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A Duna-régióra jellemző a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat hangsúlyos volta, ami komoly lehetőségeket rejt 
a biomassza formájában elérhető zöldenergia szempontjából. A Duna logisztikai tengelyként funkcionál: természetes infra-
struktúrát biztosít a belvízi fuvarozáshoz.

Az ENERGY BARGE projekt (amelynek keretében ez a kézikönyv megjelent) a Duna-régió logisztikai, valamint a biomasz-
szához és a bioenergiához kapcsolódó lehetőségeinek fenntartható kiaknázását célozza. Ennek érdekében a konzorcium 
eszköztárat fejlesztett ki, amely a potenciális ellátási láncokban részt vevő magán- és állami szereplőknek kínál határokon 
átnyúló információt, továbbá gyakorlati útmutatást ad az üzletfejlesztésről, és összekapcsolja e szereplőket. Végső soron 
az egész Duna-régió profi tál abból, ha az érdekeltek a transznacionális, ugyanakkor hazai biomasszát szélesebb körben, 
fenntarthatóbb módon tudják felhasználni.

E kézikönyv ennek az eszköztárnak a része. Azoknak a gazdasági szereplőknek készült, akik a biomasszához és a bioener-
giához kapcsolódó ellátási és -értékláncokban tevékenyek, és szeretnének bepillantást nyerni a dunai hajózás világába és 
annak lehetőségeibe. A dunai logisztika kérdése mindegyik szereplő számára releváns, a biomassza-beszállítóktól kezdve 
a feldolgozókon (például fűrészmalmokon), valamint a bioalapú nyersanyagokkal és bioenergia-termékekkel kereskedő-
kön keresztül a végfelhasználókig. A következő fejezetek – amelyek az érintett németországi, ausztriai, magyarországi, 
szlovákiai és horvátországi hajózási vállalatokkal, kikötőüzemeltetőkkel és logisztikai szolgáltatókkal folytatott szakértői 
megbeszélések alapján készültek – gyakorlati információkkal szolgálnak a bioalapú rakományok tulajdonosai számára, 
és elsősorban a különböző típusú bioalapú rakományok vízi fuvarozásához, kezeléséhez és tárolásához szükséges tech-
nikai és adminisztratív keretfeltételeket tárgyalják.

A bioenergiát – függetlenül attól, hogy közlekedésre, áram-
termelésre, fűtésre vagy hűtésre használják-e – elsődle-
ges vagy visszamaradt biomasszából állítják elő, amely 
főleg a mezőgazdaságból és az erdőgazdálkodásból szár-
mazik. A Duna-régió termékeny talajának és nagy kiterje-
désű erdőségeinek köszönhetően az egyik legjelentősebb 
európai biomassza-termelő terület, amelynek bioenergia-
termelési potenciálja egyelőre még nincs teljes mértékben 
kihasználva. A bioalapú gazdaság Európa számos pontján 
fellendülőben van, és ezzel újabb növekvő piac nyílik meg 
a Duna-régió biomasszához kapcsolódó értékláncai és ellá-
tási láncai, valamint a dunai logisztikai ágazat előtt.

A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási termékek már most 
is körülbelül 25 %-át teszik ki a dunai logisztikai tengely men-
tén fuvarozott, majd feldolgozott és értékesített termékek 
teljes mennyiségének (kb. 40 millió tonna /év). A kikötőkben 
és átrakóhelyeken történik a kezelés, a tárolás és a feldolgo-
zás, ezért e helyszínek logisztikai központokként működnek.

Jelenleg a Dunán fuvarozott biomassza nagy részét hagyo-
mányos mezőgazdasági vagy fa nyersanyagok és termé-
kek teszik ki. Sokszor azok a vállalatok is kikötőkben vagy 
kikötők mellett helyezkednek el, amelyek a bioenergia-ága-
zat számára dolgozzák fel a biomasszát (ilyenek például az 
olajsajtolók, a fűrészmalmok és a bioetanol-gyárak; lásd a 9. 
oldalt). A biogazdaság növekedése miatt a biomassza ener-
getikai célú és vegyi anyagként történő felhasználását célzó 
projektek fejlesztői már most is érdeklődnek a kikötők iránt.

A Duna-Majna-Rajna-csatornának (DMR) köszönhetően 
a Duna összeköttetésben áll a Rajna menti és az északi-ten-
geri vegyipari helyszínekkel, ahol a következő években meg-
határozóbb szerephez juthatnak a biomassza-termékek és 
a bioenergia. A dunai hajózás – előnyeinek köszönhetően – 
kiválóan alkalmas ömlesztett rakomány (például bioalapú 
nyersanyagok) fuvarozására, valamint minden olyan kap-
csolódó ágazat számára, ahol a gazdasági szereplők javí-
tani szeretnének fenntarthatósági teljesítményükön.

Rönkfa kezelése a straubingi kikötőben (fotó: Hafen Straubing) Napraforgómag kirakodása (fotó: Rhenus Donauhafen Krems)
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BESZÁLLÍTÓ
(biomassza-beszállító)
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FELDOLGOZÓ
(biomassza-feldolgozó 
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(bioenergia-termelő, 
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A dunai hajózás rakománytípusok széles körű portfóliójá-
hoz kínál logisztikai megoldásokat. A bioenergia-ágazat-
ban felhasznált biomassza-rakományt a hajózási vállalatok, 
logisztika szolgáltatók és kikötőüzemeltetők a szállított áruk 
kategóriáin belül általában a mezőgazdasági és erdőgazdál-
kodási termékek közé sorolják. A szegmens meghatározó 
termékei továbbra is az első generációs bioüzemanyagok 
termeléséhez nyersanyagként használt gabonák és olajos 
magvak. Növekedés tapasztalható a rönkfa fuvarozása, 
valamint a feldolgozott fapellet és -nyesedék formájában 
történő fuvarozása terén. 

BIOALAPÚ ÁRUK A DUNÁN
A dunai logisztika célzott logisztikai szolgáltatásokat (töb-
bek között specializált átrakodási és tárolási eszközö-
ket, valamint tanúsítványokat) kínál, és így meg tud felelni 
a bioalapú termékek fuvarozására vonatkozó szigorú minő-
ségi és biztonsági szabványoknak. A belvízi hajózás nem 
csak a nyersanyagok és a félkész termékek esetében jelent 
megoldást, hanem – az ömlesztett száraz- és folyékony 
rakományra fókuszálva – az egész bioenergia-ellátási 
láncot ki tudja szolgálni a nyersanyagtól kezdve egészen 

a végtermékig, nagy mennyiség fuvarozása esetén nagyobb 
gazdasági előnyt biztosítva. Az alábbi (nem teljes) lista azo-
kat a bioalapú szállítmányokat sorolja fel, amelyek esetében 
a dunai logisztika tudja biztosítani a fuvarozást, a kezelést 
és a tárolást.

NYERSANYAGOK ÉS MARADVÁNYOK
> faalapú nyersanyagok, például rönkfa, fogyasztói felhasz-

nálás után kapott fa és bontási faanyag 
> olajos magvak, például repce, napraforgó és szója 
> keményítőalapú nyersanyagok, például kukorica, külön-

féle gabonák, glutén 
> cukorrépa és cukorpép 
> maradékanyagok, például dara, szeszgyári szárított gabo-

namaradvány és oldatok, pép, zagy, szennyvíz

BIOENERGIA-TERMÉKEK
> pellet, brikett 
> fanyesedék, tűzifa 
> biodízel 
> növényi olaj 
> bioetanol

KIEMELKEDŐ FUVAROZÁSI KAPACITÁS
A Duna-régió, különösen a  folyót körülvevő övezet, 
a  megújuló nyersanyagok biomassza formájában tör-
ténő termelésének egyik legfontosabb területe. Logisz-
tikai szempontból e nyersanyagok többsége ömlesztett 
rakománynak számít, azaz csomagolatlan termékeknek; 
ezek nagy mennyiségűek és markolókkal, kotrógépekkel 
és hasonló eszközökkel kezelhetők. Mivel a belvízi hajók 
képesek egy tételben a legnagyobb mennyiségű árut fuva-
rozni ezért a bioalapú nyersanyagok és termékek fuvaro-
zására rendkívül alkalmasak. Emellett a folyamhajózás 
különösen a nagy tételű ömlesztett rakomány jelentős 
távolságra történő fuvarozása esetén viszonylag alacsony 
fuvarköltségekkel dolgozik.

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY
További előnyt jelent a belvízi hajózás általában vett pozi-
tív környezeti teljesítménye. A konkrét energiafelhasználás 
szempontjából a belvízi hajózás a leghatékonyabb és legin-
kább környezetbarát fuvarozási mód, mivel egy belvízi hajó 
egy tonna teherrakományt ugyanannyi energia felhasználá-
sával körülbelül négyszer akkora távolságra képes szállítani, 
mint egy tehergépkocsi. A közúti, légi és vasúti fuvarozás-
hoz képest a belvízi hajózás külső költségei (vagyis a szeny-
nyezés- és a  zajkibocsátás által okozott költségek) 
a legalacsonyabbak. A belvízi fuvarozás teljesítménye külö-
nösen a szén-dioxid-kibocsátás terén kiemelkedő a többi 
fuvarozási módhoz képest. A logisztika tervezésekor nem 
szabad alábecsülni a bioenergia-ágazatot mint tényezőt, 

mivel az ágazat célja, hogy előmozdítsa az Európai Unió 
éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósítását.

INFRASTRUKTÚRA ÉS A PARTNEREK ELÉRHETŐSÉGE
A belvízi hajózás olyan fuvarozási rendszer, amelyhez több 
infrastrukturális elemre és felépítményre van szükség. Ilyen 
például maga a vízi út (mint természetes fuvarozási infra-
struktúra), a hajók és rakományuk, valamint a multimodális 
központként funkcionáló (vagyis a vízi utakat a közúttal, 
a vasúttal és a légi utakkal összekapcsoló, a termelés és 
a feldolgozás helyszíneként működni képes) kikötők. A Duna 
hajózható szakaszán (amely 2415 km hosszú, és tíz orszá-
got köt össze) ezek az elemek kivétel nélkül elérhetők egy 
széles körű és kiváló portfólió részeként. A dunai kikötők és 
logisztikai szolgáltatók sűrű hálózata hatékony eszközöket 
kínál a biomassza-rakományok fuvarozásához, kezeléséhez 
és raktározásához. Többen kifejezetten erre a szegmensre 
specializálódtak. Ahhoz, hogy a belvízi hajózás versenyké-
pes legyen, és modern gazdaságunk számára környezetba-
rát logisztikai koncepciókat biztosítson, megfelelő hajózási 
feltételekre, valamint a vízi utak infrastruktúrájának megfe-
lelő karbantartására van szükség. Az infrastruktúra fenntar-
tása és bővítése céljából végrehajtott beruházások összege 
a közúti és vasúti infrastruktúrához képest alacsony.

A biomassza- és bioenergia-ágazatban működő ügyfele-
ket kiszolgáló kikötők és logisztikai szolgáltatók listájá-
ról további információt az ENERGY BARGE modális váltást 
támogató platformján talál: www.energy-barge.eu.

Fuvarozási távolságok egy tonna rakomány és 
azonos mennyiségű energia esetén, ideális esetben 

(forrás: via donau)

Fa szabadtéri tárolása a bécsi 
kikötőben (fotó: via donau)

Az energetikai célra használt pellet 
típusai (fotó: BIOENERGY 2020+)

Napraforgók 
(fotó: FNR)

Repce tárolása a bécsi kikötőben 
(fotó: via donau)

A DUNAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK
GYAKORLATI FELHASZNÁLÁSA A BIOMASSZA-ELLÁTÁSI LÁNCOKBAN



Az értéklánc minden szakaszában minden egyes áru sajátos fi zikai jellemzőkkel rendelkezik, amelyek meghatározzák a fel-
dolgozás vagy a felhasználás szempontjából fontos jellegüket. Tehát mindenképpen olyan logisztikai megoldásra van szük-
ség, amely biztosítja az áruk minőségének megőrzését. Ehhez viszont műszakilag megfelelő infrastrukturális elemek és 
kezelőberendezések széles körére, valamint a rakomány leírásának pontos ismeretére van szükség.

A biomassza- és bioenergia-ágazathoz kapcsolódó, a dunai hajókon szállítható áruk nagy része ömlesztett szárazáru 
(vagyis szilárd halmazállapotú áru, pl. pellet, olajos magvak) vagy folyékony áru (ez utóbbi volumene jelenleg jóval kisebb, 
de növekedési potenciált képvisel, ilyen például a bioetanol). A kikötők és a szolgáltatók – annak érdekében, hogy meg tud-
janak felelni az ilyen jellegű árukhoz kapcsolódó előírásoknak – a kiválasztott hajótípus, kezelőberendezés és raktározás 
függvényében speciális technikai eszközöket használnak. A rakomány tulajdonosától kapott információk alapján személyre 
szabott megoldások alkalmazhatók. A tipikus berendezések szabványos áttekintését az alábbi táblázat tartalmazza.

A projekt az európai uniós alapok (ERFA) társfi nanszírozásával valósul meg A projekt az európai uniós alapok (ERFA) társfi nanszírozásával valósul meg

98 | A BIOENERGIA ÉS A DUNAI LOGISZTIKA TALÁLKOZÁSA

FUVAROZÁS TÁROLÁSÁTRAKÁS

Az ADM üzeme a straubingi kikötőben (fotó: Hafen Straubing) Repce kirakodása markolóval (fotó: Hafen Straubing)A száraz- és folyékony rakomány fuvarozásához, kezeléséhez és tárolásához használt tipikus eszközök a bioenergia-ágazatban (fotók: via donau, Hafen 
Straubing, MAHART-Szabadkikötő, shotshop.com)

FOLYÉKONY ÁRUK

SZÁRAZÁRUK

Számos biomassza-feldolgozó, illetve biomasszával kereskedő vállalat (például olajsajtoló, bioüzemanyag-gyár, 
pelletgyártó fűrészmalom és mezőgazdasági kereskedelemmel foglalkozó vállalat), valamint az ellátási láncok felsőbb és 
alsóbb szintjein működő több ügyfelük is közvetlenül a vízi út mellett telepedett le. Így a befelé irányuló (és potenciálisan 
a kifelé irányuló) logisztika nagyrészt elvégezhető belvízi hajókkal, anélkül, hogy közúti vagy vasúti előfuvarozást vagy utó-
fuvarozást kellene igénybe venni. E vállatok számára tehát előnyt jelentenek a viszonylag alacsony fuvarozási költségek, 
valamint az, hogy logisztikájuk kisebb terhelést jelent a környezetre nézve. Továbbá – ahogy azt a straubingi kikötőben ola-
josmag-sajtolót üzemeltető ADM Spyck GmbH példája is mutatja – a multimodális központokként funkcionáló kikötőkben 
történő letelepedés fokozza a fuvarozási módok tekintetében kihasználható rugalmasságot.

Az alábbi példa azt szemlélteti, hogy egy nagyléptékű, a bioüzemanyag-ágazat részére termelő komplex ipari helyszín 
hogyan használhatja ki a dunai hajózás és a multimodális fuvarozás nyújtotta lehetőségeket és előnyöket.

Az ADM Spyck GmbH straubingi kikötőben működő olajsajtolója 2007 óta aknázza ki a dunai hajózás előnyeit. A sajtolóüzem 
a straubingi Duna-kikötőbe települt egyik legnagyobb ipari szereplő. A gyárban feldolgozott nyersanyagok közül az egyik 
legjelentősebb a repce, amelyből olajat és repcedarát állítanak elő. A vállalat trimodális befelé és kifelé irányuló logisztiká-
val dolgozik, amely a vízi, a szárazföldi és a vasúti fuvarozási módokat alkalmazza. 2017-ben körülbelül 400 000 – 450 000 
tonna olajos mag, repce és fehérjedús repcedara átrakodására került sor a straubingi kikötő vízoldalán, ami nagy részben 
a kikötő legfontosabb ügyfele, az ADM tevékenységének tudható be. 

Az üzem közvetlenül a rakparton helyezkedik el. A repce mint nyersanyag befelé irányuló logisztikáját javarészt belvízi 
hajókkal biztosítják, amelyek – a kiindulási ponttól, a hajótípustól és a hajóút-viszonyoktól függően – 900–3000 tonna 
tömegű rakományt tudnak szállítani. Miután a hajó megérkezik a straubingi kikötőbe, kb. 200 tonna/óra kapacitású mar-
kolóval felszerelt daruval elvégzik a kirakodást. A mag egy garaton keresztül jut be az üzembe. A feldolgozás után a termé-
kek elhagyják az üzemet, majd trimodális módon megkezdődik a nyugati irányban történő fuvarozásuk. Ezután következik 
fi nomításuk vagy ipari célú felhasználásuk (ilyen például az olaj, amelyet főként vasúton szállítanak), vagy a takarmányo-
zási ágazatba kerülnek (ilyen például a dara, amelyet főként hajókon és tehergépkocsikon fuvaroznak).

A BIOMASSZA MULTIMODÁLIS
FUVAROZÁSA A GYAKORLATBAN

AZ ADM SPYCK GMBH A STRAUBINGI KIKÖTŐBEN: A REPCÉTŐL A BIODÍZEL-ÁGAZATBAN HASZNÁLT OLAJIG

Forrás és rendeltetési hely Repce: valamennyi Duna menti országból (főleg Magyarországról, Szerbiából és 
Horvátországból) a straubingi kikötőben működő olajsajtolóba
Repcedara és -olaj: a straubingi kikötőben működő olajsajtolóból Nyugat-Európába 
(a fi nomítás után a biodízel-, valamint az élelmiszer- és takarmányágazatba)

Szállítóeszköz Belvízi hajó, tehergépkocsi és vasút

A belvízi hajó rakománya Repcemag, repcedara (ömlesztett rakomány)
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FUVAROZÁS
A DUNA: A BIOALAPÚ ÁRUK 
FENNTARTHATÓ FUVAROZÁSI ÚTVONALA

BIOMASSZA-NYERSANYAGOK
ÉS BIOENERGIA-TERMÉKEK FUVAROZÁSA A DUNÁN

Az áruk fuvarozása a Dunán nem csak azt jelenti, hogy 
a  rakományok Kelheim és Sulina között mozognak. A 
DMR-csatorna összeköti a Duna-régiót a Rajna-vidékkel 
és az északi-tengeri térséggel, így jön létre egy 3500 kilo-
méteres fuvarozási tengely, a Duna� Majna�Rajna-folyosó. 
A Duna–Fekete-tenger-csatornán a belvízi hajók eljuthat-
nak Konstancába, a  Fekete-tenger legnagyobb kikötő-
jébe. Számos fuvarozási és hajózási vállalat szolgálja ki 
az ARA kikötők (Antwerpen, Rotterdam, Amszterdam) és 
a Fekete-tenger közötti belvízi hajóutakat, valamint segíti 
a multimodális és tengeri fuvarozást. A Duna tehát egy 
egész Európát átszelő, mi több, globális fuvarozási tengely 
működését teszi lehetővé.

A DUNAI FUVAROZÁS ELŐNYEI
A dunai hajózás terén minden rakománytípusra igaz a fősza-
bály: minél nagyobb a fuvarozott mennyiség (az ömlesz-
tett száraz- vagy folyékony rakománynál) vagy a rakomány 
mérete (darabárunál), és minél nagyobb a vízi fuvarozással 
megtett távolság, annál nagyobb mértékű a vízi fuvarozás 
pénzben kifejezett gazdasági versenyképessége.

Például egy négy egységből álló tolt kötelék (egy tolóhajó 
négy tolt bárkával) akár 7000 tonnát is képes fuvarozni, ami 
jelentős ömlesztettáru-kapacitásnak számít. A tolt kötelé-
kek a Duna legtöbb szakaszán a leggyakrabban alkalma-
zott szállítóeszközök.

BIOMASSZA: DUNAI FUVAROZÁSRA ALKALMAS
Általában elmondható, hogy a bioenergia-értéklánc külön-
böző pontjain elhelyezkedő bioalapú nyersanyagokat és 

termékeket a  fuvarozási szolgáltatók ugyanúgy keze-
lik, mint az ömlesztett száraz- vagy folyékony rakomány 
bármely más típusát. Emiatt általában nem merülnek fel 
a speciális előírásokhoz köthető költségek. Mindazonál-
tal a biomassza esetében nyújtott fuvarozási megoldáso-
kat mindig a rakomány sajátos jellemzőihez és az ügyfél 
szükségleteihez igazítják. A biomassza-nyersanyagok és 
a bioenergia-termékek esetében általában ezen jellemzők 
közé tartozik a nedvességre való érzékenység, a mechani-
kus eszközök általi károsodásnak való kitettség, a gázkibo-
csátás (pl. pelletnél), az önmelegedés (pl. fanyesedéknél), 
a szennyeződés vagy egyéb okok miatt bekövetkező minő-
ségromlás vagy – ritka esetben – a veszélyes anyagokra 
jellemző sajátosságok (pl. a bioetanolnál).

MEGOLDÁSOK A BIOMASSZA FUVAROZÁSÁRA 
A fuvarozási szolgáltatók megoldásokat kínálnak a bioalapú 
rakománytípusok és a kapcsolódó értékláncok jelentette 
kihívásokra. E megoldások eszközei a különféle hajótípu-
sok, a hajókon található berendezések, a tanúsítási rend-
szereken alapuló minőségi és tanúsítási szabványok, 
valamint a fuvarozás alapos megtervezése és irányítása. 
A hajózási vállalatok a személyre szabott szolgáltatások 
érdekében áruleírást kérnek be az ügyféltől. Ennek alapján 
adható a legjobb ajánlat, illetve határozható meg a legked-
vezőbb ár. Az alábbi fejezetek betekintést nyújtanak abba, 
hogy a hajózási vállalatoknak milyen információkra van 
szükségük, mely lépések és előfeltételek meghatározóak 
a biomassza dunai fuvarozásának megtervezésekor, és 
milyen szolgáltatások érhetők el a száraz (szilárd) és folyé-
kony bioalapú termékek vonatkozásában.

fotó: via donau
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bármi szállítható, elkerülhetők az üresjáratok (vagyis a rako-
mány nélküli befelé irányuló vagy visszatérő utak), ami az 
árak alacsonyan tartása szempontjából előnyös.

Nedvességre érzékeny termékek esetében fedett raktérrel, 
illetve elkülönített rakterekkel rendelkező hajók és uszályok 
vehetők igénybe. A rakterek könnyen tisztíthatók és szárít-
hatók, és a fuvarozás teljes időtartama alatt lehetővé teszik 
a nedvesség és a hőmérséklet gyakori ellenőrzését, vala-
mint a szellőzést.

FOLYÉKONY ÖMLESZTETT BIOMASSZA-RAKOMÁNY 
FUVAROZÁSA
Egyes hajózási vállalatok rendelkeznek a folyékony rako-
mány fuvarozásához szükséges felszereléssel és tanú-
sítványokkal. E rakományok között több olyan van, amely 
az ADN (A veszélyes áruk nemzetközi belvízi fuvarozásáról 
szóló európai megállapodás) szerint veszélyes árunak minő-
sül. A leggyakrabban szállított folyadéktípus az üzemanyag, 
például a dízel (ideértve a biodízel-keverékeket), a gázolaj, 
a benzin és a vegyipari termékek, például savak, lúgok és 
a metanol. Az etanolt és a bioetanolt (amelyek fokozottan 
tűzveszélyesek, ezért veszélyes anyagoknak minősülnek) 
manapság igen ritkán szállítják. A bioetanolra továbbá szi-
gorú vámjogszabályok vonatkoznak, ami még összetet-
tebbé teszi a folyamatot. Szintén ritkán szállítják vízi úton 
a biodízelt és a növényi olajat, bár ezek nem minősülnek 
veszélyes anyagnak. A biodízel esetében a keveredés elke-
rülése érdekében szükség van a rakterek komplex tisztítá-
sára. Emellett a dízel és az olaj télen megdermedhet, ezért 
melegítésre van szükség. A bioetanol feloldhatja a tartá-
lyok bevonatát, és a raktérben tűzvédelemre van szükség.

BERENDEZÉSEK A FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAG 
FUVAROZÁSÁHOZ 
Bár jelenleg kevés hajó fuvaroz bioüzemanyagot a Dunán, 
rendelkezésre állnak olyan hajók, amelyek képesek megfe-
lelni e kihívásnak. A folyékony rakományt maximum 2000 
tonna kapacitású tartályhajókban szállítják. E tartályhajók 
biztonsági elemekkel rendelkeznek, például kettős héjazat-
tal, rozsdamentes acél vagy speciális festéssel ellátott rakte-
rekkel, melegítő berendezésekkel és szelepekkel a könnyen 
fagyó folyadékokhoz, például a növényi olajhoz vagy a biodí-
zelhez (télen), vízpermetező berendezésekkel a melegedés 

elkerülésére (nyáron), és speciális szivattyúkkal a berako-
dáshoz. Az egyes bioüzemanyag-típusok fuvarozására kife-
jezetten alkalmas hajók megfelelő megoldást jelentenek 
a bioüzemanyag dunai fuvarozása jelentette kihívásokra. 
Tekintettel a piaci érdeklődésre, a megkérdezett hajózási 
vállalatok nyitottak az ilyen jellegű beruházások iránt.

JOGI ASPEKTUSOK
A bioalapú rakomány legtöbb típusa úgy fuvarozható, mint 
a  veszélyes árunak nem minősülő bármely egyéb áru. 
Amennyiben az áruk vagy azok egy része takarmányozási 
célokra szolgál, az átrakodásnak és a tárolásnak meg kell 
felelnie a GMP+ tanúsítvány szabványainak. Számos logisz-
tikai szolgáltató rendelkezik GMP+-tanúsítvánnyal. 

A veszélyes anyagok fuvarozására nemzetközi szabályo-
zások és ajánlások vonatkoznak, elsősorban az ADN (A 
veszélyes áruk nemzetközi belvízi fuvarozásáról szóló euró-
pai megállapodás). Emellett a  veszélyes áruk fuvarozá-
sára vonatkozó nemzeti szabályozás is fontos szerepet 
játszik. A hajózási vállalatok a szükséges dokumentumok-
kal, berendezésekkel és eljárásokkal támogatják a folya-
matot. Minden esetben szükség van az úgynevezett 
anyagbiztonsági adatlapra (MSDS). Általában csak a szüksé-
ges rakodóberendezésekkel és a folyékony rakomány, illetve 
folyékony veszélyes áruk kezelésére vonatkozó nemzeti 
szintű engedéllyel rendelkező kikötőkben és átrakóhelyeken 
végezhető tartályhajók rakományának ki be- és kirakodása.

AZ ÁRULEÍRÁS ELEMEI
A fuvarozandó rakomány legfontosabb jellemzőit az árule-
írásban kell összefoglalni, majd ezt be kell nyújtani a logisz-
tikai szolgáltatóhoz vagy a hajózási vállalathoz (fuvarozás, 
átrakodás és potenciális tárolás esetében egyaránt). 

Az áruleírás a bioalapú áruk esetében többek között a követ-
kezőket tartalmazza:
> rakomány típusa
> mennyiség
> tételnagyság
> a GMP+ (Good Manufacturing Practice, helyes gyártási 

gyakorlat) előírásai
> sajátos fi zikai jellemzők és előírások, ideértve a növény-

egészségügyi szabványokat, a kockázatoknak és veszé-
lyeknek (például párának, nedvességnek, betegségeknek 
vagy szennyeződésnek) való kitettséget, a  zsugoro-
dást, az önmelegedést, a maximális fuvarozási/tárolási 
hőmérsékletet és a szellőzés szükségességét 

> berakodási kikötő, kirakodási kikötő
> ütemezés
> fuvarozás gyakorisága
> veszélyes anyag besorolása

A BIOMASSZA DUNAI FUVAROZÁSÁNAK 
MEGTERVEZÉSE
A dunai logisztikai szolgáltatók tevékenysége sok eset-
ben a kiindulóponttól a rendeltetési helyig terjedő teljes 
logisztikai láncot lefedi. A hajókat maguk üzemeltetik, vagy 
hajózási vállalatokkal működnek együtt. A szolgáltatók tele-
fonon vagy írásos formában bekérik az ügyféltől a releváns 
adatokat, majd ajánlatot adnak. A teljes lánc működésének 
elősegítése és szervezése, valamint a szükséges hajókapa-
citás elérhetőségének biztosítása érdekében az igényeket 
legkésőbb a rakodás előtt két héttel kell benyújtani. Egy-
szeri fuvarozásra is van lehetőség (az elérhetőség függ-
vényében), de ritkábban alkalmazzák, mint a szerződéses 
rendszeres fuvarozást.

A mezőgazdasági termékek főszezonja miatt a június és dec-
ember közötti fuvarozások esetében korábbi megrendelésre 
van szükség, különösen akkor, ha ilyen típusú rakományokra 
specializálódott logisztikai vállalat szolgáltatásairól van szó.

Az áru és hajók elérhetősége mellett egyéb dinamikus 
tényezők is befolyásolják az ajánlott árat. Ilyen tényező 
lehet a hajóméret, az áru köbössége (azaz 1 tonna hány 
köbméter), a rakománytípushoz kapcsolódó sajátos előírá-
sok, a fuvarozási gyakoriság (egyszeri vagy folyamatos), 
a gázolajár, a piaci igény, a vízállás és a fuvarozási időszak.

ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A rakomány jellemzőivel kapcsolatos információk alap-
ján az a fuvarozási szolgáltató, amellyel az ügyfél felvette 
a kapcsolatot, a megfelelő fuvarozási eszközök használa-
tával és a szükséges tanúsítási szabványoknak való meg-
felelés biztosításával elvégzi a fuvarozást a kért útvonalon.

A legtöbb vállalat további szolgáltatásokat is nyújt, vagy 
kompetens partnereket von be. E szolgáltatások körébe 
tartozhat például a biztosítás, a vámkezelés a határátkelő-
helyeken, a kombinált vagy tengeri fuvarozás, az elő- és utó-
fuvarozás, valamint a rakományképzést.

ÖMLESZTETT SZÁRAZ BIOMASSZA-RAKOMÁNY 
FUVAROZÁSA 
Szárazárunak számít minden szilárd halmazállapotú 
nyersanyag, köztestermék és termék, viszont a biomasz-
sza szárazanyag-tartalma nem sorolandó ide. A legtöbb 
potenciális árura (például gabonákra, kukoricára, darára, 
magvakra) nem vonatkoznak specifi kus fuvarozási előírá-
sok. Fontos megjegyezni, hogy a mezőgazdasági termé-
kek esetén a fuvarozás iránti kereslet megnő az aratási 
időszakban, vagyis június és december között, jóllehet 
az optimalizált tárolásnak köszönhetően az utóbbi évek-
ben kiegyensúlyozottabban jelentkezik a kereslet. Szá-
mos hajózási vállalat rendelkezik tapasztalattal a fapellet 
és -nyesedék fuvarozása terén, és tudják kezelni a minő-
ségromlás potenciális kockázatait. Farakomány esetében 
a hajózási vállalatok a köbösségről (hányszor „mérő” az 
áru) kérnek információt.

A SZÁRAZ BIOMASSZA FUVAROZÁSÁHOZ HASZNÁLT 
BERENDEZÉSEK
A bioalapú ömlesztett szárazrakomány nagy része ömlesz-
tett szárazrakomány fuvarozására alkalmas hagyomá-
nyos hajókban szállítható, amelyek önjáró géphajók és tolt 
kötelékek egyaránt lehetnek. Mivel e hajókon gyakorlatilag 
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Rönkfát szállító tolt kötelék (fotó: via donau)
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SOKOLDALÚ 
BERENDEZÉSEK
A DUNAI KIKÖTŐKBEN A GYORS 
ÉS BIZTONSÁGOS ÁTRAKODÁSHOZ

fotó: Henry Eismann

BIOMASSZA-NYERSANYAGOK
ÉS BIOENERGIA-TERMÉKEK KEZELÉSE A BELVÍZI KIKÖTŐKBEN

A „kezelés” és az „átrakodás” szinonim kifejezések, és min-
den típusú logisztika esetében használatosak. Az áruk A 
pontból B pontba történő mozgatását jelölik. Az áruk bel-
vízi hajóról raktárba vagy fuvarozási egységbe, egy másik 
járműbe (tehergépkocsiba, vasúti vagonba), vagy közvetle-
nül a feldolgozó létesítménybe rakodhatók (vagy fordítva). 
Másik folyamat az átrakás, amelynek során a rakományt az 
egyik hajóból a másikba rakják át. Sokoldalú technikai esz-
közök könnyítik meg e folyamatokat, amelyekre javarészt 
kikötőkben vagy átrakóhelyeken kerül sor.

A KIKÖTŐK FUNKCIÓI A KEZELÉSI FOLYAMATOK SORÁN
A belvízi kikötők főként a különböző fuvarozási módok 
közötti váltás során történő átrakodás és kezelés köz-
pontjaiként, valamint tárolási helyszínként funkcionálnak. 
E szolgáltatásokat a kikötőüzemeltető, valamint termi-
nálüzemeltetők, a kikötőben letelepedett magán logisz-
tikai vállalatok, a feldolgozást vagy kereskedelmet végző 
vállalatok vagy ezek kombinációja is nyújthatja. Jelen-
leg a  legtöbb dunai kikötő széles portfóliót kínál (ide-
értve a rakományképzési, elosztási és projektlogisztikát, 
a növényegészségügyi és minőségi ellenőrzéseket), ami-
nek köszönhetően a kikötő a multimodális fuvarozás és 
a hozzáadott értéket képviselő logisztika multimodális 
csomópontjaiként funkcionál.

A kikötőkben elvégezhető a helyszíni kezelés és a  táro-
lás, sok esetben terület is rendelkezésre áll a cégek bete-
lepüléséhez, illetve a kikötők a regionális ellátási láncok 
szerves részei, ezért a bioalapú áruk és energia feldolgo-
zása és előállítása, valamint a kereskedő vállalatok szem-
pontjából elsődleges fontosságú helyszínek. Több dunai 
kikötő specializálódott mezőgazdasági és erdőgazdál-
kodási termékekre, és így ki tudja használni a biomasz-
sza-nyersanyagok és a bioenergia-termékek kezelésére 
használható létesítmények széles skáláját. Egyes kikötők 
(pl. Straubing, Aschaffenburg) üzletfejlesztési szolgálta-
tásokat is nyújtanak a biomassza- és a bioenergia-ágazat 
számára, vagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, 

hogy környezetbarát kikötőkké váljanak a  fenntartható 
kikötőkezelés révén (pl. Baja), vagy a megújulóenergia-
források felhasználásának értékelése útján (pl. Rotterdam, 
MAHART-Szabadkikötő).

A BIOMASSZA KEZELÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSE
Általában elmondható, hogy a biomasszarakomány-kezelő 
szolgáltatók tanúsítvánnyal (pl. GMP+) rendelkeznek, és 
más tanúsítási rendszerek keretein belül is képesek meg-
felelni a minőségi szabványoknak, amennyiben ismerik 
azokat. A fuvarozást végző gazdasági szereplőkhöz hason-
lóan a bioalapú áruk átrakodását végző gazdasági sze-
replőknek is ismerniük kell az adott rakomány jellemzőit, 
hogy megfelelő ajánlatot adhassanak és teljesíteni tudják 
a megrendelést.

E jellemzők közül a legfontosabbak a következők:

> rakomány típusa
> összmennyiség
> tételnagyság
> hajók száma
> ütemezés
> alkalmazott fuvarozási módok
> végső vagy köztes rendeltetési hely
> GMP+-előírások
> sajátos fi zikai jellemzők és előírások, ideértve a növény-

egészségügyi szabványokat, a  kockázatoknak és 
veszélyeknek (például párának, nedvességnek, beteg-
ségeknek, szennyeződésnek) való kitettséget, a zsugo-
rodást, az önmelegedést, a porosodás valószínűségét, 
a  maximális tárolási hőmérsékletet és a  tanúsítási 
szabványokat.

Az alapvető információkat, például a megbízót (feladót) és 
a címzettet, az áruszállítmány származási helyét és ren-
deltetési helyét, valamint sok más hasznos információt 
a fuvarlevél tartalmazza, amely a teherrakományt az egész 
logisztikai láncon át végigkíséri. 
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A FOLYÉKONY BIOMASSZA KEZELÉSÉHEZ HASZNÁLT 
BERENDEZÉSEK
Folyékony rakomány átrakodásához speciális szívóberende-
zéseket és szivattyúkat használnak. Ezek az úgynevezett töl-
tőegységek, amelyek viszonylag bonyolult, közvetlenül a víz 
mellé telepített létesítmények. A tartályhajó megérkezése 
után egy tömlővel felszerelt mobil kart rögzítenek a hajóhoz, 

és a folyadékot alkalmas tárolótartályba, vasúti vagonba 
vagy tartálykocsiba szivattyúzzák. Tekintettel arra, hogy 
a legtöbb folyékony rakománytípus (ideértve a bioetanolt) 
veszélyes áru, a töltőegységeknek szigorú biztonsági elő-
írásoknak kell megfelelniük, ezért a Dunán csak korlátozott 
mennyiségben állnak rendelkezésre. Többek között a bécsi 
kikötőben (Lobau) található ilyen berendezés.

A megrendelés és az áruk kezelésének elvégzése között 
eltelt időszak hossza változó; az határozza meg, hogy az 
ügyfél milyen típusú kezelővel (kikötő- vagy terminálüze-
meltetővel, magán logisztikai vállalattal) vette fel a kapcso-
latot, illetve hogy milyen jellegű igény merült fel a kikötőben 
vagy az átrakodási helyszínen elvégzendő be- és kirako-
dás kapcsán (nagyobb mennyiségre lehet kereslet június 
és december között, az aratási időszakban). Általában egy-
szeri megbízás is lehetséges; ebben az esetben legalább 
hét nappal korábban (de még gyakrabban egy hónappal 
korábban) kell jelezni az igényt.

A kezelés költségét – a kereslet és a szezonalitás mellett – 
egyéb tényezők is meghatározzák, például a  rakomány 
típusa, volumene, konkrét tömege, a rakományhoz kapcso-
lódó specifi kus előírások és szabályozások, a hajtótípus, 
a gyakoriság és az időtartam.

JOGI ASPEKTUSOK 
A rakománykezelés kapcsán a szabályozások elsődlege-
sen a dolgozók, a környezet, az infrastruktúra és a felépít-
mények biztonságára fókuszálnak. 

A legtöbb bioalapú rakománytípus (különösen a száraz-
rakomány) nem jelent komoly kockázatot a kezelési folya-
mat során. A potenciálisan káros folyamatok (például 
a porképződés) megfelelő berendezésekkel és intézkedé-
sekkel megakadályozhatók. A rönkfa ebben a tekintetben 
kivételt jelent. A rönkfa kezelése során a logisztikai szol-
gáltatónak legalább egy személyt ki kell jelölnie, aki fel-
ügyeli a folyamatot. 

A hajókról a tárolóegységekbe, feldolgozó-létesítményekbe 
vagy más járművekre történő átrakodásra a berakóhelye-
ken is sor kerülhet. A kikötőkkel ellentétben a berakóhelyek 
nem rendelkeznek saját kikötőmedencével, csupán partfal-
lal és kikötőhelyekkel, ahol a 100 és 130 m közötti hosszú-
ságú belvízi hajók kiköthetnek. A legtöbb dunai országban 
bizonyos rakományok (például folyadékok, mint a biodízel 
vagy a bioetanol) kezelése csak kikötőkben (azaz saját kikö-
tőmedencével rendelkező helyszíneken) végezhető, közvet-
lenül a vízi úton elhelyezkedő berakóhelyeken nem. Ezzel 
garantálható a veszélyes áruk kezelésére vonatkozó legszi-
gorúbb biztonsági előírások betartása.

A SZÁRAZ BIOMASSZA KEZELÉSÉHEZ HASZNÁLT 
BERENDEZÉSEK 
A biomassza-nyersanyagok és a bioenergia-termékek az 
ömlesztett rakomány kategóriájába tartoznak. Az ömlesz-
tett szárazrakomány (magvak, dara, pellet, fanyesedék, 
rönkfa) átrakodása markolókkal vagy ritkábban pneumati-
kus szívóberendezésekkel történik. 

A legtöbb kikötőben különféle kapacitású markolók áll-
nak rendelkezésre (például nagy mennyiségű ömlesztett 
rakomány vagy fa kezelésére alkalmas markolók), ame-
lyeket a daruhoz (a valamennyi kikötőben rendelkezésre 
álló fő kezelőberendezéshez) csatlakoztatnak. A biomasz-
sza kezeléséhez a legtöbbször billenőgémes vagy forgó-
darut használnak. E daruk a legtöbb dunai kikötő alapvető 
berendezései. A medence mentén síneken mozgathatók, 
és a markolás során kapacitásuktól függően óránként 
120–160 tonna rakomány kezelését tudják elvégezni. Bizo-
nyos esetekben – a rakománytól függően – mobildaruk is 
használhatók. 

Gyakran használják továbbá a  szállítószalagokat, vala-
mint a pneumatikus vagy mechanikus szívóberendezése-
ket (például gabonáknál vagy daráknál, amelyek esetében 
előfordulhat porképződés). A mobilgaratok ömlesztett áruk 
átrakodását segítik, például ha darát kell a hajóról közvet-
lenül vasúti vagonokba vagy tehergépkocsikra átrakodni. A 
rakterek teljes kiürítését bobcat-ek és egyéb kerekes rako-
dógépek segítik.

Mivel számos olyan biomassza-termék van (például 
a gabonák, az olajos magvak, a pellet), amelyet folyama-
tosan szárazon kell tartani, az átrakást csak megfelelő 
időjárási körülmények mellett lehet végezni. Kedvezőt-
len időjárási körülmények között az átrakodás csak kor-
látozottan végezhető, azonban sok kikötő és logisztikai 
szolgáltató rendelkezik fedett rakpartszakaszokkal, ahol 
az átrakodás esőben is végrehajtható. Egyes korszerű 
kikötőkben teljesen fedett átrakodási létesítmények is 
találhatók, amelyek a nedvességre érzékeny áruk ese-
tében használhatók. E létesítmények általában garázs-
hoz hasonlóan működő csarnokok, amelyekbe a  hajó 
belép, a be- és kirakodást pedig híddarú végzi a hajó és 
a tárolóhely között.

Hafen Straubing (felül), Rhenus Donauhafen Krems (balra lent), via daonau ( jobbra lent)
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TÁROLÁS
SZABADTÉRI VAGY ZÁRT TERÜLETEN, RÖVID VAGY 
HOSSZÚ TÁVON – A DUNAI LOGISZTIKA MEGFELELŐ 
TÁROLÁSI LEHETŐSÉGEKET BIZTOSÍT

fotó: Port of Straubingfotó: Port of Straubing

BIOMASSZA-NYERSANYAGOK
ÉS BIOENERGIA-TERMÉKEK TÁROLÁSA A BELVÍZI KIKÖTŐKBEN

A biomassza- és a  bioenergia-ágazat ellátási láncain 
belül a tárolási igény, valamint a tárolás típusa és időtar-
tama több tényezőtől függ. A biomassza-feldolgozással 
és -kereskedelemmel foglalkozó vállalatok logisztikai szük-
ségleteit befolyásolhatja például a folyamatlogisztikai irá-
nyítással kapcsolatos döntések összesége, az ügyfelek 
elhelyezkedése, valamint a piaci kínálat és kereslet szezo-
nalitása és az abból eredő piaci árak.

Emellett a különböző fuvarozási módokat (pl. a folyami-, 
vasúti fuvarozás utáni közúti fuvarozást) magukban fog-
laló logisztikai láncokban a  tárolás és a  raktározás 
pufferfunkciója is fontos, mivel a különböző fuvarozási 
módok kapacitása eltérő. A bioalapú áruk számára rugal-
mas és sokoldalú tárolási megoldásokat és raktározást 
biztosító kikötők és logisztikai szolgáltatók tehát fontos 
szerepet játszanak a bioalapú ellátási és értékláncokban.

A KIKÖTŐ KÖZELÉBEN VÉGZETT FELDOLGOZÁS 
ELŐNYEI
A sokoldalú tárolási portfólió gazdasági előnyei különö-
sen azon biomassza-feldolgozó és bioenergia-termelő 
egységek számára elérhető és előnyös, akik a kikötői táro-
lási lehetőségek vagy az átrakodási helyszínek közelében, 
illetve közvetlenül a kikötőkben helyezkednek el. E vállala-
tok kihasználhatják a jelentős pufferfunkciót: a nyersanya-
gok, a köztestermékek és a végtermékek mozgatásának 
irányítása során megtakaríthatják az elő- vagy utófuvaro-
zás magas költségeit. Ilyen vállalatok például a magyar és 
az osztrák bioetanol-gyárak.

A BIOMASSZA- ÉS BIOENERGIA-TERMÉKEK TÁROLÁSA
Általában elmondható, hogy különféle tárolási létesítmé-
nyekre van szükség, mivel a szállított és kezelt áruk jel-
lege is eltér (pl. a gabonákra és a fanyesedékre jellemző 
az önmelegedés veszélye). Így a tárolás időtartamától füg-
getlenül – rövid távú tárolás, a fuvarozások közötti átme-
neti tárolás és hosszú távú tárolás esetében egyaránt 
– mindig biztosítható a  rakomány sértetlensége és jó 

minősége. Tehát a céltól függően használhatók a tárolást, 
az átrakodást és az elosztást biztosító raktárak, amelyek 
szabadtéri, fedett vagy különleges célú tárolási létesítmé-
nyek lehetnek.

A BIOMASSZA TÁROLÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSE
A kikötőkben és az átrakodási helyszíneken több gazdasági 
szereplő (kikötőüzemeltető, magán logisztikai szolgáltató, 
a biomassza-feldolgozásban és -kereskedelemben vagy 
a bioenergia-termelésben érintett vállalat) nyújt tárolási 
megoldást bioalapú árukhoz. E mezőgazdasági és erdőgaz-
dálkodási árukra specializálódó szereplők csaknem minden 
esetben képesek biztosítani a raktáraikban tárolt valameny-
nyi árura vonatkozó GMP+ tanúsítási szabványoknak való 
megfelelést. Gyakran kombinált szolgáltatásokat is nyújta-
nak, ideértve az átrakodást és a tárolást. 

A megbízható ajánlat és a raktározás végrehajtása érdeké-
ben a raktározási szolgáltatók általában az alábbi informá-
ciókat kérik be: 
> rakomány típusa
> összmennyiség
> tételnagyság 
> GMP+ vagy más tanúsítási előírások 
> kívánt tárolási típus (nyílt területen, fedett raktárban, 

speciális) 
> raktározás időtartama 
> sajátos fi zikai jellemzők és előírások, ideértve a növény-

egészségügyi szabványokat, a  kockázatoknak és 
veszélyeknek (például párának, nedvességnek, beteg-
ségeknek vagy szennyeződésnek) való kitettséget, 
a zsugorodást, az önmelegedést, a maximális tárolási 
hőmérsékletet, a szellőzés szükségességét és a kárte-
vők jelentette veszélyt.

A raktározási kapacitás lefoglalásának időpontját ille-
tően nincs egyértelmű szabály, mivel az elérhetőség több 
tényezőtől függ, többek között az aratási időszaktól, az 
igényelt tárolás helyszínétől, típusától és időtartamától, 
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A SZÁRAZ BIOMASSZA TÁROLÁSÁHOZ HASZNÁLT 
BERENDEZÉSEK 
A különböző biomassza-típusok tárolásához más-más 
típusú raktárakat kell választani. Ennek mindenekelőtt az 
az oka, hogy a fi zikai jellemzők változóak. 

A tetőzet nélküli szabadtéri tárolólétesítmények különösen 
a rönkfa tárolására alkalmasak. Sok esetben nagy terüle-
tek állnak rendelkezésre, amelyek (vízpermetező berende-
zéseiknek köszönhetően) akár a nedves tárolást is lehetővé 
teszik, illetve a  biztonság érdekében kerítéssel vannak 
körülvéve. Ponyva alkalmazásával a tárolt áru ideiglenes 
lefedése is megoldható. A szabadtéri tárolás azonban leg-
inkább csak a nem érzékeny áruk esetében alkalmazható; 
a legtöbb bioalapú ömlesztett szárazáru esetében speci-
ális raktározási megoldásokra van szükség. Ilyen megol-
dásokat kínálnak például a gabonasilók és az ömlesztett 
áru tárolására szolgáló egyéb létesítmények, például a föld 
alatti bunkerek. A bioalapú anyagokhoz és termékekhez 
kapcsolódó speciális követelményeknek e létesítmények 
a  lehető legjobban megfelelnek. A gabonasilókban pél-
dául lehetőség nyílik az olajos magvak és más szezonális 

nyersanyagok szárítására, és így hosszabb időtartamú 
tárolására, amivel kiegyensúlyozható az aratási időszak-
ban tapasztalható megnövekedett igény.

Bizonyos kikötők és szolgáltatók tárolókonténereket is biz-
tosítanak ömlesztett áru tárolásához. Ebben az esetben 
mobiltetőket használnak, amelyek lehetővé teszik a hajóból 
a konténerbe történő közvetlen átrakodást. Megakadályoz-
ható továbbá a tárolt áru szennyeződése és nedvesedése. 
E konténerek különösen alkalmasak pellet és fanyesedék 
tárolására.

A FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAG TÁROLÁSÁHOZ 
HASZNÁLT BERENDEZÉSEK
A folyékony bioüzemanyagok (például biodízel, köztes növé-
nyi olaj vagy bioetanol) tárolására tárolótartályok használ-
hatók. Mivel a bioetanol fokozottan tűzveszélyes veszélyes 
áru, különleges biztonsági előírások betartására van szük-
ség. A tartályokat továbbá el kell keríteni és zárjellel kell 
ellátni, mivel a biotenolra szigorú vámszabályok vonatkoz-
nak, és a tárolóegységhez a hozzáférés kizárólag vámtiszt-
viselő felügyelete alatt engedélyezett.

a mennyiségtől stb. Gyakran találni rövid határidejű meg-
oldást is. Nagyobb mennyiségek esetében azonban van 
lehetőség akár az egy évvel előre történő foglalásra is. A 
legtöbb logisztikai vállalat legfeljebb egyéves időtartamra 
biztosít tárolási lehetőséget, elméletileg azonban hosz-
szabb időtartam is lehetséges.

TOVÁBBI TÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
A tárolás árát meghatározó legfontosabb elemek a tárolt 
áruk típusa, a szükséges felügyelet és feltételek, a tárolt 
mennyiség, a tárolás típusa, az elérhetőség és az időtar-
tam. A biomassza-tárolást biztosító vállalatok portfóli-
ója sok esetben további szolgáltatásokat is tartalmaz. 
Ilyen szolgáltatás például a szállítmányozás és a fuvaro-
zási szolgáltatás, bizonyos sajátosságok (például a pára 
és a hőmérséklet) folyamatos ellenőrzése, valamint a szá-
rító- és tisztítóberendezések (például a gabonatisztító egy-
ségek) használata.

A BIOMASSZA TÁROLÁSÁNAK TÍPUSAI
A tárolás időtartamától és céljától függően a biomasz-
sza-árukhoz kapcsolódó tárolási megoldások a kialakítás 
szempontjából különböző kategóriákba sorolhatók. Általá-
ban elmondható, hogy vannak szabadtéri, fedett és speciá-
lis raktározási megoldások. Nem minden kikötőben érhető 
el minden megoldás, de általában széles választék áll ren-
delkezésre. Az alábbi táblázat példákkal szemlélteti, hogy 
mely bioalapú áruknak a tárolási létesítmények mely típu-
sai felelnek meg. 

A tárolási kapacitás és terület továbbá szolgáltatónként vál-
tozik, és akár a silónkénti néhány tonnától a több hektárnyi 
nyitott tárolási területig terjedhet.

A biomassza-nyersanyagok és bioenergia-termékek szo-
kásos tárolásának különböző típusai (a via donau 2013-as 
anyagából adaptálva).

Ömlesztett áru tárolása 
(fotó: Hafen Wien, via donau)

Tipikus raktár a MAHART-Szabadkikötőben, Budapesten
 (fotó: MAHART-Szabadkikötő)A BIOMASSZA-NYERSANYAGOK ÉS -TERMÉKEK SZOKÁSOS TÁROLÁSI LEHETŐSÉGEI

KIALAKÍTÁS szabadtéri tárolás speciális raktárak

A TÁROLÁS TÍPUSAI szabadtéri tárolóterületek kikötőkben, föld 
alatt: beton, kavics, tömörített talaj; adott 
esetben kerítéssel körülvéve

gabonasilók, folyékonyáru-tartályok (ide-
értve a veszélyes árukat is), szellőztetett 
tárolóhelyek, tároló konténerek, csarnokok, 
bunkerek

RAKOMÁNYTÍPUSOK rönkfa és a párára nem érzékeny fatípusok gabona, szója, olajos magvak, biodízel, 
dara, növényi olaj, pellet, fanyesedék

20 | TÁROLÁS



ADN: A veszélyes áruk nemzetközi belvízi fuvarozásáról 
szóló európai megállapodás (European Agreement Concern-
ing the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 
Waterways, Accord Européen relatif au transport internatio-
nal des marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures) (rövidítés) 

ARA kikötők: az antwerpeni, a rotterdami és az amszter-
dami (univerzális) kikötőket jelölő rövidítés 

ÁRUFUVAROZÓ: saját felelősségre árut kereskedelmi cél-
lal saját vagy más hajókkal fuvarozó cég (jog szerint fuvaro-
zóként és nem szállítmányozóként felel bármilyen esemény 
során) 

AZONNALI PIAC: piac, ahol a kínálati és keresleti olda-
lon jelentkező fuvarozási kapacitások kereskedelme valós 
időben történik (szemben a  hosszú távú szerződéses 
tevékenységekkel) 

CÍMZETT: átvevő fél (vevő) akit a küldő fél (általában az 
eladó) nevez meg a fuvarokmányban, akinek rendeletére 
szerződés vagy jog szerint az árut kiadják

CMNI: Budapesti Egyezmény a Belvízi Árufuvarozási Szer-
ződésről (Budapest Convention on the Contract for the Car-
riage of Goods by Inland Waterway, Convention de Budapest 
relave au contract de transport des marchandises en naviga-
tion intérieure) (rövidítés) 

FELADÓ (elhajóztató / shipper): az a személy vagy cég, 
amelytől a hajós az árut fuvarozásra átvette

FUVARLEVÉL: fuvarokmány, amit a feladó állít ki. Aláíratja 
a  fuvarozóval és visszakapja a másodpéldányt. Az árut 
annak szolgáltatják ki az érkezési kikötőben, akit a feladó 

címzettként megjelölt, vagy annak, akit utólagosan átvevő-
nek jelölt meg 

FUVAROZÁSI SZERZŐDÉS: a küldő és az áruszállító 
közötti, áruk fuvarozására vonatkozó, a szerződéses felek 
jogait és kötelezettségeit szabályozó szerződés 

HAJÓÁLLÁSPÉNZ (demurrage): a jogszabályok és/vagy 
a szerződés által meghatározott időtartamot meghaladó ki- 
és berakási időszakra a hajós által felszámolt ellentételezés 

HAJÓBÉRLETI SZERZŐDÉS: fuvarozási szerződés a hajó-
zásban, amely kiterjedhet a hajó teljes rakterére (teljes bér-
let), egyedi, nem meghatározott rakterekre (hajóbérleti 
szerződés részrakományra) vagy meghatározott rakterekre 
(hajótér-bérlet) 

HAJÓPARANCSNOK: a hajóért felelős személy, a hajó 
kapitánya  

HAJÓRAKLEVÉL: árut megtestesítő, forgatható érték-
papír, amely bizonyítja a  fuvarozási szerződés létrejöt-
tét is, a küldemény kiszolgáltatásához visszajuttatandó 
a hajótulajdonosnak

HAJÓZÁSI ÜGYNÖKSÉG: rakomány belvízi hajókkal tör-
ténő fuvarozását szervező és közvetítőként eljáró vállalat 

HAJÓZÁSI VÁLLALAT: hajóval történő fuvarozást végző 
vállalat, amely saját hajókkal, valamint a szárazföldön admi-
nisztrációs és értékesítési szervezettel rendelkezik 

HELYES GYÁRTÁSI GYAKORLAT (GMP+, Good Manu-
facturing Practice): a nemzetközi takarmány ágazatban 
történő működéshez szükséges engedély. A GMP+-
szabványok célja a  takarmányokra vonatkozó előírások 
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DUNAI HAJÓZÁSI SZAKKIFEJEZÉSEK 
GYŰJTEMÉNYE
A LEGFONTOSABB SZÓCIKKEK ÁTTEKINTÉSE
(Forrás: A  dunai hajózás kézikönyve, via donau)

harmonizációja annak érdekében, hogy az egész takar-
mányláncon belül biztosítható legyen a jó minőség és a biz-
tonság. Alapja a széles körben elismert minőségbiztosítási 
rendszer: a veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok 
rendszere (HACCP)

HORDKÉPESSÉG: teljesen megrakott és üres hajó tömege 
közötti különbség; a rakomány, üzemanyag, víz, kenőolaj, 
személyzet és az ellátmányok tömege; ez a tömeg a teher-
hajók kihasználási értékét tükrözi 

KABOTÁZS: egy adott ország két kikötője vagy két külön-
böző ország egy-egy kikötője közötti fuvarozás, ugyanazon 
part mentén vagy folyón; a legtöbb esetben ez idegen hajók 
korlátozásához kapcsolódik (kabotázstilalom) 

KOMBINÁLT FUVAROZÁS: egyetlen fuvarozási szerződés 
alatt, több fuvarozási ág igénybevételével végzett fuvaro-
zás, amely során az áru a feladástól az átvevőnek történő 
kiszolgáltatásig ugyanabban a zárt intermodális egységben 
(pl. konténerben) marad

KÖBÖSSÉGI MUTATÓ (mérő, stowage factor): viszony-
szám, amely kifejezi, hogy 1 tonna áru hány köbméter, azaz 
ha pl. 1 (metrikus) tonna napraforgómag 2 köbméter, akkor 
az 2-szer mérő

LEGKISEBB HAJÓZÁSI VÍZSZINT (LKHV): Az adott víz-
mércén annak körzetében a hajóút minimális mélységét 
a hajózás biztonsága és gazdaságossága szempontjából 
meghatározó legalacsonyabb vízállás. A Dunabizottság 
ajánlása szerint a LKHV az adott vízmércén 94%-os tar-
tóssággal fennálló legkisebb vízszintet jelenti, azaz azt 
a legkisebb vízállást, amelynél nagyobb vízszint az év 365 
napjából legalább 343 napon át mérhető az adott mér-
cén. A Dunabizottság ajánlása szerint a LKHV-hez tartozó 
minimimálisan biztosítandó hajóút mélység 2,50 m

LEGNAGYOBB HAJÓZÁSI VÍZSZINT (LNHV): Egy adott 
vízmércéhez tartozóan a vízmérce körzetében a hajóútban 
elhelyezkedő műtárgyak (hidak, zsilipkapuk, átfeszítések, 
stb.) tervezésekor a hajóút űrszelvénymagasságát bizton-
sággal meghatározó, mértékadó alapszintnek tekintett víz-
állás. A Dunabizottság ajánlása szerint a LNHV az adott 

vízmércén mért 1%-os tartóssággal előforduló vízszintet 
jelenti, azaz azt a vízállást, amelynél nagyobb vizek az év 
365 napjából csupán kevesebb mint 4 napon keresztül mér-
hetők az adott vízmércén

LO-LO (LIFT-ON-LIFT-OFF): intermodális fuvarozási egy-
ségek be- és kirakása emelőszerkezet segítségével; a fuva-
rozási egységeket megemelik a művelet során 

MELLÉVETT ALAKZAT: egy önjáró áruszállító géphajó 
és egy vagy két nem önjáró teherhajó (tolt bárka vagy tolt 
uszály) alkotta kötelék, melyek oldalról vannak a hajtóegy-
séghez rögzítve; lásd még tolóönjáró összeállítás és tolt 
kötelék 

MOZGÓDARU: kerekekkel rendelkező vagy lánctalpas 
alapra épített, mozgatható vagy vezethető daru 

MULTIMODÁLIS FUVAROZÁS: áruk fuvarozása két vagy 
több különböző fuvarozási eszköz és fuvarozási mód 
alkalmazásával 

ÖMLESZTETT RAKOMÁNY: csomagolatlan javak (például 
szén, érc vagy gabona), amelyeket markolóval, kotrógéppel 
vagy hasonló gépekkel rakodnak 

ÖMLESZTETTÁRU-KAPACITÁS: hajók leírásában meg-
adott érték, amely azt jelöli, hogy ömlesztett áruból a hajó 
hány köbmétert tud berakni (vö darabáru kapacitás grain/
bale capacity és darabáru esetén broken stowage)

ÖNJÁRÓ (TEHER)HAJÓ: saját meghajtással és rakomány 
fuvarozására szolgáló raktérrel rendelkező folyami hajó; 
a szárazrakomány-szállító hajó, a tartályhajó, a konténerhajó 
és Ro-Ro hajó gyűjtőfogalma 

PORTÁLDARU: a hatékony be- és kirakodás érdekében sínre 
épített daru; a vízoldalon a hajók fölött ível át, a szárazföl-
dön pedig az utat vagy nyomsávot fogja át; az átrakandó 
áruk a daruhíd segítségével mozgathatók minden irányban 

RAKPARTHASZNÁLATI DÍJ (pierage / quay dues / berth 
dues): kikötői díj, egy kikötői rakpart használatáért fize-
tendő (átrakott árumennyiség alapján megállapítva) 
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HASZNOS LINKEK
BIOMASSZA- ÉS BIOENERGIA-RAKOMÁNYOK  
TULAJDONOSAINAK FIGYELMÉBE

E kézikönyv célja, hogy a biomassza- és bioenergia-értékláncok mentén működő szereplőknek gyakorlati betekintést nyújt-
son a belvízi hajóutak logisztikája által kínált lehetőségekbe, valamint a dunai logisztika műszaki és jogi körülményeibe. 

További információk a következő honlapokon találhatók: 

AZ ENERGY BARGE PROJEKT HONLAPJA
Itt megtalálható az összes konzorciumpartner elérhetősége, valamennyi célkitűzés, valamint a kapacitásépítést célzó 
összes többi DTP-projekt is. 
www.interreg-danube.eu/energy-barge 

ENERGY BARGE: MODÁLIS VÁLTÁS
E honlapon a projektkonzorcium térképalapú interaktív platformot tesz elérhetővé, amely a dunai logisztika terén, valamint 
a biomassza- és a bioenergia-ágazatban tevékenykedő szereplők számára nyújt gyakorlati információkat annak érdeké-
ben, hogy segítse a biomassza-rakományok dunai fuvarozás irányában történő modális váltását.
www.energy-barge.eu

DUNAI LOGISZTIKAI PORTÁL
Az ENERGY BARGE projektpartnere, a via donau Osztrák Víziútvállalat átfogó információkat nyújt a dunai logisztikát 
igénybe vevő szereplők számára (többek között az utazási idő kiszámítását és a fuvarozás megtervezését lehetővé tevő 
eszközt, valamint a többféle rakománytípus esetében szolgáltatást nyújtó szereplőkkel kapcsolatos személyre szabott 
információkat tesz elérhetővé).
www.danube-logistics.info

RAKTÉRELLENŐRZÉS (Load Compartment Inspection, 
LCI): ellenőrzés, amely során megállapítják, hogy egy hajó 
raktere alkalmas-e a szállítani kívánt rakomány fuvarozá-
sára (előző rakomány, tisztítási módszer stb.) 

RO-RO (ROLL-ON-ROLL-OFF): gépjármű, vasúti vagon 
vagy inter modális fuvarozási egység hajóba be-, illetve 
kirakodása, vagy a saját kerekén gördülve, vagy e célból alá 
helyezett kerekek segítségével 

SZERZŐDÉSES ÚT: időszakra, több útra vonatkozó szerző-
dés keretében végrehajtott fuvarozás

SZINTTARTÓ ÉS FORGÓDARU: forgatható szerkezettel és 
döntött karral rendelkező, talapzatra épített daru 

TARTÁLYHAJÓ: folyadék állapotú áruk, többek között 
ásványolaj és származékainak, vegyi termékeknek vagy 
folyékony gáznak a fuvarozására kialakított áruszállító hajó 

TERHELT MERÜLÉS: álló helyzetben a hajófenék legala-
csonyabb pontja és a vízfelszín közötti távolság 

TERMINÁL: áruk átrakására szolgáló, különleges infra-
struktúrával és berendezésekkel rendelkező létesítmény 
(például konténer-kikötő, nehézáru-kikötő), amelynél vízi, 
illetve szárazföldi szállítóeszközök (azaz hajók, kamionok 
és vonatok között) rakják át a fuvarozandó árut

TOLÓHAJÓ: terhet önmagában nem szállító géphajó, ame-
lyet bárkák tolására használnak 

TOLT BÁRKA: önálló hajtás nélküli egység, amelyet egy 
megfelelő géphajó (tolóhajó, önjáró áruszállító géphajó) tol, 
vagy hozzá van csatlakoztatva a géphajóhoz

TOLT KÖTELÉK: egy vagy több tolóhajóból és egy vagy 
több tolt bárkából álló kötelék, amelyben a toló egységhez 
szorosan hozzá van rögzítve a kötelék többi tagja; lásd még: 
mellévett alakzat és toló-önjáró összeállítás 

TOLÓ-ÖNJÁRÓ ÖSSZEÁLLÍTÁS: egy önjáró áruszállító 
géphajó és oldalához rögzített egy vagy két, nem önjáró 
teherszállító egység (tolt bárka), illetve elé kapcsolt több 

nem önjáró teherhajó alkotta kötelék; lásd még: mellévett 
alakzat és tolt kötelék 

TÖLTŐBERENDEZÉSEK: a folyékony rakomány átrakásá-
hoz használt szivattyúk és pumpáló berendezések 

TÖLTŐGARAT: ömlesztett rakomány belvízi hajókról 
vonatra vagy tehergépkocsira történő átrakására szolgáló 
berendezés; a garatot daru használatával megtöltik a hajó-
ról származó ömlesztett rakománnyal, míg a garat alatt 
álló tehergépkocsik és vasúti vagonok töltése egyenként 
történik  

VÍZÁLLÁS: A vízszín magassága illetőleg mélysége a víz-
rajzi állomás nulla-pontjának, mint viszonyítási pontnak 
a szintjétől (vízmérce).

VONALHAJÓZÁS / MENETREND SZERINTI JÁRAT: adott 
be- és kirakodási kikötőkhöz kötött, továbbá rendszeresen 
közzétett, meghatározott érkezési és indulási idővel rendel-
kező hajójáratok
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További információ:
www.interreg-danube.eu/energy-barge
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