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Közlekedés 2050
"Közlekedés 2050" címu átfogó stratégiát. A tervezetben
célokat tuztek

például

ki, mint
benzinüzemu gépko-

a

kombinált fuvarozásban

a

fuvarozási társaságokat tömörítð 40 éves
közelmúltban tartotta évzáró közgyulését Brüsszelben. A
Cercle Royal Gaulois-ban megtartott közgyulésen meghívottként
részt vett Enrico Grillo-Pasquarelli, az Európai Unió DG Move szárazföldi szállítási igazgatója is.
UIRR

elõmozdítsa a mobilitást és tovább integrálja az EU közlekeegyúttal csök-

kentse az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátását és a kõolaj-

importtól

való függõséget. A
célok elérésének
feltétele,
hogy át kell alakítani a jelenlegi európai közlekedési rendszert, aminek egyik támpontja,
hogy 2030-ig felére kell csökkenteni a hagyományos üzemanyaggal mú1<.ödõ városi gépjárrmIvek számát.

A válság következtében
az európai
kombitársaságok is nehéz idõszakot

menedzselését és a számok kiadásának és nyilvántartásának jogát, ami

éltek meg, és ez visszatükrözõdött a
szövetség költségtakarékos költség-

a

vetésében is. Nagy eredménynek
számít viszont az, hogy az UIRR c1-

(lnterrnodal Loading Unit
pótkocsik és csereszekrények) kódok ki-

nyerte az intermodális rakományegységek
az EN 13044 szabvány
új kódszámrendszerének
szerinti

BlC kód, de a szárazföldi
kombinált fuvarozás szempon~ait
is figyelembe veszi.
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július I-jén kezdõdik,
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is,

a repülést elsõ alkalommal
bemutató online térképeket tett
közzé az Európai Bizottság és

a

közlekedtet vonatokat.
A

ti-

a Ro-La vonatokat, és jó kihasználást sikerült elérni. A társaság egy új reláció beindításán is dolgozik: a BILK és

elsõ Vasúti csomag aktua-

Wels között kívánnak vonatot indítani a kÖzeljövóben, amelyre ismét
várják a magyar és román kamio-

források felhasználása új vonalakra vagy a szú1<. keresztmetszetek
feloldására.

nitrogén-

Torncsányi István

nosokat is.

u/DiffuseSource s-

-

Zsúfolt brit állomások

Csökkenhet

HuIladékszállítási

tanulmánnyal

vasút népszerñsége

a

Nagy-Britannia vasúti pályahálózatának üzemeltetðje, a Network Rail
május elején elemzést tett közzé a pályaudvarok zsúfoltságának okairól, következményeirðl és csökkentésének lehetséges módozatairól.

Sztrádaszerelvények
A Volvo szakembereinek legújabb ötlete, hogy az autópáIyákon nagyjából azonos se-

bességgel közlekedõ járrnuveket szerelvénybe szervezzék;
ennek jóvoltából csökkenne a
gépjánnuvek fogyasztása, és a
sofõrök is felszabadulnának a

Megállapításaik szerint a zsúfoltság
ugyanúgy jelentkezhet és befolyá~-

vagy folyamatos problémaként állhat fenn egyes állomások meghatá-

lehet az utazás minõségére a kisebb állomásokon,
mint a legna-

rozott részén vagy részein. A forgal-

masabb állomások

gyobb és Icgforgalmasabb pályaud-

Cross, Binningham

varokon. Korlátozódhat csúcsidõre,

Reading

saJ

hosszú utak koncentrációs nehézségeiból. A svéd szakemberek szerint a technológia készen áll ennek

-
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Paul Plummer,

intézkedéseket."
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ÓNKISZOLGÁLÓ MINIRAKTÁRAK

Nincs elég helye? Költözik? Utazik?

szerelvény
automatizált
kapcsoJatrendszere
segítségé-

Önkiszolgáló Miniraktárak Budapesten

vel valósítanák meg.

Testszkennerek

Most éppen akkora tárolót bérelhet, amekkorára szüksége

Elfogadta az Európai Pari ament közlekedési és idegenforgalmi bizottsága azt a jelentést,
amely a polgári repülõtereken
alkalmazandó egyes biztonsági

nem használt vagy szezonális holmijainak elhelyezésére.
Üdvözöljükaz Euro Mini Storage-nál
rugalmas, biztonságos,

van

a

-

kényelmes raktározási megoldás lakossági és üzleti célokra.

Meghosszabbitott nyitvatartási idõnk alatt Ön annyiszor jön,
ahányszor csak akar (kérés esetén 24 órás hozzáférést

intézkedésekre vonatkozik, beleértve a testátvilágító berendeKorábban

Nctwork Rail
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a

zések (testszkennerek)

a

tervezési és fejlesztési igazgatója

szükségesek.

vagyunk

vele, hogy
nincs egyetemes megoldás, minden egyes állomáson egyedileg
kell meghatároznunk a szÜkséges

zsúfoltság csökkentésére vonatkozó elfogadott fejlesztési tervekkel.

folyamatosan fejlesztés

vizsgálatok

Tisztában

a

.

ális

vábbi

állomásokon derített fényt hiányosságokra, amelyek nem rendelkeznek

NYERJE VISSZA ÉLETTERÉT!

forradalmian
új ötletnek gyakorlati megvalósítására. Az autósor stabil
együtt maradásához nem lenne
szükség a jármuvek között fizikai összeköttetésre, ezt a virtu-

replõjével együttmuködve számos
állomást azonosítottunk,
ahol a zsúfoltság csÖkkentésére to-

olyan

Network Rail elemzésc most olyan

például King's

kifej-

ga az utasok számára riasztóan hat.
csÖkkenti a vasútÌ utazás népszeruségét. A vasúti szcktor több sze-

alatt állnak, hogy a kiszolgáló létesítmények követni tudják a szünet
nélkül növekvõ utasforgalmat. A

New Street vagy

kapcsolatban

tette: "Ha ncm foglalkozunk a kérdéskörrel. az állomások zsúfoltsá-

Nyilvántartást.

mazását.

Hungarokombi már 27 va-

gonnal közlekedteti

-

a szálló por kibocsáhelyét. A http://prt/:

és

-

A transz-európai hálózatok
kiépítésének prioritásai, a szú1<.ebb

szennyezõ

Air.aspx honlapon látható térképek kiegészítik az egyes ipari létesítmények szennyezést rögzítõ
Európai Szennyezõanyag-kibocsátási

HUPAC forgalma 14%-kal nõtt, a
cég nemcsak a Svájcot érintõ forgalmakban aktív, hanem egyre inkább európai operátorrá növi ki
magát
már Magyarországra is

lizálása.

oxidok és

e

na, ha vagonhiány és az egyes forgalmi tengclyeken fellépõ késések
nem vetik vissza a fejlõdést. A

következó1<. voltak:

Az

-

Kombiverkehr forgalma az elsõ hónapokban 1ü% volt, és nagyobb is lehetett vol-

,7%-kal nðtt."

talma, az extemális költségek
gyc1embevételének módozatai.

Kömyezetvédelmi
Ügynökség. A 32 térképbõl álló
sorozat jól azonosíthatóan meg-

ec. eu ropa.
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Az "eurovignette" árának tar-

-

az Európai

tásának

az
együttmú1<.ö-

nyos vontatással és kiemelt ligyelemmel elérte a 85%-ot.
A legfontosabb európai közlekedéspolitikai kérdések, amelyek
megoldása áthúzódik erre az évre

1

és

a

és

désében üzemelõ Ro-La vonatok
pontossága viszont az egymozdo-

tengeri konténerekre szabvá-
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A légszennyezés legfóbb
"mozgó" forrásait, így a közlekedést

Hungarokombi

üzembe állított daruzA
ható eszközöket.

"A Hungarokombi

mi nt

r

Ostrava és a Ruhr-vidék között.
amelyen elõször száIlítanak túlnyomórészt cseh megbízók által

forgalma

Ökombi

cr III
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ban 80-85%-os. a határt átlépõ vonatoké
pedig 70%-os volt. A

és hasonló infom1ációkat tartalmaz,
a

Az egyes társaságok aktuális
beszámolóiból említésre érdemes
a Bohémiakombi kíséretlen vonata

lassan kilábalva 20 lO-ben átlagosan 8%-kal nõtt (a Hungarokombié
11,7%-kal), a vonatok pontossága
a belfüldi forgalmak-

-

II.

mionok).

Az európai kombitársaságok
forgalma a gazdasági válságból

szakmai sikeren túlmenõen költségtérítéssel is fog jámi. Az ILU

-

lévõ vasúti kocsikba nem férnek
a megnövelt méretu ka-

be ezek

nyosított

a

Szennyezésitérkép

mutatja az egyes
anyagok, például

A közúti járrnuvek méretének és tömegének növelése, iIletve
ezek negatív hatása a kombinált
forgaJomra (a nagyszámban meg-

Az európai kombinált

csik városon belüli forgalmának teljes megszunése. Az intézkedések célja továbbá, hogy

dési hálózatait,

Számadás

Közgyûlést tartott az UIRR

Az Európai Bizottság elfogadta
a

olyan

2011. június 8.
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Raktárszobák 1m2 és 29 m2 között

·

Csomagolóeszközök és kellékek

·

Akár rövid távra is (minimum 30 nap)

·

Segítünk

·

Non-stop védelem

·

Minden raktårban külön riasztó

·

Parkoló és teherliftek

·

Autójából közvetlenül

·

Nyitva

biztosítunk).

a

a

szállításban
·

CCTV rendszer

a

raktårba pakolhat

hét minden napján

alkal-

az EP el-

utasította a "Iemeztelenítõ"
szkennerek használatát, mert
szakértó1<. szerint azok használata során az egészséggel, az
adatvédelemmel és emberi jogokkal kapcsolatosan is komolyabb aggályok merülhet-

nek fel.
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