka
zincbarcika és Salgótarján. A közúti gyűjtést 48 járat
végzi, a vasúti szállításokat Budapestről és Buda
pestre 2-2 vasúti járattal bonyolítják le. A gócterü
lethez 532 db település tartozik.
A gócteríilet technológiai jellemzőinek meghatáro
zása. A modell alkalmazásához a góc területén végzett
gyűjtési, feldolgozási, terítési technológia teljes körű
ismeretére volt szükség. A szállítási folyamat kapcso
latait tartalmazó terítő- és gyűjtőjárati menetrendet a
Miskolci Igazgatóság által szolgáltatott számítógépes
nyilvántartás adatainak feldolgozásával, míg a feldol
gozó helyek kapacitását az igazgatóság felmérési ada
taira támaszkodva illesztettük a szimulációs modellbe.
A nyomtatványoknak a levelektől elkülönített
mennyiségére nem volt külön felmérés, ezért a nyom
tatványok számarányát a postahivatalokban felvett
közönséges levélpostai küldemények góc- és irányí
tási területenkénti megoszlásához igazítva, becsült
értékek alapján vettük figyelembe.
A feldolgozó helyekre vonatkozó számítógépes
paraméterek megállapítása (létszám, munkaidő,
munkaterület, kapacitásbővítési lehetőség, stb.) az
egyes helyek adatszolgáltatásai alapján történt.
A modellezés eredményei. A modell programrendsze
rének tesztelése ajelenlegi helyzet számítógépes vizsgála
tával történt. A feldolgozási folyamat rendkívül összetett,
sok emberi, szervezési és más helyi adottságok egymásra
hatásából áll össze, ezért modellben csak egy olyan átfogó
szempontot vehettünk figyelembe, amelynek segítéségé
vel a tényleges helyzet is jól tükrözhető.
A szimulációs modellezés eredményei, az előző
működési leírásnak megfelelően, a számítógép kép
ernyőjén, listáin ellenőrizhetők, áttekinthetők. A fel
dolgozó hivatalok technológiai-szállítási folyamatát
leképező algoritmus eredményei közül néhányat
szemléltető példa formájában is bemutatunk.
Az 5. ábra a számítógép képernyőjén megjelenő ab
lak állapotát mutatja a feldolgozás szimulációs futásá-

A program a feldolgozó hivatalokba érkező vasúton és közúton szállított
levélküldemények feldolgozási folyamatát szimulálja. A feldolgozási fo
lyamat során keletkező állomány: FELDOLG.DBF. Az állomány kilistázható.
Tovább - bármely billentyű

Kilépés - ESC
—
Hatvan
Füzesa
Miskol
Kaz inc
Salgót
Szeren
Ózd

Egyik

30.ir.ter. :
31.i r .ter.:
32.ir.ter.:
33.i r .ter.:
34.i r .ter.:
35.ir.ter.:
36.ir.ter.:
37.i r .ter.:
38.i r.ter.:
39.ir.ter.:

828
152
1441
3739
321
354
77
66
30
46

Osztályozás

tart.:
tart.:

97
323

5/1. tart.:
5/2. tart.:

159
265

4/1.
4/2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

góc. :
góc. :
góc. :
góc. :
góc. :
góc. :
góc. :
g ó c .:
góc. :

4652
489
7055
420
424
234
212
365
304

datai
datai
datai
datai
datai

láció
Egyik sem

Idő:

18.46

Járat: Füzesabony-Foroszló

Létszám: 4 fő

Maradék:

14154

5. ábra A képernyő ablak a feldolgozási folyamat szimulációja közben
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6. ábra A feldolgozatlan levelek száma egy vizsgált feldolgozó hivatalban
nak egy adott pillanatában. A 6. ábra egy vizsgált feldol
gozóhelyen a levelek feldolgozásának állapotát mutatja
17-06 óráig teijedő műszakban. Az 1. táblázatban a fel
dolgozó hivatalban az egyes időintervallumoknak meg
felelő feldolgozatlan küldemények alakulása látható.
A 6. ábra és az 1. táblázat adatai az egyes szállítóeszközök (vasúti, közúti járatok) által visszahagyott
feldolgozási maradványt mutatják. Az alaphelyzet
ben (menetrend szerinti járatok, a felmérésből szár
mazó forgalmi adatok) a feldolgozatlan maradvány
értékek kinullázása mutatja, hogy nem maradt vissza
feldolgozatlan küldemény.
A szimulációs modellel végezhető elemzések. A
feldolgozó hivatalok kapacitásai, külső feltételei vál
toztathatók a szimulációs modellben. Ennek legfon
tosabb változtatható jellemzői a következők:
- a munkahelyi létszám a jelenlegi munkarendben;
- a munkaidő adott vagy változó létszám mellett;
- a vasúti és a közúti járatok érkezési és indulási
időpontjai a gyűjtő-térítő irányban;
- a feldolgozó hivatal által kiszolgált járatok szá
ma, útvonal stb.;
- a feldolgozási időnorma.
E rendszerparaméterek változtatásával a következő
vizsgálatok végezhetők:
1. a levélforgalom változásainak elemzése:
- a forgalomnövekedés hatása a feldolgozó hivatalokban;
- a létszám növelés hatása a feldolgozási folyamat
ban;

- a részmunkaidős munkarend hatása a feldolgozá
si folyamatban;
2. a nyomtatvány feldolgozás elkülönített keze
lésének elemzése:
- a nyomtatvány forgalom növekedésének hatása;
- a nyomtatványkezelési időszakok változtatásának
hatása;
3. a feldolgozandó levelek érkezési időpontja
változásának elemzése:
- a korábbi előszállítás hatása a levélfeldolgozásra;
- a gyűjtőjáratok indítási időpont változásának hatása;
- egyes feldolgozó hivatalok feladatainak áthelye
zése más településre.
3. A postai küldemények szállítási
folyam atának tervezése
3.1.

A postai járattervezési modell elve

A postaüzemi tevékenység technológiai folyamatá
ban a feldolgozási műveletek mellett meghatározó
szerepe van a szállítási tevékenységnek. A feldolgo
zó hivatalokat összekötő vasúti postajáratok, illetve
közúti transzverzális járatok mellett a szállítási tevé
kenység döntő hányadát a feldolgozó hivatalok kör
zetében végzett közúti gyűjtő-térítő járatok jelentik.
Ez a szállítási folyamat naponta ismétlődik, a rend
szeres napi járatok tehergépkocsit és gépkocsiveze
tőt igényelnek, és a feladat csak nagy
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1. táblázat
Egyes Időintervallum okban a feldolgozatlan küldemények alakulása

18.00:

Idő
pont

4

4907

Lét- M a rad
sz . vány

4

18.00:

5628

121

30.

54
2521
31.
1 .

146

60
2803

266
287
32.
2.

324
300

740
1573
33.
3.

1008
1961

104
146
34.
4.

123
151

198
137
35.
5.

203
146

20
61

34
31

14
85

22
66

36.
6.

37.
7.

38.
8.

39.
9.

25
67

36
35

14
92

22
73

39.
9.

Járat indult/érkezett: Mezökövesd-Kács-Mezökövesd k ő j .
Idő
pont

Létsz.

4

18.05:

Összes
száll.

30.

478

12

31.
1 .

1

1

281
Idő
pont

Lét- Marad
sz.
vány

30.

32.
2.

31.
1 .

19
32.
2.

33.
3.

21
123
33.
3.

34.
4.

35.
5.

36.
6.

37.
7.

38.
8.

56
16

20
10

1

8

5
2

9

5
10

34.
4.

35.
5.

36.
6.

37.
7.

38.
8.

39.
9.

1

18.10:

4

5303

158

61
2517

325
260

1029
2022

179
136

182
127

21
61

33
30

12
82

22
68

18.20:

4

4507

158

61
1951

325
201

1029
1961

179
106

141
99

16
48

26
24

9
64

17
53

36.
6.

37.
7.

38.
8.

39.
9.

Járat indult/érkezett: Füzesabony-Eger-Füzesabony k ö j .
Idő
pont

Létsz.

18.30:

Idő
pont

Összes
száll.

4 10189

Lét- Marad
sz . vány

4 13894

18.30:

30.

31.
1 .

655

30.

80
3163
31.
1 .

813

32.
2.

1050
326
32.
2.

141 J1375
.470
455.6

33.
3.

2517
4902
33.
3.

3546
6802

34.
4.

130
370
34.
4.

309
443

35.
5.

285
351
35.
5.

385
420

70
217
36.
6.

81
250

54
214
37.
7.

72
229

20
353
38.
8.

27
396

41
293
39.
9.

53
328

Járat indult/érkezett: Füzespibony-Poroszló
Idő
pont

Létsz.

4

18.40:

Idő
pont

Összes
száll.

1460

Lét- Marad
sz . vány

30.

31.
1 .

15

30,

11
812
31.
1 .

32.
2.

66
94
32.
2.

33.
3.

193
346
33.
3.

34.
4.

35.
5.

36.
6.

37.
7.

38.
8.

39.
9.

12
44

27
70

8
22

5
18

8
29

1
25

34.
4.

35.
5.

36.
6.

37.
7.

38.
8.

39.
9.

18.40 :

4 14556

828

152
4894

1441
515

3739
7086

321
442

373
446

81
246

70
223

32
384

49
320

18.50 :

4 13754

828

152
4409

1441
464

3739
7026

321
398

336
401

73
221

63
201

29
346

44
288

19.00 :

4 12954

828

152
3924

1441
413

3739
6965

321
354

299
358

65
197

56
179

25
308

39
256

19.10 :

4 12155

828

152
3439

1441
362

3739
6905

321
311

262
313

57
173

49
157

22
270

34
225

Járat indult/érkezett:
-

Idő
pont

Létsz.

1.9.20 :

4

Fűzesabony-Egerlövő

x

Összes
száll.

2797

30

31.
1 .

14

10
1316

32.
2.

38
152

33.
3.

92
860

34.
4.

291
100

35.
5.

186
95

36.
6.

37.
7.

38.
8.

39.
9.

74
76

68
71

33
73

54
54
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futásteljesítménnyel oldható meg. Ez a rendszer a
korábbi évek tapasztalatai alapján, a feldolgozási és
technológiai folyamatokhoz igazítva, irányítószámok
szerint működik. A rendszeres futás miatt e járatok
ban történő kisebb beavatkozások, optimalizálásra
törekvő módosítások is megtakarítást eredményez
hetnek a gépjárművek mennyiségében illetve a futá
si teljesítményekben. Ezért érdemes elemző
vizsgálatokat végezni számítógépes optimalizáló
modellek alkalmazásával a meglévő helyzet vizsgá
latára, illetve új feldolgozó helyek kialakításakor
annak körzetében történő szállítási feladatok terve
zésekor.
Az általunk kidolgozott programrendszer egy össze
tett szállításirányítási feladat stratégiai és operatív ter
vezésére, számítógépes irányítás megvalósítására
alkalmas. Az összetett szállításirányítás modulrend
szerű, paraméterezhető kialakítása lehetővé teszi, hogy
a postai j; rattervezésnél alkalmazni lehessen.
Egy korszerű szállítási rendszert a következő cél
kitűzések szerint kell megvalósítani:
- a szállítási rendszerben a járatok összes futása a
lehető legkevesebb legyen;
- a szállítójárművek a lehető legkevesebbet fussa
nak üresen;
- a szállítójárművek kapacitáskihasználása a lehető
legnagyobb legyen;
- a járatok a kiszolgált helyeket olyan rendszerben
keressék fel, hogy egy-egy járaton belül az utol
sónak kiszolgált fél elérési ideje a lehető legko
rábbi legyen.
A járattervezésnek egzakt, matematikailag tisztá
zott globális optimumot adó algoritmusa nincs.
Ugyanakkor a vázolt célok és kritériumok közül né
hánynak az egzakt optimumot adó megoldása lehet
séges. Ezért a tervezési rendszert modulárisan
építettünk fel, amikoris az alapinformációs rendszer
moduljai (a területen való mozgás, a járaton belül az
optimális felkeresési sorrend) matematikailag tisz
tázott elemekből állnak össze, ezekre pedig
paraméterezhetően, a gyakorlatban jól működő heu
risztikus eljárásokkal építettük rá a járatok összeválogatásának a korlátozó feltételek szerinti döntési
rendszerét.

3.2. A járattervezés számítógépes rendszere
A járattervező rendszer adatbázisai és modulcso
portjai. A postai feldolgozó hivatalok járattervező
rendszerét - a postai küldemények folyamatának szimulác'ójához kapcsolódóan - a következő fő mo
dulcsoportokból építettük fel (7. ábra),
a) A fuvarigények összeállítása modulcsoport. A já
ratok tervezését végző további modulok számára
településenként összegzi az igényeket. A fuvar
igények lényegében az AR3GOC1...5 adatbázis
okban szerepelnek. A levélfeldolgozó szimulációs

program segédprogramjai között, a települések
szállítási igénye menüpont segítségével állíthatók
elő a településenkénti szállítandó küldemény
mennyiségek.
b) A térképi információs rendszer modulcsoport.
Feladata a feldolgozó hivatal (mintaként
Füzesabony) által kiszolgált földrajzi körzet (33as gócterület) térképi viszonyainak olyan model
lezése, amely segítségével a települések közötti
elemi mozgások a minimális befutott távolság
célfüggvényével állíthatók elő, ugyanakkor lehe
tővé teszik, hogy a további optimalizáló modulok
számára szükséges távolság (ill. elérési idő-) mát
rixok bármikor, tetszőleges csoportosításban elő
állíthatok legyenek. A továbbiakban ezt a
modellezést topológiai modellnek nevezzük. Be
menő adatbázisai:
- a települések földrajzi elhelyezkedésének adatai;
- az úthálózat gráfjának adatai;
- a településekhez tartozó, a rendszer kimenetén meg
jelenő listákon feltüntetésre keiülő szöveges állo
mány (a felkeresendő postahivatalok neve, címe stb.).
A modulcsoport kimenetén a térképi információs
rendszer adatbázisa jelenik meg.
c) Az útvonal optimalizálás modulcsoportjának feladata
egyrészt a topológiai modellezés eredmény adatbá
zisának bevizsgálása, másrészt az esetleges (ad-hoc)
járatok optimalizálása a minimális összfutás (ill. el
érési idő) célfüggvényével. A felhasználó által be
vitt település azonosítók által definiált térképi
pontokra vonatkozóan a következő típusú (struktú
rájú) járatokat szerkeszti meg a rendszer:
- a települések optimális felkeresési sorrend szerinti
összekapcsolása járattá;
- a települések felkeresése a felhasználó által meg
adott sorrendben;
- a települések optimális sorrendű felkeresése úgy,
hogy a kiszolgáló jármű a feladat-végrehajtás után
a kiindulási telephelyre jöjjön vissza;
- a települések megadott sorrend szerinti felkeresé
se, és a járat végén a kiszolgáló jármű térjen vissza
a kiindulási telephelyre.
A modulcsoport az ad-hoc járatok menetrendjeit
és a járatok grafikus megjelenítéseit szolgáltatja.
d) A járattervezés modulcsoportja beolvassa a fu
varigény-a térképi információs rendszer - és a
járat korlátozó feltételek adatbázisait. Lehetővé
teszi a felhasználó számára - elsősorban straté
giai járattervezéskor - forgalmi és/vagy térké
pen való elhelyezkedés (esetleg mindkettő)
szempontjából résztartomány(ok) kijelölést,
majd az így kiválogatott településekre (a korlá
tozó feltételeket figyelembe vevő, heurisztikus
elveken alapuló algoritmussal) a minimális
összfutású és minimális üresfutású, a postahi
vatalokat a lehető legkorábban felkereső, maxi
mális kapacitáskihasználással futó járatokat állít
össze. Ennek megfelelően lehetséges
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- valamennyi település járatba vonása;
- a térképi elhelyezkedés ill. forgalomnagyság szerint
összeválogatott résztartomány járatszerkesztése;
- először a nagyigényű helyek, majd a fennmaradóknak
innen kiinduló (satellit-) járatokkal való kiszolgálása.
A modulcsoport kimenetén valamennyi aktuális
járat menetrend listája, grafikus megjelenítése, és az
összes járatra vonatkozó globális összegző listák,
vezetői információk jelennek meg.
e) A z információ szolgáltató modulcsoport a tér
képi információs rendszer adatbázisát és az út
vonal optimalizáló ill. járattervező modulcsoport
kimeneteként kapott bejárási útvonal adatbázi
sát olvassa be. Ezek alapján az egyes szomszé
dos felkeresendő települések között a minimális
összfutás célfüggvényével megtervezi az útsza
kaszokat, listát készít a járat azonosítójával, a
járat által befutott útvonalról, az egyes telepü
lések között bejárandó utak hosszáról, az eltelt
időkről, a leadandó mennyiségekről, a jármű
pillanatnyi terheléséről, valamint megjeleníti a
településekhez rendelt szöveges információkat
minden leadási helyen.
A modulcsoport a feldolgozó hivatalhoz tartozó
körzet térképén grafikusan megjeleníti az adott járat
által befutott útvonalat is. Az ábrán a helyek azono
sítóit külön feltünteti a rendszer. A modulcsoport
ezeken felül a járattervezés során keletkezett összes
járatról listákat készít, amelyekben az összes járatra
vonatkozó globális jellemzőket gyűjti és összegzi
(ezek: összfutás, összes időszükséglet, szükséges jár
művek száma), valamint listázza a járatok korlátozó
feltételeinek paramétereit.
A járattervező rendszer hardver-szoftverfeltételei.
A közúti járattervező rendszerben működő eljárások
Microsoft C 5.10 szoftver fejlesztési környezetben
készültek. A képernyő kezeléshez és a menürend

szer definiálásához a ZTOOLS alkalmazói könyvtár
adta lehetőségeket használtuk ki. A rendszerben al
kalmazott adatbázisokat a Novell 3.11 Btrieve/
Xtrieve Plus adatbázis kezelővel oldottuk meg, ami
lehetővé teszi a rendszer egyéni felhasználós és há
lózatos alkalmazását egyaránt.
A rendszert felkészítettük a különféle adatbázis ke
zelő nyelvekkel (dBase, FoxPro stb.) való kapcsolattartásra a térképi és fuvarfeladat adatok egyöntetű
kezelése céljából. A rendszer beilleszthető számítógé
pes nyilvántartási és operatív irányítási rendszerbe is.
A rendszer alkalmazásának minimális hardver
feltételei:
- IBM AT kompatibilis számítógép;
- MS DOS 3.x vagy annál magasabb szintű operá
ciós rendszer;
- min. 10 MB merevlemezes háttértár és kapacitás;
- min. 640 kByte RAM kapacitás;
- hajlékony lemezes meghajtó;
- CGA/VGA grafikus monitor és kártya;
- grafikus nyomtatásra alkalmas nyomtató.

3.3.

A járattervezési modell vizsgálati eredményei

A kidolgozott számítógépes optimalizáló modellel
végzett vizsgálatok eredményét a 33-as irányítási
terület járattervezésével szemléltetjük.
A végzett vizsgálatok alapján - a postai szállítási
feltételek figyelembevételével - a futáskilométer opti
malizálása igazolható. A jelenlegi Füzesabonyból in
duló hat gépkocsi járat megtett távolsága pl. egy
gyűjtési, illetve egy terítési folyamatban 615 km. A
modell hasonló feltételek mellett ugyanezt a folyama
tot hat járatba szervezve 547 km futással tervezte. Az
egyik járat megjelenítési formátumát, nyomtatott me
netrendjét a 8. ábra illetve a 2. táblázat szemlélteti.

8. ábra Példa egy járat menetrendjének grafikus megjelenítésére
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2. táblázat
Menetrend

A diszpozíció által kijelölt rakodási helyek:

[03 JARAT azonosítójú diszpozíció]

[ 1]
[

Füzesabony

11] Hevesaranyos

[23] Egerszalók
[ 12] Bükkszék
[28] Demjén
[ 2 0 ] Egerszólát
[19] Sirok
[18] Száj la
[30] Kerecsend
[ 2 2 ] Tarnaszentmária
[27] Verpelét

A járat menetrendje:

753.00

Összes terhelés:

3396.

Kerecsend
Eltelt idó:

irányító számú körzet

0 óra 13 min

Kirakandó:

68.00

Terhelés:

3395.

Demj én

km

irányító számú körzet

0 óra 22 min
Terhelés:

28.00

Kirakandó:

3394.

Egerszalók
Eltelt idó:

657.00
km

Egerszalók
KEZELÉS

Demjén
Egerszalók

irányító számú körzet

0 óra 32 min
60.00

Kirakandó:

Verpelét
Eltelt idó:

Terhelés:
>
>

Egerszalók
Verpelét

597.00
11

Verpelét
KEZELÉS

km

3351. irányító számú körzet
0 óra 51 min

Kirakandó:

205.00

Terhelés:

Egerszólát
Eltelt idó:

1 óra 11 min
34.00

Terhelés:

358.00

Tarnaszentmária
KEZELÉS

Egerszólát
Tarnaszentmária
Tarnaszentmária

Kirakandó:

km
km

3328. irányító számú körzet

Kirakandó:

Eltelt idó:

392.00

Tarnaszentmária
Egerszólát
KEZELÉS

Verpelét
Tarnaszentmária
Egerszólát

km

3331. irányító számú körzet

1 óra 24 min
20.00

Terhelés:

338.00

Sirok
KEZELÉS

Tarnaszentmária
Sirok
Sirok

685.00

Demjén
KEZELÉS

Kerecsend
Demjén

Eltelt idó:

km

Kerecsend
KEZELÉS

Füzesabony
Kerecsend

3332.

irányító számú körzet

km
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2. táblázat folytatása

Eltelt idó:
Kirakandó:

1 óra 38 min
148.00
>
»

Sirok
Száj la
Száj la
Eltelt idó:
Kirakandó:

Terhelés:

3334.

Eltelt idó:
Kirakandó:

Eltelt idó:
Kirakandó:

6

km

4

km

11
4

km
km

4
8
9
5
5
6

km
km
km
km
km
km

112

km

irányító számú körzet

63.00

Terhelés:
»
»

3335.

127.00

Bükkszék
KEZELÉS
irányító számú körzet

1 óra 59 min
105.00

Terhelés:

>
>
>

Bükkszék
Bátor
Hevesaranyos
Hevesaranyos

Szajla
KEZELÉS

1 óra 50 min

Száj la
Bükkszék
Bükkszék

190.00

3322.

22.00

Bátor
Hevesaranyos
KEZELÉS
irányító számú körzet

2 óra 24 min
22.00

Hevesaranyos
Bátor
Egerbakta
Eger
Andornaktálya
Makiár
Füzesabony

Terhelés:
>
»
»
»
»
>
>

Összesen:
Becsült időszükséglet:

Bátor
Egerbakta
Eger
Andornaktálya
Makiár
Füzesabony
KEZELÉS

0.00

3 óra 19 min

Kelt:
1994/06/12
07:45:55
--------------- Help : FI,
Kilépés : ESC ----------------------

Természetesen a járattervezés módosítása több
tényező (emberi, feldolgozási, szervezési tényezők)
egyidejű hatásának elemzése alapján bírálható. A
tervezett rendszer jelenlegi állapotában még nem
vette figyelembe, hogy a napközi egyéb postai szál
lítási tevékenység (pl. helyi járat, csomagszállítás
stb.) érdekében, egyes településeken érdemes a gép
kocsit napközben helyben dolgoztatni. Ettől függet
lenül a modell előrevetíti annak lehetőségét, hogy a
levélküldemények továbbítása során a járatok útvo
nala csökkenthető. Mindezek szélesebb körű, több
irányítási körzetben való használata a szükséges gép
járművek mennyiségének csökkentésével jelentős
megtakarítást eredményezhet.

4. Összefoglaló értékelés
A bonyolult logisztikai rendszerek számítógépes mo
dellben való követése, hosszú ideig tartó nagy ráfor
dítást igénylő feladat. Ezért egy olyan lehatárolható
részrendszer esetében dolgoztuk ki a szimulációs el
járás alapmodelljét, amelynek gyakorlati megállapí
tásai gyorsan értékelhetők és jól szemléltető módon
mutatja be a szimulációban rejlő lehetőségeket. Emel
lett az alapmodell fokozatos fejlesztésével a teljes körű
postai feldolgozás, szállítás elemzése, döntés-előkészítő tervezése megoldható lesz.
A kidolgozott szimulációs modell célja, hogy az
adott feldolgozó hivatalhoz beérkező összes levél
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darabszáma és a feldolgozás üteme megmutassa
a forgalomváltozás (növekedés/csökkenés) hatását
a küldeménytovábbítás megbízhatóságára. A mo
dell képes arra, hogy a különböző rendszerpara
méterek változtatásával kialakított alternatívákat
egymással szembeállítsa. Bemutatja, hogy milyen
arányban, hány százalékkal változik a visszama
radt levelek mennyisége az egyes alternatívák ese
tében.
A célkitűzésekhez igazodva a 3-as gócterület le
vél-feldolgozási munkafolyamatát tettük vizsgálat
tárgyává. A feldolgozási, a szállítási munkák közép
pontjában lévő feldolgozó hivatalok folyamatainak
szimulációs elemzése megmutatta a feldolgozási
kapacitások helyzetét, a különböző bonyolult postai
technológiai folyamatok egymásra hatását.
A szimulációs vizsgálatok kiterjedtek többek kö
zött aforgalomnövekedés és a létszámnövelés össze
függésének elemzéséin, továbbá a feldolgozandó
levelek beérkezési időpontjának változtatásával, a
nyomtatványok elkülönített kezelésével, a gócpont
áthelyezésével kapcsolatos hatások elemzésére is. A
gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy a szimu
lációs modell alternatívák döntés-előkészítő össze
hasonlító elemzésében jól használható.
A feldolgozást megelőző illetve követő szállítá
sok jelentős hányadát a feldolgozó hivatalok körze
tében végzett közúti gyűjtő-térítő járatok végzik. E
járatokon megfelelő optimalizáló eljárás alkalma
zásával elérhető megtakarítások is jelentősek lehet
nek. Ennek megoldására dolgoztuk ki a szimulációs
modellekhez is illeszthető járattervező programrend
szert, amelynek alkalmazását Füzesabony körzeti
kiszolgálására mutattuk be. A program alkalmazásá

val a közúti járművek futáskilométer csökkenése iga
zolható. Természetesen a gyakorlati megvalósítás
hoz további vizsgálatok szükségesek, de a modell
előrevetíti annak elehetőségét, hogy a levélküldemé
nyek továbbításakor a járatok futásteljesítménye
csökkenthető.
A szimulációs alapmodell igazolta a döntés-előkészítésben való alkalmazás szükségességét és lehe
tőségét. A vizsgálatok további fázisaiban
sztochasztikus szimulációs modellezés kívánatos,
ami általánosabb érvényű, és a valóságos folyama
tokat hűen tükrözi. A sztochasztikus szimulációs
modell már a teljes logisztikai hálózat nagyobb egy
ségeinek és azok egymásra gyakorolt hatásának elem
zésére alkalmas. Ehhez a feldolgozó hivatalok
munkáját érintő további részletesebb technológiai
helyzetfelmérés és a különböző osztályú felvevő hi
vatalok forgalmának, kezelési folyamatának részle
tesebb felmérése szükséges.
Irodalom
[1] Postai küldemények feldolgozása, szállítási folyama
tának szimulációs elemzése. Készítette: a Közlekedéstudományi Egyesület munkacsoportja. Kutatási jelentés.
Budapest, 1994.
[2] Prezcnszki J. - Tokodi J.: Az ellátási-elosztási
logisztika számítógépes irányításának egy moduláris fel
építésű, komplex optimalizáló rendszere. Közlekedéstu
dományi Szemle, 1989. 8. sz. p. 337-349.
[3] Prezenszki J. - Gál Gy.: Logisztikai központok szá
mítógépes szállításirányítási rendszere. MicroCAD System 93, Nemzetközi Számítástechnikai Konferencia
Miskolc, 1993. március.
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Vasúti vontatás üzemi körülményeinek
elméleti vizsgálata *
DR. B EN ED EK TEO FIL
1. Bevezetés
Minden gépészeti üzemi folyamat esetében a folya
mat elemzése és vizsgálata során először rendszerint
az üzemi tapasztalatokat gyűjtik össze, és esetenként
üzemi méréseket hajtanak végre (1. ábra). Ezek alap
ján általában rövid távú döntést lehet hozni, mert ál-

ményeivel, és mind a számítási eszközöket, mind az
üzemi tapasztalatokat tökéletesíthetjük az összeve
tés eredményeként, továbbá nem utolsósorban a vál
toztatások hosszabb távú hatásait is fel tudjuk mérni.
Hasonló a helyzet a vasúti üzem, illetve a vasúti
vontatás esetében is. Az elméleti vizsgálati módsze
rek lehetőséget adnak arra, hogy akár az egész vas
úti üzem menetét, akár egyetlen jármű haladását, sőt
akár egyes alkatrészeik működését matematikailag
leírjuk (szimuláljuk). Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy minden szükséges adatot megkaphatunk a vas
úti járművek futásáról, vagy részegységeik működé
séről, ha a vasúti üzem menetét szimuláljuk (beleértve
a véletlenszerűen (sztochasztikusan) változó adato
kat is), és e szimuláció eredményeként vasúti forgal
mi, szállítási, stb. adatokat kaphatunk eredményül
(2. ábra). Ha egy meghatározott jármű (vonat) hala
dását modellezzük, a jármű (vonat) futásáról, vagy
egyes alkatrészeinek (részegységeinek) működésé
ről kaphatunk fontos információkat, továbbá amint
látni fogjuk, hosszabb távú előrejelzésekre is lehető
séget adnak ezek a vizsgálati módszerek. A követke
zőkben ezzel a területtel foglalkozom részletesebben.

2. Az elméleti vizsgálat eszköze: a szimulációs
modell

1. ábra: A gépészeti üzemi folyamatok elemzése
talában nem láthatók előre a döntés következményei
hosszabb időszakra.
Hosszabb távú tökéletesítések érdekében viszont
szükség van arra, hogy az üzemi folyamatjellemző
inek meghatározásában az elméleti vizsgálat mód
szereit is igénybe vegyük. így a gyakorlati üzem
tapasztalatait és az esetleges üzemi mérések ered
ményeit összevethetjük az elméleti számítások ered
*

Ha egy vasúti járműnek, vagy egy teljes vonatnak a
mozgását akarjuk számítással követni, akkor első
lépésben azt kell eldönteni, hogy a vizsgált jármű,
vagy vonat mely részének a mozgására vagyunk kí
váncsiak. Pl. ha egy egész vonat menetrendi mozgá
sát kell meghatározni, vagy vizsgálni, az egész
vonatot egyetlen egésznek, tehát egyetlen tömegnek
tekinthetjük, és erre a tömegre kell felírnunk a moz
gás törvényeit megtestesítő mozgásegyenletet. E
mozgásegyenlet, a vonat tömege, valamint a hozzá
tartozó dinamikai feltételek (a mozdony vonóerő
sebesség
jelleggörbéje,
az
ellenálláserők
összefüggései, az indítási feltételek, stb.) együtt al
kotják a számítási modellt. Ha megoldjuk e modell
mozgásegyenletét az említett dinamikai feltételek
felhasználásával, a megoldás a vonat mozgásfügg
vényeit adja meg (sebesség-út, megtett út - idő, se-

Elhangzott a KTE Vasúti, Hajózási és Légi közlekedési Tagozata “ vasúti vontatott járm űvek fejlesztése,
üzemeltetése, fenntartása” c. konferenciáján. Pécs, 1995. ápr.
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2. ábra: A vasútüzem szimulációjának lehetőségei
besség - idő, stb.). A megoldás menetének, tehát a
mozgás szimulációjának a vázlatát a 3. ábra szemlélteti.

hasonló típusú vontató, vagy vontatott járműveket,
vizsgálhatjuk a sebességkorlátozások hatását az energiafogyasztásra, tehát minden olyan számítást elvé-

3. ábra: Vonat mozgásának szimulációja
Végrehajtva a bemutatott szimulációt, végigkö
vethetjük a vonat mozgását egy egész vasútvonalon,
végigkísérhetünk egy egész mozdony fordulót, stb.,
és a kapott mozgásfüggvényekből nagyon sok hasz
nos adatot határozhatunk meg (a mozdony teljesít
ményének kihasználási foka, üresjárási idő-hányad,
átlagsebesség-értékek, stb.). Összehasonlíthatunk

gezhetünk, amihez adatot szolgáltatnak az eredmé
nyül kapott foronómiai görbék.
Más esetekben a vonatot alkotó egyes járművek
mozgását külön-külön kell meghatározni. Ilyen prob
léma lehet a vonókészülékek igénybevétele egy ne
héz vonat indítása, vagy fékezése során, továbbá
fékezéskor a fékhatás terjedésének vizsgálata, a kü
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lönböző időpontokban lefékezett kocsik esetleges
rángatásának kimutatása, stb. Ebben az esetben az
egész vonat már nem szerepelhet egyetlen tömeg
ként, hanem az egyes járműveket külön-külön tö
megekkel kell figyelembe venni, és felírni az egyes
tömegekre vonatkozó mozgásegyenleteket. Ekkor a
modell egyrészt az egyes járműveket képviselő tö
megelemekből, a tömegeket összekapcsoló rugalmas
elemekből (a vonó- és ütközőkészülékek rugómerevségi jelleggörbéi), valamint a vonó- és ütközőkészü
lékek disszipációs tulajdonságainak (jelleggörbék
hiszterézise, csillapítási együtthatók, stb.) számérté
keiből, másrészt az egyes tömegelemekhez tartozó
mozgásegyenletekből és a hozzájuk tartozó dinami
kai feltételekből áll. Megoldva a mozgásegyenlete
ket, az egyes járm űvek mozgására külön-külön
számított mozgásfüggvényt kapunk eredményül, to
vábbá minden számított dinamikai jellemző (tömeg
erők, a rugók deformáció-erői, csillapító-erők, stb.)
idő-függvénye is regisztrálható, illetve tárolható a
mozgásfüggvényekkel együtt. Ezekből a függvények
ből gyakorlatilag minden felvilágosítást megkapha
tunk a járm ű alkatrészeinek igénybevételére, az
igénybevételek időbeli megoszlására, stb. A 4. ábra

egy fékezés szimulációját mutatja be vázlatosan,
amikor az egyes kocsik vonó- és ütközőkészülékei
ben ébredő erőket kellett meghatározni, ha az egyes
fékhengerekben keletkező nyomás kifejlődése meg
adott mértékben késik. Az ábrán feltüntettük néhány
kocsi vonó- és ütközőkészülékében ébredő erők időfüggvényét, amelyekből látható, hogy a vonat végén
a fékezés első pillanataiban az ütközőkön nyomóerő
is fellép, tehát a kocsik egy része egymásra torló
dott.
A tömegelemekre való felbontást tovább finomít
hatjuk. ha a jármű egyes alkatrészeinek mozgását,
vagy az egyes alkatrészeire ható erőket kell megha
tározni, akkor a modellben a jármű maga sem lehet
már egyetlen tömeg. A felbontás mértékéül mindig
az szolgál, hogy a jármű üzeme (haladása) során
mekkora részének a mozgása tekinthető úgy, mintha
egyetlen tömegként mozogna. Például az egész
forgóvázkeret egyetlen merev tömegnek tekinthető,
ha a hegesztett szerkezet deformációja a jármű hala
dása közben elhanyagolható a forgóvázkeret tömegközéppontjának mozgásához képest. Példaként
megemlítjük a személyszállító járművek futását mi
nősítő futásjósági mérőszám meghatározását. Ezt a

4. ábra: Vonat fékezési folyamatának szimulációja
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mérőszámot a kocsiszekrény kereszt- és függőleges
irányú mozgására szokták meghatározni, kereszt és
függőleges futásjósági mérőszám (W és IV) néven.
A meghatározás elvi alapja a következő képlet:

ahol a a kocsiszekrény kereszt- ill. függőleges irá
nyú gyorsulás-idő függvényének névleges amplitú
dója, f a névleges gyorsulás-frekvencia, 0 ( f ) pedig
az ún. élettani szűrő jelleggörbéje. (Ezeknek az érté
keknek a gyakorlati meghatározásáról az Irodalom
jegyzék [1] évkönyvében olvashatunk.)
A függőleges futásjásági mérőszám meghatáro
zásának vázlatos menetét az 5. ábra mutatja be egy
kéttengelyes vasúti jármű példáján. Ajánnű modelljét
a kocsiszekrény, a hordrugók, a kerékpárok, apályát
képviselő ún. egyenértékű pályatömegek, valamint
az ágyazat rugalmasságának és disszipációs képes
ségének számértékei alkotják. Az egyes tömegele
mek összes lehetséges elmozdulásai közül a
függőleges elmozdulást, valamint a vízszintes ke
reszt- és hosszirányú tengelyek körüli szögelfordu
lásokat (bólintás és támolygás) vettük figyelembe,
mivel a függőleges futásjósági mérőszám meghatá

rozásához a kocsiszekrény függőleges gyorsulásait
kell ismernünk. A modell gerjesztését a pálya füg
gőleges egyenetlenségének függvénye szolgáltatja,
amely vagy egy mérés eredménye lehet, vagy a pá
lyaegyenetlenségek spektrumához tartozó lehetséges
pálya-alak realizáció.
A mozgásegyenletek megoldása révén az egyes
tömegelemek mozgásfüggvényeihez (elmozdulás
idő, sebesség-idő, stb.) jutunk, többek között meg
kapjuk a kocsiszekrény a^ (t) gyorsulásfüggvényét
is. Ebből határozható meg a függőleges Wy futásjó
sági mérőszám.
Felmerülhet olyan vizsgálati feladat is, hogy a jármű
valamelyik részegységének (pl. a kerékpárnak) a moz
gás*, vagy más jellemzőit kell meghatározni. A jármű
vet ugyanazon elvek szerint kell felbontani
tömegelemekre, ahogyan azt már bemutattuk. Mivel a
járművön belül a kocsiszekrény (és esetenként a
forgóvázkeret) révén az eges tömegelemek mozgása egy
mással kölcsönhatásban (csatolásban) van, ezért célsze
rű az egész jánnű mozgását modellezni még akkor is, ha
pl. csak egy kerékpár mozgását kell meghatározni. Ter
mészetesen adott esetben mérlegelni lehet, hogy kisebb
méretű modell is megfelelő eredményt adhat, ezt főleg
akkor lehet alkalmazni, ha az eredményeknek elsősor
ban nem a számértéke, hanem a tendenciája a fontos.

Járnü-nodell:
Kocsiszekrény

Xerékpárok
Egyenértékű
pályatömegek

Kocsiszekrény gyorsulása.'

5. ábra: Vasúti kocsi futásjósági számának meghatározása
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3. A járm íím ozgás szimulációjával kapott
eredm ények felhasználási lehetőségei

4. A járm űfutás szim ulációjának végrehajtása a
gyakorlatban

Az előzőkben bemutatott néhány szimulációs példa
is már átfogó, vázlatos képet adhat a járműmozgás
szimulációjának kiterjedt felhasználási lehetőségeiről.
Könnyű belátni, hogy milyen sokféle jellemző adatot
lehet így meghatározni az üzemben tartott vasúti jár
mű minden részegységének kinematikájáról és kine
tikájáról. A kapott adatokból - többek között statisztikai elemzést is készíthetünk, elegendően
hosszú idejű járműfutást szimulálva.
Nem kapott viszont eddig elég nagy hangsúlyt az
a tény, hogy minden szimulációs számításnál a moz
gásegyenletekbe a modell konkrét számértékeit kell
behelyettesíteni. Ebből ugyanis az következik, hogy
a modell alkotórészeinek nemcsak a névleges szám
értékeit lehet behelyettesíteni, hanem a vizsgált jár
mű konkrét adatait is. Például egy kéttengelyes vasúti
jármű csapágy vezetékeinek helye az alváztartókon
mindig bizonyos tűréssel van kijelölve és felhegesztve, tehát a két kerékpártengely általában sohasem
ideálisan párhuzamos, hanem a csapágyközéppont
ok helyére vonatkozó tűrésekből eredő számértékű
szöget zárnak be egymással. Emiatt a két kerékpár
egy bizonyos mértékig mindig féloldalasan fut, te
hát a kerék és a sín kopása, a futóműre ható erőha
tások, stb. mind nagyobbak lesznek a névleges
adatokhoz közelebb álló járművekéhez képest.
Ebből az a kézenfekvő előrejelzési lehetőség is
következik, hogy összehasonlíthatjuk a névleges
adatokkal elvégzett szimuláció eredményeit a való
ságos adatokkal végrehajtott szimuláció eredménye
ivel. Végezzük el egy kéttengelyes vasúti járm ű
állandósult állapotú futásának szimulációját a név
leges csapágyvezetési adatokkal, majd a méréssel
megállapított konkrét csap ágy vezetési szöggel. A
szimuláció - többek között - a kerék és a sín között
ébredő kapcsolati erőket és a kerék sebességi viszo
nyaiból meghatározható kúszásokat is szolgáltatja.
Ezekből a következő kopási tényezőt kaphatjuk meg:

Az eddig leírtakból az következik, hogy ha egy vizs
gált jármű számára meg kell határozni egy, vagy több
olyan mozgásjellemzőt, amely a jármű pillanatnyi
műszaki állapotát képviseli (futásjósági mérőszámok,
kisiklásbiztonsági szám, kopási tényező, stb.), ak
kor a mérést követően nyomban végre kell hajtani a
mozgás szimulációját, meg kell oldani a mozgás
egyenleteket, felhasználva ehhez az éppen megmért
adatokat. Miután ezeket a mozgásegyenleteket csak
numerikusán lehet megoldani, ez a művelet eléggé
időigényes. Például az említett kéttengelyes vasúti
kocsi állandósult futásához tartozó kopási tényező
jének meghatározása egy AT 386 típusú számítógé
pet használva 4-5 óra lehet, viszont egy AT 486
típusú, sokkal gyorsabb számítógépet használva ez
20-25 percre is csökkenhet. Tekintettel arra, hogy
egy járműdiagnosztikai műveletsor végrehajtása so
rán általában nemcsak ezt az egy jellemzőt kell meg
határozni, továbbá nagyobb járműmodell esetében
(négytengelyes járművek) a számítási idők még az
említett értékeknél is jelentősen hosszabbak lehet
nek, ekkora állásidőket nyilvánvalóan nem lehet fel
áldozni a diagnosztikai ellenőrzések eléggé szűkre
szabott idejéből.
A járművek időszakos diagnosztikai ellenőrzése
során az a célszerű, hogy a rendszeres mérések és el
lenőrzések végrehajtásának idején kívül az eredmé
nyek számítógépes feldolgozása ne igényeljen jelentős
időtöbbletet. Ezt úgy lehet elérni, hogy az időigényes
szimulációs számításokat előre végeztetjük el, és az
eredményeket megfelelő módon tároljuk. Emellett
ezeket a szimulációkat úgy kell megszervezni, hogy a
szóban forgó jellemző adat (pl. a kopási jellemző szám)
legfontosabb befolyásoló tényezőit kiválasztjuk, majd
e tényezők bizonyos kiválasztott diszkrét értékeinek
összes kombinációival lefuttatjuk a szimulációt vég
rehajtó számítógépi programot.
Ezt a folyamatot a 6. ábrán mutatom be vázlato
san. Tegyük fel, hogy egy vasúti jármű hordművének
lengéscsillapítóját kell időszakosan ellenőrizni. A
hidraulikus lengéscsillapítók degresszív jelleggörbéje
az elhasználódás során egyre kisebb meredekségű,
egyre csökken azok lengéscsillapító képessége. En
nek következtében - többek között - ugyanazon a
pályán végigfutva nagyobbak lesznek a kocsiszek
rény lengés- illetve gyorsulásamplitudói,-és megnö
vekszik a futásjósági mérőszám is. Időről-időre
megmérve a kérdéses lengéscsillapító d * csillapítá
si együtthatóját, a mért adat felhasználásával el kel
lene végezni a futás szimulációjának eléggé
időigényes (esetleg több órás) számítási műveletét.
Abból a célból, hogy a karbantartási műveleteket ne
keljen ekkora időre megszakítani, kiválasztjuk a vizs
gált lengéscsillapító dn csillapítási együtthatója szám
értékeinek lehetséges számba jöhető tartományát, és

Meghatározva a kopási tényezőnek mind a névle
ges, mind a valósághoz kerékpár-vezetési szöghöz
tartozó wnévi és M>va] értékét, a kettő hánydosa a kö
vetkező lesz:

A <7v szám birtokában bármelyik járműre adhatunk
olyan előrejelzést, hogy a névleges csapágyvezetési
adatokkal készült járműhöz képest várhatóan hány szá
zalékkal fog gyorsabban kopni. Ez fontos adat lehet a
járművek karbantartási műveleteinek tervezésében.

A szimulációhoz felhasznált csillapítási értékek

-•
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6. ábra: A vizsgált lengéscsillapító állapotának befolyása a futásjósági számra
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abban felveszünk n db diszkrét d ni„ d n2„ .... d n,n számértéket (6. ábra), amelyek mind egy-egy lehetséges
lengéscsillapító-állapotot képviselnek. M indegyik
felvett dn . csillapítási számértékkel végrehajtjuk előre
(pl. a rendszer üzem be állítása idején) a járm űfutás
szimulációját, ekkor mindegyik esetre megkapjuk a
kocsiszekrény gyorsulásának as_ (t) időfíiggvényét,
ebből pedig a hozzá tartozó W futásjósági számot.
Végeredm ényben így kaptunk /; db (d , IV ) érték
párt, amelyek egy W (dJ függvényt adnak meg, /; db
diszkrét pont segítségével.
Ha most a diagnosztikai ellenőrzés során felve
szik a vizsgált lengéscsillapító jelleggörbéjét, és ab
ból meghatározzák a d * csillapítási együtthatóját,
az n db ( d , IV) számpárból lineáris interpolációval
kaphatjuk m eg a já rm ű közelítő JV *(d*) futásjósági
mérőszámát, am elynek a meghatározása ily módon
nagyon kevés aritmetikai műveletből áll, így rend
kívül rövid idő alatt hajtható végre, m ég lassabb szá
m ítógépek használata esetén is. Ha az időről-időre
felvett d * csillapítási együtthatókat és a belőlük
m eghatározott W * (d * ) futásjósági mérőszám okat
tároljuk mérés dátumával együtt, ezekből az ada
tokból m ost m ár előrejelzést készíthetünk a járm ű
lengéscsillapítója állapotának és a futás m inőségé
nek várható alakulására.
A lengéscsillapító-futásjósági m érőszám példája
csak egy kiragadott példa volt a já rm ű üzemi állapo
tát jellem ző nagyszám ú adat közül. Ezzel a példával
elsősorban a lehetőséget kívántam bemutatni a kor
szerű járm űdiagnosztika alkalmazására. A m egfele
lően
kiépített
korszerű já rm ű d ia g n o sz tik a i
rendszernek sok-sok olyan függvényt kell tartalmaz
nia, mint a bemutatott IV fd j függvény, és ezekből a
tárolt függvényekből sok hasznos előrejelzést tud
adni a vizsgált járm űre. E témáról bővebb informá
ciót az Irodalomjegyzékben a 2.-9. sorszámok alatt
felsorolt tanulmányokban, illetve cikkekben találha
tunk.

5. Összefoglalás, végkövetkeztetések
Vázlatosan áttekintettem a vasútüzemi körülmények
elméleti vizsgálatának lehetőségeit, és ezeken belül
részletesebben a járm űfutás szimulációján alapuló
módszereket, továbbá példákat m utattam be a sok
féle felhasználási lehetőségre. Ezek egyrészt azzal a

haszonnal járnak, hogy a járm űvek fenntartása-karbantartása tervezhetőbb, áttekinthetőbb és jobb lesz,
másrészt ha összevetjük a gyakorlati üzemi tapasz
talatokat az elméleti szim ulációs eredményekkel,
m in d jo b b a n tökéletesíthetjük a járm űfutást szim u
láló modellel felépítését is. Ebből ismét a járm űvek
karbantartása fog hasznot húzni. Ezért általánosság
ban is javasolható, hogy ezeket a modellezési m ó d 
szereket m inél szélesebb körben építsék be a
járm űvek karbantartási-diagnosztikai rendszerébe.
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Mérnöki Kamara
Közlekedési Tagozat

Állásfoglalás a közlekedési kutatás-fejlesztés
finanszírozási kérdéseiben
A Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata első íz
ben 1991-ben foglalkozott a mérnöki munka meg
alapozását,
tudományos
hátterét
képező
kutatás-fejlesztés kérdésével.
A Tagozat négy évvel ezelőtt felhívta a közle
kedési kormányzat és az OMFB figyelmét arra,
hogy az akkori finanszírozási forma változatlanul
hagyása a közlekedési tudományos lehetőségek
olymértékű csökkenését eredményezheti, ami már
a korszerű közlekedésfejlesztési megoldások ki
dolgozását, sőt egyszerű adaptációját is veszélyez
teti. Az elmúlt néhány év aggodalmainkat igazolta.
A közlekedési tárca által a központi Műszaki Fej
lesztési Alapból (KMFA) elnyert összeg - ami a
közlekedési kutatás-fejlesztés meghatározó pénz
ügyi bázisa - 1989-1994 között közel felére (57
%-ra), reálértékben pedig mintegy harmadára (36
%-ra) csökkent.
Drámaibb a helyzet, ha rövid távon, az elmúlt egy
évet tekintjük, amikor is 1994. áprilisát követően
mindössze egy alkalommal (1994. november) kapott
a KHVM kutatási-fejlesztési forrást az OMFB-től,
mintegy 30 millió forint értékben, és szembenézünk
azzal a ténnyel, hogy az 1995. évre ilyenfajta finan
szírozás egyelőre egyáltalán nem biztosított.
Természetesen a mérnöktársadalom előtt jól is
mertek hazánk gazdasági problémái. Ennek ellenére
sem indokolt, hogy a közlekedési kutatás-fejlesztésre fordított források csökkenése lényegesen megha
ladja a GDP csökkenését és a K+F források
csökkenése háromszor nagyobb, mint a szállítási tel
jesítmények csökkenése.
A közlekedési K+F finanszírozási rendszer össze
omlása megkérdőjelezné azt a közlekedéspolitikai
stratégiai irányt, amely a magyar közlekedést az EU
integrációra készítené fel. Ilyen körülmények között
hiteltelenné válhat az a kormányzati gazdaságpoliti
kai szándék, amely az infrastruktúra fejlesztést és
fenntartást a gazdasági modernizáció alapvető felté
telének tekinti.
A közlekedésben a legfejlettebb piacgazdasággal
rendelkező országokban is meghatározó az állam
szerepe a kutatástól a beruházásig és fenntartásig. A
modern államok - miközben a nemzetgazdaság egé
szének fejlődése érdekében jelentős közpénzeket for
dítanak az infrastruktúra fejlesztésére - csakis stabil

információs bázisok, kutatás-fejlesztési ismeretek
birtokában tudnak - tulajdonosként - hosszú távú, a
nemzetgazdaság egészére kiható döntéseket hozni.
Miközben Magyarországon a közlekedési hálózatok,
a logisztikai rendszerek, a környezetvédelem, a köz
lekedésbiztonság fejlettsége jelentősen elmarad az
EU átlagától, nyilvánvaló, hogy az egyszerű adaptá
cióból származó innováció sem nyugodhat bátor, de
ötletszerű, ezért nagy hibaesélyű rögtönzéseken. A
közlekedési kormányzatnak ezért, összhangban a
fejlett országok gyakorlatával (Ausztria, Belgium,
USA stb.) meg kell teremtenie a tevékenysége vég
zéséhez nélkülözhetetlen és statútumából származó
feladataihoz kapcsolódó kutatási-fejlesztési munkák
hosszú távon kiszámítható és tervezhető pénzügyi
fedezetét.
E cél érdekében szükségesnek látjuk kiszámítha
tó finanszírozási forrás biztosítását. Ennek egyik for
rása lehetne a “benzinfillér” bevezetése, amely az
üzemanyagár mindössze néhány ezreléke lenne, és
amely a közlekedési tárcánál elkülönítetten, a kor
mányzati, szakmai és társadalmi közmegegyezésen
alapuló közlekedési kutatás-fejlesztési feladatokra
fordítható. (A fejlett országokban a közlekedési K+F
forrásképzés más formái is elterjedtek, például: gu
miabroncs árában megjelenő közlekedési kutatási
fejlesztési hozzájárulás, vagy közlekedési építési
beruházási hozzájárulás, amikor is a beruházási költ
ségek néhány ezreléke kerül a közlekedési kormány
zat kutatási-fejlesztési alapjába. Néhány országban
egyidejűleg az említett három fonna különböző va
riációi is megtalálhatók.)
A jelenlegi kormányzati gyakorlat és finanszíro
zási rendszer változatlansága a közlekedési, a közle
kedési
mérnöki
társadalom
tudományos
intézményrendszereinek, könyvtárainak és tervtára
inak megszűnését, szellemi bázisainak felszámolá
sát eredményezi.
A működőképessége határán lévő közlekedési
kutatás-fejlesztés teljes és látványos összeomlásának
elkerülése érdekében az illetékes kormányzati szer
veknek, és elsőként a közlekedési kormányzatnak
haladéktalanul lépéseket kell tennie ahhoz, hogy egy
új típusú finanszírozási mód ellensúlyozza a csök
kenő, illetve megszűnő központi, állami kutatás-fejlesztési finanszírozást.
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TAJEKOZTATO
a M űszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségi Kamarája
Integrált Információs Rendszeréről
Fennállásának négy és fél évtizede alatt az MTESZ
fokozatosan kiépítette hálózatát a megyékben. Min
den megyeszékhelyen - és több más városban is létrehozta a Tudomány és Technika Házát (TH), he
lyet adva és megfelelő környezetet teremtve a - több
mint 110 ezres tagságú - 40 országos szakmai egye
sület és a szövetség helyi szervezetei működtetésé
hez. Jogos az igény, hogy a hatékony munka feltételét
jelentő korszerű technikai (irodai, távközlési, számí
tástechnikai) eszközök, amelyek ma már általáno
san elterjedtek, a Technika Házakban is hozzáférhetők
legyenek.
Az MTESZ az elmúlt év elején fontos lépést
tett a korszerűsítés, konkrétan a szövetség egysé
ges elveken alapuló online számítógépes hálóza
tának megvalósítása irányában. Elhatározta, hogy
olyan számítástechnikai bázist hoz létre a Techni
ka Házakban, amely az MTESZ tagegyesületei és
általában a műszaki értelmiség számára hozzáfé
rést biztosít a hazai és külföldi információs szol
gáltatások széles köréhez. Célja szervezeti
jellegéből adódóan elsősorban az, hogy tagjai szá
mára a kutatói, illetve vállalkozói tevékenységet
segítse. Célja továbbá ezzel is elősegíteni, hogy a
Technika Házak a műszaki, gazdasági és term é
szettudományi érdeklődésű szakemberek találko
zóhelyeivé váljanak.
1994. II félévében az MTESZ tíz területi Techni
ka Házában, valamint egy budapesti - Fő utcai - köz
pontban a projekt első fázisaként ún. Információs
Pultok kerültek kiépítésre. Az MTESZ pályázatokon
erre elnyert forrásaiból egyenként mintegy fél-fél
millió forint értékben, első lépésben az alábbi váro
sokban található Technika Házakban építette ki és
működteti az Információs Pultokat: Budapest (Fő
utca), Eger, Esztergom, Győr, Kecskemét, Miskolc,
Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szolnok, Vác.
Az Információs Pultok a számítástechnikai kom
munikációs és humán erőforrások együttesei, ame
lyek célja egyedi megrendelésű információs igények
közvetlen vagy közvetett kielégítése.
“Minibolt” jelleggel üzemelnek, egy fő munka
társsal, néhány négyzetméteres helyigénnyel, egyet
len, erre a célra dedikált számítógéppel és
nyomtatóval, a külvilággal telefon modemen tartva
a kapcsolatot.
A kiszolgáló munkatárs felkészült, fejlett kom
munikációs készséggel rendelkező és az információkeresés területén kiképzett. Az Információs Pult
feladata, hogy minél nagyobb számban tegye elér

hetővé a Magyarországon, illetve külföldön műkö
dő információs adatbázisokat és elektronikus szol
gáltatásokat.
Hardware-komponensei: közepes teljesítményű
személyi számítógép; CD-ROM olvasó; közepes tel
jesítményű lézernyomtató; telefonkapcsolatot bizto
sító modern kártya, egy telefon fővonalhoz
csatlakoztatva; aTeleDataCast sugárzott adatátvitel
hez esetleg egy további - kisebb teljesítményű - szá
mítógép, tévé antennához való kapcsolat, hw/sw
adapter.
Az alapvető software: DOS, MS-Windows, MSWord fór Windows szövegszerkesztő, MS-Excel táb
lázatkezelő.
Az integrált számítógépes rendszer (melynek első
megjelenési formája az Információs Pult) a szakem
berek számára szükséges információkat, szolgálta
tásokat egyetlen szervezet közvetítésével teszi
elérhetővé, egységes informatikai eszközrendszert
használva. Ugyanakkor nyitott bármilyen további,
akár hazai, akár nemzetközi rendszer bekapcsolásá
ra. Az iiyen rendszer egységes felhasználói környe
zetet nyújt, amihez hazai információ-szolgáltatók,
adatbázis-forgalmazók “igazodhatnak”.
Az Információs Pultokon keresztül elérhető szol
gáltatások:
A szolgáltatások lehetnek közvetlenek, amikor is
a megrendelő azonnal kézhez kapja a kért informá
ciót. Komplexebb igény esetén az Információs Pult
feladata, hogy továbbítsa a megrendelő információs
igényét egy olyan együttműködő intézményhez (pl.
az OMIKK-hoz, OTH-hoz, stb.) ahol az professzio
nális módon kezelhető.
Országos információ szolgáltatókra épülő szol
gáltatások:
- Szolgáltatások egyes hazai adatbázisokból
- Üzleti, vállalkozói információk keresése
- Kereskedelmi információk
- Termék és termelési információk
- Szakértői információk szolgáltatása
- Jogi információk
- Adatbázis keresési profilok összeállítása és azok
tárolása
- Bibliográfiai szakirodalom-kutatás segítése
- Szabadalmi kutatás segítése.
Mindezek biztosítása történik egyrészt kétoldalú
együttműködési megállapodások révé i az OMIKK,
NET1, OTH, MÁK által, másrészt szerződéses for
mában az 1QSOFT Rt, SZÜV, ARCANUM,
KERSZÖV révén.
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A Technika Házaknál felállított Információs Pul
tok a fenti országos információs szolgáltatókra épü
lő szolgáltatások mellett gyűjteni fogják a lokális
információkra (helyi vállalkozók adatbázisai, THrendezvény-nyilvántartás, helyi közérdekű informá
ciók stb.) és az MTESZ információs bázisára épülő
információkat (szakértői rendszer, elektronikus le
velezés, elektronikus hirdetőtábla, stb.) is, időről idő
re aktualizálva. Emellett kiegészítő helyi
szolgáltatásokra is módot adnak (bérmunka; szolgál
tatás hagyományos információ-forrásból; címlisták;
körlevél-nyomtatás stb.).
Az elektronikus levelezési szolgáltatás is megva
lósult, felhasználva egy központi UNIX-alapú kap
csológépet (a megfelelő szoftverekkel) és az
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (IIF)
Internet hálózati lehetőségét. Az Információs Pultok
így bekapcsolódhatnak a nemzetközi információáramlásba. Ennek természetesen oktatási, szervezé
si, propaganda (PR-marketing) és végső soron
financiális követelményei vannak és lesznek a Tech
nika Házakban.
Az MTESZ pénzügyi lehetőségei függvényében
1995-ben valamennyi Technika Házba történő Infor
mációs Pult telepítéssel teljessé kívánja tenni az or
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szágos információs rendszerét. Az 1994-ben telepí
tett 11 Információs Pult féléves működésének tapasz
talatai alapján értékeli az MTESZ a hazai adatbázisok
szolgáltatásainak korszerűségét és igénybe vételének
mértékét, dönt a meglévő szerződések megerősíté
séről, módosításáról, új adatbázisok szolgáltatásai
nak igénybe vételéről.
1995-ben az MTESZ fontos feladatának tartja,
hogy tagegyesületeivel kialakítsa az integrált infor
mációs rendszer igénybe vételének formáját és meg
valósítsa a közvetlen, számítógépes kapcsolódást.
Az MTESZ az elmúlt egy év során sokat tett an
nak érdekében, hogy a Technika Házak országos há
lózata útján a műszaki, természettudományos, agrárés gazdasági szakemberek minél több és minél fris
sebb információhoz jussanak. Az Információs Pult
rendszer kiépítése első, de nem elhanyagolható lé
pés ezen az úton; egy kis lépés az informatikai társa
dalom kiépítésének útján.
Az MTESZ ezúton is köszönetét fejezi ki hálóza
ta kiépítése érdekében eddig végzett munkájáért az
IQSOFT Intellingens Software Rt-nek, a BME
Internet csoportnak és a további fejlesztő, hálózatépítő munkában is számít szakmai közreműködésük
re.
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BESZÁMOLÓ
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KTE Távközlési
és Biztosítóberendezési Szakcsoportja Záhony 1995.
május 23-24-én két napos tanulmányutat szervezett.
Első napon megtekintettük a Szombathelyi üzletigazgatóság területén üzemelő mellékvonalat, ahol az egyszerűsített forgalomszabályozás szerint - fel
ügyelet nélküli állomások biztosítják a vonatforgalom
lebonyolítását. Eltérő technikai megoldás - a saját te
rületünkhöz képest - a rugós váltók üzemeltetése.
Este közös programban vettek részt a jelenlévők.
M ásodik napon a GYSEV vonalán —
Wulkaprodersdorf (Vulkapordány) állomáson - is

merkedtünk a távközlő- és biztosítóberendezések
működésével, üzemeltetői paramétereivel, fenntar
tásigényeivel és technológiájával. Eltérő szemléle
tet tapasztaltunk mind a forgalmi irodában, mind a
külső téren és a jelfogóteremben technikai és tech
nológiai szempontból is.

Záhony, 1995. április 15.
Gyetkó László
KTE titkár
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Résumé
Miklós Hegedűs: Les attentes a courte et a longe périodes des entreprises de com m erce....................225
L'Entreprise de recherche de l'Économie SA (Gazdaságkutató RT) afajtun examen avecinterrogations en
février 1995 aux entreprises de transport. Lauteur présente les conclusions tirées des examens.
Dr. Gyula Gál-Sándor Molnár-Dr. József Prezeiiszki-Dr. Jenő Tokodi: L 'examen de simulation
du procès logistique de la distribution des envois postales...................................................................... 231
Les auteurs présentent le procès logistique des collection - traitement - transport - distribution.
Dr. Teofil Benedek: L'examen théorique des conditions opérationelles
de la traction ferroviaire................................................................................................................................. 246
L'article présente la possibilité de lutilisation de la simulation théorique a laide dun exemple dune
quantité de mesure du coefficient de qualité.

Summary
Miklós Hegedűs: The business waitings for medium and long terms
of the transport undertakings........................................................................................................................ 225
The Economic Research Stock Company (Gazdaságkutató RT) carried out a survey with interviews in
February 1995 at the transporting enterprieses. The author presents the conclusions drawn from the
investigations.
Dr. Gyula Gál-Sándor Molnár-Dr. József Prezenszki-Dr. Jenő Tokodi: Investigation with
simulation technique of the process used in the distribution logistics................................................ 231
The authors present the collecting - processing - transporting - distributing process of the postal shipments.
Dr. Teofil Benedek: The theoretical investigation of the operational conditions
of the railway tractio n .................................................................................................................................... 246
The article presents the possibility of using the simulation technique with the aid of the running quality
measuring figure in the case ot the railway traction.

Zusammenfassung
Hegedűs, Miklós: Die kurz- und mittelfristigen Geschäftserwartungen der
Transportunternehm ungen .......................................................................................................................... 225
Die Aktiegesellschaft für Wirtschaftsforschung hat im Februar 1995 eine Erhebung mit Befragungen bei
den unterschiedlichen Verkehrsunternehmen durchgeführt. Der Autor gibt seine, aus den Untersuchungen
gewonnenen Folgerungen bekannt.
Dr. Gál, Gyula - Molnár, Sándor - Dr. Prezenszki, Jó zse f- Dr. Tokodi, Jenő:
Eine Simulationsuntersuchung des logistischen Prozesses der Verteilung der P ostsendungen
231
Die Autoren stellen den logistischen Prozess des Einsammelns, der Verarbeitung, der Zustellung und der
Gebührenerhebung der Postsendungen vor.
Dr. Benedek, Teofil: Theoretische Untersuchung der Betriebsumstnde der Z ugförderung..............246
Der Autor stellt vermittels des Beispiels der Laufgüte-Mezahl die Anwendungsmöglichkeit der theoretischen
Simulation im Falle der Zugbeförderung vor.
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ÉRTESÍTJÜK TISZTELT PARTNEREINKET
HOGY AZ
ÚT-, VASÚTTERVEZŐ VÁLLALAT
/UVATERV/
címe és telefonszámai megváltoztak.

A vállalat új címe:
1016 BUDAPEST
KRISZTINA KÖRÚT 99.
Postacím: 1366 Bp. 5. Pf. 119.

Telefon: 156-9000*
Telefax: 156-7002
Telex: 22-5134
Fontosabb közvetlen telefonszámok:
Vezérigazgató:
Gazdasági igazgató:
Titkárságvezető:
Út-, vasút- és repülőtér-tervező iroda igazgatója:
Híd-, és szerkezettervező iroda igazgatója:
Épület- és földalatti tervező iroda igazgatója:

156-0124
156-2736
175-3336
156-2336
156-4939
166-7777

UVATERV
A vállalat új helyén is a már kialakult és elismert felkészültségével, korszerűsített vállal
kozási feltételeivel áll eddigi és jövőbeni megbízói rendelkezésére.
Az 1992. év sikeres gazdasági esztendő volt a vállalat számára. Az egyre éleződő
versenyben is sikerült megőrizni a piaci pozíciókat. A vállalati létszám 400 fő körül
stabilizálódott. A vállalat karcsúsítása és a gazdálkodás racionalizálása nem befolyá
solta a tevékenység komplexitását, így a vállalkozásban a legfőbb előnyt jelentő teljes
körű tervezési szolgáltatás továbbra is erénye maradt a vállalatnak. Ugyanekkor több
kis és közepes vállalkozás kapcsolódik az UVATERV tevékenységéhez és válik állandó
vállalkozótárssá.
A vállalat fizetőképessége sok nehézség árán ugyan, de változatlanul a mai napig is
megbízható. A vállalatról kialakult kép egyértelműen a partnerek - megbízók és alvál
lalkozók, hatóságok és kivitelezők - megtisztelő bizalmán alapszik, amit a válallat pon
tos, készséges - közmegegyezésen alapuló igények legjobb kielégítésére törekvő teljesítésekkel igyekszik tartósítani.
Az UVATERV a közlekedésépítés, - fejlesztés egész tervezési területén mind belföldön
mind külföldön kész teljes körű mérnöki szolgáltatást nyújtani minden kedves megren
delője számára.
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VOiÁIQUSZ

A Volánbusz Közlekedési Részvénytársaság Magyarország legnagyobb közúti
személyszállítója. Távolsági járatai az ország 17 megyéjébe közlekednek, s ezzel
több mint 100 vidéki várost, települést kötnek össze a fővárossal.
Az autóbusz-utazás nem drágább a vonatnál, sőt néhány útvonalon a társaság
üzletpolitikai meggondolásból utasainak jelentős árkedvezményt ad.
A Volánbusz nem csekély erőfeszítésének eredményeként már belföldön is köz
lekednek környezetkímélő, korszerű, kényelmes és tetszetős emelt szintű autóbu
szok, amelyekkel valóban élmény az utazás.
Az ország keleti felébe induló járatokra a Népstadion autóbusz-állomáson lehet
már hetekkel korábban és díjtalan ülőhely foglalással menetjegyet váltani.
A Volánbusz nemzetközi járatai egész éven át közel 30 nagyvárost érintenek
Nyugat-Európában. Menetrend szerinti autóbusz-járatok közlekednek valamennyi
szomszédos országba. Kicsit távolabbra, Lengyelországba,a Csehországba, Törökor
szágba. A nemzetközi járatokról telefoninformációt az Erzsébet éri autóbusz-állo
máson a 117-2562-es és a Népstadion autóbusz-állomáson 252-1896-os
telefonszámon lehet kérni.
Az utazási iroda által szervezett programokról a 117-2919-es telefonszámon ad
nak tájékoztatást a Budapest, Erzsébet-téri autóbusz-állomáson.
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NEMZETKÖZI

KONFERENCIA

Fenntartható városi fejlődés 2000 után
(W FEO 15. Közgyűléséhez kapcsolódóan)
Budapest
1995. október 2-4.

Szervező':
a M űszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségi K am arája (MTESZ)
A konferencia titkársága:
Conference Tours Kft.
1054 Budapest
Garibaldi u. 1.
Márkus K ristóf ügyvezető igazgató
Tel.: 132-9999, 131-0750
F a x :111-7428

A városi közlekedés rendszere és a fenntartható fejlődés
A “ fenntartható fejlődés” fogalma a környezetvédelem ügye iránt érdeklődő és
munkálkodó emberek között az elmúlt években mind gyakrabban elhangzó fogalom.
Az ipari társadalm akban kialakult gondolkodás eltérő értelm ezést nyert a közleke
dés vonatkozásában még a témával foglalkozó mérnöktársadalom ban is.
A Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia, a városi élet három
meghatározó területére vonatkozó szakemberek tanácskozása eredm ényeként kísérel
meg választ adni korunk e fontos kérdéseire.
A városi közlekedés témakörén belül a következő fontosabb területeken készülnek
előadások:
- A fenntartható fejlődés fogalmának értelmezése a városi közlekedés környezetvé
delmi problémái tekintetében.
- A városokban az egyéni és tömegközlekedés együttműködése és kívánatos ará
nyai.
- A szem ély és teherszállítás különböző módjainak perspektívái és a fejlesztés lehe
tősége.
- Az egységes városi közlekedési rendszerek kialakítási kérdései.
Különös lehetőséget teremt a konferencia budapesti megrendezése, mivel így rá
irányítja a mérnöktársadalom figyelmét az átmeneti gazdaságok problém áival küsz
ködő kelet-közép-európái országokban jelentkező sajátos kérdésekre

ÉS ARRA, HOGY KEDVES KOLLÉGÁNK, ÖN IS RÉSZT VEGYEN!
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I M ] ^ [ K i^ [ F 3 T r SZEMÉLYHAJOZAS
DUNA SZEMÉLYHAJÓZÁS
Budapest-Bécs menetrendszerinti szárnyashajójárat
Helyfoglalás és információ:
1056 BUDAPEST Belgrád rakpart NEMZETKÖZI HAJÓÁLLOMÁS
Tel.: 118-1953, 118-1704,118-1743
Fax:118-7740
Telex: 22 5412

Budapest-Visegrád-Esztergom
menetrendszerinti szárnyashajójárat
Helyfoglalás és információ:
M A H A . R T -tO U rS

1056 BUDAPEST Belgrád rakpart NEMZETKÖZI HAJÓÁLLOMÁS
Tel.: 118-1704, 118-1586, 118-1743
Fax:118-7740
Telex: 22 5412
Jegyvétel:
VIGADÓ TÉR HAJÓÁLLOMÁS
1056 Budapest Vigadó tér
Tel:118-1223
ESZTERGOM MAHART HAJÓÁLLOMÁS
2500 Esztergom
Tel./Fax: 06/33-313531

Dunakanyari menetrendszerinti hajójáratok
Információ és jegyvásárlás:
VIGADÓ TÉR HAJÓÁLLOMÁS
SZENTENDRE HAJÓÁLLOMÁS
Tel.: 118-1223
Tel.: 06/26-312690
BATTHÁNY TÉR HAJÓÁLLOMÁS
VISEGRÁDI HAJÓÓÁLLOMÁS
Tel.: 201-6120
Tel.: 06/26-328296
VÁC HAJÓÁLLOMÁS
ESZTERGOM HAJÓÁLLOMÁS
Tel.: 06/27-311495
Tel.: 06/33-313531

Budapesti sétahajózás
Különjárati hajók bérlése a Dunán

TISZA SZEMÉLYHAJÓZÁS
tours, Tokaj
Tel.: (41) 352108

22Z2Z22Z222Z

I?

tours, Szeged
Tel.: (62) 313834

J
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FIGYELEM!
A
Duna Trans
Kft.
vállal korszerű gázüzemű emelővillás targoncákkal,
rakodómunkásokkal:
-

belső anyagmozgatást,
kézi rakodást,
budapesti raktáraiban raktározást
komplett raktári kiszolgálást.

Targoncát tartósan bérbe is adunk.

r

Érdeklődni lehet:

Duna Trans Kft.
Bp. 1037 Zay u. 24.
Telex: 22-7618
Telefax: 188-9125
Telefon: 188-2305
v -

= 3

VOLANCAMION RT.

A nemzetközi fuvarozásban és szállítm ányozásban sokéves m últtal rendelkező
Voláncamion 1986-tól újjászervezett vállalati form ában m űködik.
V áltozatlan ugyanakkor a célja és feladata:
a V olán-járm üvek alkalm azásával a nemzetközi közúti fuvarozás korszerű, pontos,
megbízóink igényét messzemenően kielégítő szervezése.
A Volán V állalatok já rm ű p ark jáb ó l mintegy ezer vesz részt
az országok közötti nemzetközi szállítási forgalom ban.
A Voláncamion Rt. szervezésében rendszeresen 300 tehergépkocsi közlekedik
E urópa országaiban, kellő időben és legjobb minőségben teljesítve m egbízásainkat.
Az árutulajdonos alapvető céljait szolgáljuk,
am ikor szervezésünkkel, közlekedési-kirendeltségi hálózatunkkal hozzájárulunk
az eladott vagy m egvásárolt áru k
pontos eljuttatásához a hazai vagy külföldi vevőkhöz.
A hatékonyan m űködő, kis létszámú szervezet m u n k áját
kiem elkedően jó hírhálózat (telex, telefon, telefax) segíti.
A saját fejlesztésben készített számítógépes operatív term elésirányítási rendszer
pedig az égtájak szerint szervezett értékesítési osztályoknál
személyi számítógépek hálózatára épül.

Legyünk partnerek,
ajánljuk
szolgáltatásainkat!
H U N G A R O C A M IO N

GYÚJTÓ SZALLITM ANYOZO EGYSEG
1107 BUDAPEST, BALKÁN U. 5.
TEL.: (06-1)177-8604, 157-3811, 147-6771
FAX: (06-1)157-3011, 148-4126 • TX.: 22-7911,22-6159

•

NEMZETKÖZI GYŰJTŐ SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
(17 ORSZÁG 40 GYŰJTŐPONT, EURÓPA,
KÖZEL-KELET, FÁK)

•

BELFÖLDI HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

•

GYŰJTŐRAKTÁRBA BESZÁLLÍTÁS

•

GYŰJTŐRAKTÁROZÁS

• VÁMKEZELÉS
•

EXPORTCSOMAGOLÁS

•

BÉRRAKTÁROZÁS

•

„EXPRESSZ" ÁRUTOVÁBBÍTÁS

•

KOMBINÁLT FUVARSZERVEZÉS (ÁTRAKÁS,
SZÁLLÍTÁSI MÓD ÉS ESZKÖZVÁLTÁS)

/\A A U = V Hungarian A irlin e s^

CHICAGO

/ X i. '

YORK

** TEL AVIV •
CAIRO •%

LOS ANGELES ■

TAtWA

ALEPPO
■ « V W AIT
DOHA"®.
ABU DHABI ■

ST. PETERSBURG

•

MOSCOW

MALEV-utvonalhatozat
MALÉV’s
network
'N *
O S S B *«

.D Ü S S E LD O R F* 8Ef,ÜN *
»COLOGNE ■ LEIPZIG

SPIANKFUHT• _ _
LUXEMBOURG ■
I PARIS «

iBCgU

WARSA"

KIEV

on-tine képviseletek
és ügynökségek
off-line offices and agencie:

-

• MUNICH • VIENNA

VRKH

• BUDAPEST

¡TANBUL
TIRANA
.ONIKI

50,- F t

A MÁV Rt. az utasok és a fuvaroztatók utazási,
ill. áruszállítási igényét mindenkor magas színvonalon
igyekszik kielégíteni.

