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I. A közlekedés 
 

Személyek és dolgok tömeges és rendszeres helyváltoztatása pálya, járművek, 
emberi munkaerő és kiszolgáló létesítmények segítségével. 

 

A személyek elsősorban az utasok, akik a fuvarozó járművét díjazás 
ellenében igénybe veszik. Tágabb értelemben a fogalomkörbe tartoznak 
természetesen a járművezetők és azok is, akik saját használatú járműveikkel 
vagy akár gyalogosan vesznek részt a közlekedésben. 

A dolgok azok az áruk, küldemények, melyeket adott feladási helyről a 
rendeletetési helyre kívánunk eljuttatni. (Ezek tehát az árufuvarozási folyamat 
tárgyai.) 

 

! 



 

Mit jelent, hogy tömeges és rendszeres? 
 

A tömegszerűség és a rendszeresség fogalmak azt jelentik, hogy a 
közlekedés nagy mennyiségben valósul meg, és folyamatosan, ismétlődően 
van rá igény. 

 

A helyváltoztatás alatt pedig nem mást, mint a közlekedés termékét 
értjük. Az könnyen belátható, hogy a helyváltoztatás, mint termék, nem kézzel 
fogható, tehát szolgáltatás jellegű produktum. Azt is megállapíthatjuk ezen 
kívül, hogy minden mozgás helyváltoztatás (pl. az atommag körül mozgó 
elektronok is helyváltoztatást végeznek). Az előzőekből következik, hogy 
minden közlekedés helyváltoztatás, de nem minden helyváltoztatás 
közlekedés. 

 

! 



I.1. A közlekedés célja 
 

A közlekedés elsődleges célja a térbeli, földrajzi távolságok leküzdése. 

A közlekedés személyek és dolgok olyan szabályszerűen ismétlődő tömeges 
helyváltoztatása, amely: 

• technikai eszközök igénybevételével, 

• a társadalom szükségletei alapján, 

• termelőmunka révén valósul meg. 

 

I.2. A közlekedés főcsoportjai 
 

A közlekedés az alábbi szempontok szerint felosztható/csoportosítható: 

• jogi és tömegszerűségi szempontból,  

• a szállítás tárgya szempontjából, 

• a pályán való mozgás kötöttsége szempontjából, 

• a szállítás távolságától függően, 

• a pálya jellege alapján. 



 

I.2.a A közlekedés jogi és tömegszerűségi szempontból: 

• közhasználatú járművek, 

• saját használatú járművek (céges), 

• tömegközlekedésben résztvevő járművek, 

• egyéni közlekedés (pl.: személygépkocsi, motorkerékpár). 

 

I.2.b A közlekedés a szállítás tárgya szerint: 

• személyközlekedés, ill. szállítás, 

• áruszállítás, ill. fuvarozás. 

 

I.2.c A közlekedés a pályán való mozgás kötöttsége szerint: 

• kötött vagy kényszerpályás (pl. vasút), 

• síkbeli (pl. hajózás), 

• térbeli (pl. repülés). 

 



 

I.2.d A közlekedés a szállítás távolságától függően: 

• interkontinentális (földrészek közötti), 

• kontinentális (pl. a transzszibériai vasútvonal), 

• nemzetközi (országok közötti), 

• országon belüli, távolsági, 

• környéki (regionális), 

• elővárosi, 

• helyi, legtöbbször városi. 

 

I.2.e A közlekedés a pálya jellege alapján: 

• vasúti (idetartoznak a különleges vasutak, kötélpályák is), 

• közúti, 

• városi, 

• vízi (belvízi, tavi és folyami hajózás, tengerhajózás), 

• légi (repülőgép és léghajó), 

• csővezetékes szállítás. 



 

I.3. A közlekedés, mint termelő tevékenység 

 

I.3.a A közlekedés sajátosságai: 
 

• összekapcsolja a termelést és a fogyasztást, 

• érzékeny a „csúcsokra”, 

• nem raktározható, 

• a munkahelyek térben szétszórtan helyezkednek el, 

• a gépkocsivezetők és a gépkocsik folyamatosan változtatják a helyüket, 

• a természeti tényezők nagy befolyása, 

• erősen beruházás,- és eszközigényes, 

• terméke a helyváltoztatás. 

 

 



I.3.b A közlekedés szerepe a gazdasági életben: 
 

A közlekedésnek a gazdasági életben alapvető szerepe van. A termelés 
bővülésével és a munkamegosztás fejlődésével a mind nagyobb mértékű 
szállítást a termelés különböző ágazatai sem nélkülözhetik. A modern ipar 
teremtette meg a közlekedés korszerű eszközeit, ugyanakkor a korszerű 
közlekedés szolgáltatásai az ipar további fejlődésére hatnak vissza. A 
közlekedés segíti a távolságok leküzdését, könnyíti a termelőerők területi 
elosztását és telepítését. A közlekedés teremti meg a kapcsolatot az anyagi 
termelés egyes ágai, valamint a termelés és felhasználás között. 

 

I.3.c A közlekedés fejlettségének hatása a gazdasági-társadalmi környezetre: 
 

A társadalmi-gazdasági élet, a kultúra, a civilizáció szempontjából a közlekedés 
alapvetően fontos tevékenység, amelynek színvonala, teljesítőképessége, 
gazdaságossága éppen úgy jellemző az ország fejlettségére, mint az iparosítás, 
az urbanizálódás foka, a mezőgazdaság színvonala stb. Fejlett közlekedés 
nélkül nincs fejlett gazdaság. Fejlett gazdaság nélkül nincs fejlett közlekedés. 



 

II. A pálya: Lehet természetes vagy mesterséges kialakítású. 
A pályák hálózatot alkotnak. 

- természetes pálya: földút, vízi út, légtér, … 

- mesterséges pálya: közút, sín, kötélpálya, … 
 

III. A jármű: Adott pályán önerőből, vagy külső erőforrás segítségével hely-
változtatásra, valamint személyek és dolgok szállítására 
alkalmasak. 

 

Pálya szerint: - szárazföldi (kötött/kényszerpálya vagy kötetlen), 

- vízi, 

- légi. 
 

Rendeltetés szerint: - személyszállító, 

 - áruszállító, 

 - különleges járművek. 



 

A járművekkel szemben támasztott követelmények: 

• minimális saját tömeg, 

• az utazás időtartalmához növekvő komfort, 

• megfelelő, megvilágítás, hőmérséklet és szellőzés, 

• kényelmes és gyors utascsere, 

• tisztaság és higiénia, 

• megfelelő befogadóképesség, 

• környezetvédelmi megfelelés (gáz,- por,- és zajemisszió), 

• hosszú élettartam, majd újrahasznosítás. 

 



 

IV. Kiszolgáló létesítmények 

Megfelelő szolgáltatásokat is nyújtaniuk kell. Pl.: váró,- és mellékhelyiség, 
pénztárak, utastájékoztató rendszer, raktárak, … stb. 

 

Raktárak feladatai: 

• az időbeli kiegyenlítés (szárítás), 

• a minőség megóvása (csomagolás, hűtés, stb.), 

• a mennyiség megóvása (db. számlálás, mérlegelés, dézsmálás elleni 
védelem, nedvességtartalom mérése, stb.). 

 

A termelés és fogyasztás eltérő ütemű (pl.: búza). 
 

 



 

A raktárak feladatuk szerint lehetnek: 

• gyűjtőraktárak, BE: különböző helyekről, eltérő időpontokban 

                                KI: kevés számú helyre kiszolgáltatás 
 

• elosztóraktárak: a gyűjtőraktárak fordított megfelelője. 
 

• komissziózó raktárak (komissziózás = árugyűjtés): A funkciójuk hasonlít a 
gyűjtőraktárakéhoz, de a raktárból kiszállított egységek nem egyeznek 
meg a beszállított egységekkel. 

 

A raktárak még csoportosíthatóak: 

• tárolt anyag szerint, 

• kivitelezés szerint (pl.: 1 szintes. , 2 sz., magasraktárak), 

• rakodási mód szerint (kézi,- gépi,- automatizált technológiájú). 

 

 



 

V. A közlekedés tárgyai, és módjai 

 
V.1. Áru 

Az áru minden olyan tárgy, amely a szerződéses feltételek mellett 
fuvarozásra felvehető. 

 
V.2. Küldemény 

A küldemény alatt, az egy fuvarokmánnyal feladott áruk összességét 
értjük. 

 

V.3. Szállítás 
Saját járművel, saját áru továbbítása. A kifejezést a személy-
közlekedésben és a csővezetékes árutovábbításnál használjuk. 

 



V.4. Fuvarozás 

Saját járművel, más árujának továbbítása, díj ellenében. A fuvarozás 
szerződéses keretek között bonyolódik le. 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 488. § alapján: 
„Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó díjazás ellenében köteles a 
küldeményt a rendeltetési helyre továbbítani és a címzettnek 
kiszolgáltatni”. (pl.: ételfutár, csomagfutár, posta, taxi, telekocsi, stb.) 

 

a) Fuvarlevél: A fuvarozás legfontosabb okmánya. 

Két fő funkciója van: 

- bizonyítja a fuvarozási szerződés meglétét, 

- igazolja a küldemény átvételét. 

további feladatai: 

- tartalmazza a megjegyzéseket, kéréseket, utasításokat, 

- naplóként szolgál, mert végigkíséri a küldeményt az árutovábbítás 
alatt, 

- a fuvardíj számítás alapjául szolgál. 



 

b) Fuvardíj: Az árutovábbítási, illetve fuvarozási tevékenység ellenértéke. 
 

Tartalmazza: 

- a felmerülő költségeket (üzem,- és kenőanyag, munkabérek és 
közterheik, stb.) 

- a mellékdíjakat (mérlegelés, rakodás, rakományigazítás, stb.) 

- a nyereséget 

 

c) Járműbérlet: 

Szerződéses jogviszony, alanyai a bérbe adó és a bérlő. 

A szerződött dolgot, a bérbe adó bérleti díjért, időlegesen a bérlő 
használatába adja. 

Közúti járműbérletnél: - üzemképes jármű, 

 - gépkocsivezetőt nem köteles biztosítani, 

 - személyszállításnál és árutovábbításnál van jelen. 



 

V.5. Szállítmányozás 
Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó köteles valamely 

küldemény továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződéseket 
a saját nevében és megbízója számlájára megkötni, valamint a 
küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb teendőket (vám-
tevékenység, raktározási, mozgatási feladatok megszervezése, stb.) 
elvégzi, a megbízó pedig köteles az ezért járó díjat megfizetni. 

Többféle szerződéstípust tartalmaz, melyek alanyai a megbízó és a 
szállítmányozó. 

 

 

 

 
Beszéljük át a különböző közlekedési ágak előnyeit és hátrányait! (egyéni munka) 

 



VI. Az egyes közlekedési ágak jellemzői 

 

VI.1. Vasúti közlekedés 

Nagy mennyiségű áruk, nagy távolságra való szállítását teszi lehetővé. A 
személyszállítás is jelentős, de általában nem gazdaságos. 

 

 

 
Előnyei: 
- viszonylag független az időjárástól 
- A közútnál sokkal környezetkímélőbb 
- önköltsége a közúthoz képest sokkal 

kisebb 
- kevés a fuvarozásból kizárt áruk köre 
- a közúthoz képest kiépítése olcsóbb és 

gyorsabb 

Hátrányai: 
- az áruk eljutási ideje hosszú 

(nincs háztól-házig szállítás, kivéve 
iparvágányok) 

- kicsi a hálózat sűrűsége 
- nagyok az árukat érő igénybevételek 

(pl.: tolatáskor) 
- sok késés 
- rossz pályaállapotok 
- magas a dézsmálás veszélye 



 

VI.2. Közúti közlekedés 

 

 

 

 

 

 

 

VI.3. Vízi közlekedés 

Tömegáruk nagy távolságra való szállítása. Személyszállítás elenyésző (kis sebesség). 

 

 

 

Előnyei: 
- sűrű úthálózat (háztól-házig) 
- rövid eljuttatási idő 
- sok árufajtát szállíthatunk 

Hátrányai: 
- külső környezeti hatásoktól függ (időjárás, 

forgalmi viszonyok) 
- magas önköltség 
- környezetkárosító hatás (zaj,- porterhelés) 
- a legtöbb élőmunkát ez igényli 
- balesetveszélyes közlekedési ág 
- útvonal-korlátozások, szállítási tilalmak  

Előnyei: 
- alacsony önköltség 
- alacsony környezetkárosító 

hatás 
- szinte minden árufajtát 

szállíthatunk 

Hátrányai: 
- az áruk eljutási ideje nagy 
- nincs háztól-házig fuvarozás (fel,- és elszállítás) 
- időjárás függő (vízállás, jégzajlás, …) 
- szállítás közbeni magas áru-igénybevétel hatása 

(klimatikus hatás) 
 



 

VI.4. Légi közlekedés 

Kis mennyiségű, nagy értékű árut nagy távolságra kell gyorsan eljuttatni. A földrészek 
közötti személyszállítási forgalmat a vízi közlekedéstől elhódította. (Pl.) 

 

 

 

 

 

 

 
VI.5. Csővezetékes szállítás 
Zárt rendszerű, folyamatos áruáramlás. 

 

 

 

 

Előnyei: 
- rövid eljutási idő, 
- kicsi az árukat érő igénybevétel 
- 800-1000 km-en előnyösebb, mint a 

közúti, vagy a vasúti szállítás 

Hátrányai: 
- időjárási viszonyoktól függ 
- nem alkalmas minden áruféleség 

szállítására (ömlesztett tömegáru) 
- fuvarozásból kizárt áruk 
- magas önköltség 
- nagy zajhatás 
- fel,- és elfuvarozás szükséges 

Előnyei: 
- alacsony önköltség 
- biztonságos 
- külső hatásoktól független 
- minimális környezetszennyezés 

Hátrányai: 
- korlátozott a szállítható áruk köre 
- alacsony szállítási sebesség 



Köszönöm a 
figyelmet! 


