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A kombinált áruszállítás elterjedése 
 

Az elmúlt évtizedekben a közúti szállítást (gyors és rugalmas 
szolgáltatása következtében) nagy távolságoknál is előnyökben 
részesítik a fuvaroztatók. 

A növekvő közúti forgalom ugyanakkor jelentős tehertétel az egyes 
országok számára, mivel egyre nehezebben elviselhető környezeti 
ártalmakat okoz. A nehézségek csökkentésére, a közúti forgalom 
növekedésének mérséklésére több országban állami kezdeményezéssel 
és támogatással a közúti és vasúti kombinált szállításokat fejlesztik. 

 



 

 

A kombinált szállítás előnyei: 

• a környezetszennyezés és a zajártalom csökkenése, 

• a közutak zsúfoltságának csökkenése, 

• a közlekedésbiztonság növekedése, 

• a közutak elhasználódásának lassítása, 

• kedvezőbb energia- és nyersanyag-felhasználás, 

• a vasút és a vízi út szabad kapacitásának kihasználása, 

• a közúti fuvarpiac megvédése, illetve növelése. 
 

 



A közúti és vasúti szállítás együttes alkalmazásakor (Huckepack) több 
változatot különböztetünk meg: 
 

1. Csereszekrény (leemelhető tehergépkocsi-felépítmény) vagy konténer 
szállítása alacsony oldalfalú vagy oldalfal nélküli vasúti kocsin. A 
csereszekrényeket daruval rakják át az egyik szállítóeszközről a másikra. 

2. Nyerges félpótkocsi szállítása süllyeszthető rakfelületű vagy „zsebes” vasúti 
kocsin. A nyerges félpótkocsikat daru emeli rá a vagonokra vagy rámpán 
keresztül vontatóval mozgatják. 

3. „Gördülő országút” (RO-LA). Teljes közúti járműszerelvény (teher-gépkocsi 
pótkocsival vagy anélkül, nyerges vontató félpótkocsival) továbbítása 
különleges, alacsony rakfelületű vagonon. A járművek mobil rámpán 
mennek fel a vasúti kocsira. 

4. Bimodális (Road-Railer) szállítás, speciális közúti félpótkocsival, amelyet 
sínen történő továbbításra vasúti tengellyel látnak el. Az így kialakított ún. 
bimodális fuvarozási mód széles körben elterjedt Észak-Amerikában. 
Európai elterjesztésén ma is fáradoznak. 



Az egyes változatok legfontosabb jellemzői: 
 

A „Huckepack”-szállítások a közúti járművezetők részvétele szem-
pontjából is csoportosíthatók, így beszélhetünk: 
 

– kísért forgalomról, amikor a gépkocsivezető a vonattal együtt, a 
vonathoz csatolt személygépkocsiban utazik (ilyen a gördülő országút), 

– kísérő nélküli forgalomról (ilyen a nyerges pótkocsis és a 
csereszekrény-szállítás). Ebben az esetben az átrakó pályaudvarokon a 
szállítmány továbbítására vontatót, ill. szállító gépkocsit kell biztosítani. 
A kombinált szállítási formák közül az ún. gördülő országút technológia 
általában egy ország vagy egy területegység közúti tranzitforgalmának 
lebonyolítását segíti. Külföldi tapasztalatok szerint célszerű a 
viszonylatokat meghatározó terminálok közötti távolságot úgy 
kialakítani, hogy a vasút menetideje megközelítse a gépkocsivezetők 
kötelező pihenőidejét. Ennél hosszabb távolságon ugyanis a közúti 
szállítók nem szívesen veszik igénybe a „gördülő országutat”. 





 

 

A kísérő nélküli forgalom a belföldi és a nemzetközi forgalomban 
egyaránt lehetséges. Ez a rendszer nem kötődik meghatározott 
viszonylatokhoz, és a szállítási távolság növekedésével előnyei 
fokozódnak. 

A „Huckepack”-forgalom a különböző állami korlátozások hatására 
gyors ütemben terjed (pl.: útvonalengedély-korlátozás, hétvégi 
közlekedési tilalom a kamionokra). 


