
1–2. A rövidebb és hosszabb tengelytávú Iveco 
Daily-k, ezúttal sűrített földgáz üzemmóddal

3–4. Gyári és a kötelező jelzés

Üzemeltetői, 
fuvarozói szemmel 
– Pásztor Tamás ügyvezető 
igazgató, TE-DI Trade Kft.

▼ Mikor és hogyan alakult meg 
a TE-DI Trade Kft. és melyek a fő 
tevékenységeik?
– A cég 1992-ben alakult Szege-
den, mint családi vállalkozás. A 
profil már kezdettől fogva élel-
miszerek kis- és nagykereskedel-
me volt, kiemelt helyen a mély-
hűtött áruféleségekkel. Az üzle-
tek folyamatos áruellátása révén 
kerültem valójában mindenna-
pos kapcsolatba a logisztikával, 
áruterítéssel. Az évek során a te-
vékenységi kör formálódott, le-
tisztult, ma már csak nagykeres-
kedelemmel foglalkozunk. Az 
1990-es évek végén tértünk át a 

kiszállítás, áruterítés irányába. Ez 
automatikusan magával hozta a 
járműpark jelentős fejlesztését. 
A fuvarok mintegy 96 százalékát 
kimondottan egy nagy hazai üz-
letlánc áruellátását jelenti napja-
inkban. A gépkocsiállomány ki-
vétel nélkül hűtős felépítmény-
nyel rendelkezik, jellemzően 
Iveco és Renault márkájúak. 

Az új gépkocsik mellett, néha vá-
sároltunk egy-két használt, kifo-
gástalan állapotú járművet is, de 
mi elkötelezett híve vagyunk a 
megbízhatóságnak és a környe-
zetvédelemnek.
▼ Hogyan kerültek képbe a 
CNG üzemű tehergépkocsik?
– Mint köztudott, a Tisza Volán 
autóbuszainak jelentős része 
már vagy 20 éve sűrített föld-
gázzal működik. Mi külső ügyfél-
ként a gázolaj kútjaiknál tankol-
tuk a teherautókat. Sokat beszél-
gettünk az üzemeltetési tapasz-
talataikról és nekünk is ajánlot-
ták, közel 10 évvel ezelőtt. Akkor 
azonban még Nyugat-Európá-
ban sem igazán voltak gázüze-
mű tehergépkocsik, de kisebb 
7,5 tonna alattiak is csak nehezen 
törtek be a magyar piacra. Őszin-
tén megmondom, nagy áttörést 
hozott az Iveco elszánt piaci stra-
tégiája, a sűrítettföldgáz-üzemű 
tehergépkocsik terén, ráadásul 
nem piacspecifikusan.
Mint említettem, számunkra 
fontos kérdés a környezetbarát 
fuvarozás, másrészről olcsóbb 
az üzemanyag, bár a járművek 
beszerzési ára magasabb.
▼ Hol és hogyan szerezték be 
az új gázüzemű Daily-ket?
– A Delta-Truck Kft-vel 2009-ben 
kerültünk kapcsolatba Renault 
tehergépkocsik beszerzése kap-
csán, majd 2010-ben újabb vá-
sárlás következett.
▼ Nem gondoltak-e a bérleti 
konstrukcióra?
– De igen, csak akkor ezt a lehe-
tőséget elvetettük.
▼ Mikor érkezett meg az első 
autó?
– Még 2012 elején és 3 hónapos 
használat, a kedvező tapasztala-
tok alapján döntöttünk, a mosta-
ni 3 darab beszerzéséről.

▼ Jelenleg hány darabos a flot-
ta?
– 20 saját gépkocsink van és 
még körülbelül ugyanennyi fut 
alvállalkozóknál. Az új gépkocsik 
nem a bővítést, hanem a régiek 
minőségi cseréjét szolgálják.
▼ Milyen típusúak a gázüzemű 
Daily-k és milyen fuvarokat lát-
nak el?
– Mindhárom gépkocsi 6,5 tonna 
össztömegű, egy frissárus felépít-
ménnyel, 4350 milliméteres ten-
gelytávval, kettő pedig kétkam-
rás, mélyhűtős felépítményes, 
4750 milliméteres tengelytávval. 
A motor egységesen 3 literes, 
Ottó-rendszerű, turbófeltöltős. 
A teljesítmény 136 lóerő, a forga-
tónyomaték 350 Nm, a váltómű 6 
fokozatú, kézi kapcsolású. 
A két nagyobb jellemzően napi 
200-250 kilométeres távon fog 
mozogni, Csongrád és Békés 
megye területén. A kisebb, első 
sorban Szegeden belül, valamint 
a környező kisebb települése-
ken, ez 100-120 kilométer napi 
átlagban. A gépkocsik egyéb-
ként minden nap visszatérnek 
a telephelyünkre, előtte tankol-
nak. Minden eshetőségre a gép-
kocsikon van egy körülbelül 14 
literes kis benzintartály is. Az át-
kapcsolás teljesen automatikus, 
a gépkocsivezető azonnal látja a 
műszerfalon és az elektronika a 
teljesítményt 80 kilowattra (109 
LE) csökkenti és a forgatónyo-
matékot is mérsékli. 
▼ Mekkora az egy tankolással 
megtehető távolság?
– A hosszabb tengelytávúakkal 
úgy 280-320 kilométer, mert na-
gyobb lehet a tartálytérfogat, de 
a kisebb Daily-nek is elegendő 
220-240 kilométerre, azaz még 
éppen két munkanapra elég. A 
fogyasztás itt is szoros összefüg-
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Páll Zsombor, Vastag Péter, 
Pásztor Tamás

Jövőkép

GÁZÜZEMŰ DAILYK
AZ ÁRUTERÍTÉSBEN

Úgy tűnik megtört a jég. Felvállalva kihívásokat, még tavaly 
év végén helyezték forgalomba a három új sűrítettföldgáz-
üzemű Iveco Daily kistehergépkocsit, kimondottan áruterítő 
forgalomba. Ezzel már 4 darabosra bővült a gázüzeműek 
flottája. A cég profilja, egy hazai üzletlánc élelmiszerekkel 
történő ellátása, teljes logisztikája Csongrád megyében. Ezen 
belül is a hűtést igénylő áruféleségek: tejtermékek, húsok 
és mindenféle mélyhűtött áru. Az új gépkocsik látogatásunk 
előtti napokban álltak forgalomba. A járműpark-fejlesztésről 

Pásztor Tamás 
ügyvezető 
igazgatóval, Vastag 
Péter ügyvezetővel, 
Autotherm-
Frigoplast Kft. 
és Páll Zsomborral, 
a Delta-Truck Kft. 
kereskedelmi 
vezetőjével 
beszélgettünk.
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Úttörő szerepben a szegedi TE-DI Trade Kft.
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eleve nem nyúlnak az alvázpro-
fil fölé. Konzolos felfüggesz-
tésűek és alulról is védettek. 
Maguk, a felépítmények már al-
kalmazott, sorozatgyártásban 
futó konstrukciók.
Egyetlen kényes pont volt, a 
hűtőkompresszor felfogatásá-
ra szolgáló konzol. Bár a Carrier 
választéka igen széles és kiter-
jedt globális szinten is, történe-
tesen ez az egyetlen motortípus 
nem szerepelt benne, a CNG 
üzemű Daily-é! Mint, kiderült, 
ezzel mi is úttörők lettünk a pi-
acon, ugyanis saját magunknak 
kellett legyártatni a szükséges 
konzolt. Természetesen mi 

gésben van a vezetési stílussal. 
Az első tapasztalatok alapján 15-
16 kg/100 km a fogyasztás.
▼ Hány kilométer a várható 
éves futásteljesítmény?
– Eddigi tapasztaltok alapján 
a kisebb Daily esetében 40-45 
ezer, a két nagyobbnál 50-55 
ezer kilométer körül fog alakulni 
éves szinten. 
▼ Milyen megfontolás alapján 
választották ki a 6,5 tonnás 
össztömegű változatot?
– Igyekeztünk az arany közép-
utat megtalálni, a legnagyobb 
teherbírás és legkisebb önsúly 
között, ugyanakkor a szállított 
áruk inkább térfogatigényesek, 
mintsem nehezek. Természete-
sen vannak 3,5 tonnás gépko-
csik is, kimondottan belvárosi 
fuvarokhoz, de ugyanígy van-
nak 7,5; 10 és 12 tonnások és egy 
18 tonnás is.
A gépkocsik egytől-egyig ren-
delkeznek nemcsak GPS-es 
nyomkövetéssel, hanem raktér-
hőmérséklet-figyeléssel és fo-
gyasztás-ellenőrzéssel is.
▼ Milyen további fejlesztése-
ket terveznek a közeljövőre 
nézve?
– Nem titkolt cél, a 10 éves múlt 
18 tonnásunk lecserélése egy 
szintén CNG üzemű Iveco Stra-
lisra.
▼ Mennyi megtérülési idővel 
kalkuláltak?
– 7 hónap, csak az árkülönbö-
zetre.
▼ Milyen hátrányokkal szem-
besültek eddig?
– Legnagyobb gond a 3 darab 
kút: Szeged, Budapest és Győr. A 
vizsgáztatás körül is voltak prob-
lémák, mert még senki nem vett 
CNG üzemű tehergépkocsikat, de 
reméljük a következő jármű(vek) 
beszerzésekor már „bejáratott” 

lesz a rendszer. A harmadik, a 
fizetés: nincs sem hazai, sem 
nemzetközi üzemanyagkártya, 
ami érvényes lenne sűrített föld-
gázra. Marad az átutalás, számla 
alapján (egyelőre).

A felépítményező 
– Vastag Péter ügyvezető, 
Autotherm-Frigoplast Kft.

▼ Milyen típusú felépítmények 
kerültek a gépkocsikra?
A kisebbiken egy frissárus (0 °C), 
részben polcos kivitelű, első ol-
dalajtóval is rendelkező felépít-
mény van. A hűtésigény miatt 
itt elég volt egy kisebb teljesít-
ményű és ezért könnyebb hűtő-
berendezés, ezáltal kilókat spó-
rolva, a teherbírás javára.
A két nagyobb jármű mobil vá-
laszfallal szerelt, egyszerre lehet 
frissárus és mélyhűtős (–20 °C). 
A külön-külön rakodást egy-
egy oldalajtó biztosítja a jobb 

oldalon. Műszaki 
érdekesség, hogy 
a raktérben nem 
két elpárologtató 
van, hanem csak 
egy és az első hi-
degebb kamrá-
ból, termosztá-
tos lamellás sza-
bályozással köz-
vetve hűttődik a 
hátsó kamra, egy átszívóventi-
látor segítségével.
A biztonságos rakodást kihúz-
ható fellépők és kapaszkodók 
segítik, a felépítmény hátulját 
gumis görgők védik, rámpáról 
történő rakodásnál. 

▼  Jelentett-e 
valamilyen ne-
hézséget vagy 
extra elvárást a 
sűrített földgáz 
üzemmód?
– Valójában 
semmiféle hát-
ránnyal nem 
szembesültünk, 
mert a tartályok 
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A városi áruterítő, részben 
polcozott, frissárus felépítménye
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1–2. A gáztöltő-
szelep 
és a benzintank
3–4. Fent menet 
közbeni, balról lent 
az álló helyzetű 
hűtés kapcsolói 
5–7. Gáztartályok 
oldalt az alvázon 
és a hátsó tengely 
mögött

A belföldi áruterítő 
kétkamrás felépítménye
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is előrelátóak és bizakodóak 
vagyunk, nem hármat, hanem 
több darabot már előre legyár-
tattunk és bedobozolva várják a 
beépítést.
▼ Hogy sikerült kivitelezni a 
kompresszor meghajtását?
– A megrendelő igénye és az 
első gondolat azt diktálná, hogy 
külön ékszíjjal legyen. Bármi 
gond adódik, a gépkocsi még 
mozgásképes, el tud jutni a szer-
vizbe vagy telephelyre. Ezt a 
megoldást a motortérben lévő 
helyhiány sajnos nem tette le-
hetővé. Így egy hosszabb, min-
dent körbefogó ékszíjat kellett 
a motorra tenni. Az új ékszíjnak 
ellenben azonos átfogási szöge-
ket kell biztosítani, mint az ere-
deti ékszíjnak és a kompresz-
szort is át kell fognia. Ennek ér-
dekében egy normál és egy bor-
dás, háton vezető görgőt kellett 
még pluszban beintegrálni. Az 
ékszíjfeszítést, változatlanul az 
eredeti rugós feszítő végzi.

Az első esedékes szervize a gép-
kocsiknak valójában 5000 kilo-
méternél lesz, ahol ellenőrizni 
kell a kompresszor felfogatását, 
a tartókonzolt is. Az eddigi gya-
korlat bebizonyította, hogy ha 
gond van ilyen rövid időn belül, 
az rendszerint a tartókonzolra 
vezethető vissza.

Az értékesítő 
– Páll Zsombor, 
kereskedelmi vezető, 
Delta-Truck Kft.

▼ Mikor érkezett be a megren-
delés a gépkocsikra?
– Valójában még 2012 áprilisá-
ban, majd a gyártási átfutás és 
a nyári szabadságolások miatt 
azonban csak augusztus elején 
sikerült leszállítani a harmadik 
gépkocsit is.
Majd következhetett a felépít-
ményezés, amely szintén rend-
ben, minden fennakadás nélkül 
zajlott.

▼ Mi okozott gondot a forga-
lomba helyezés, műszaki vizs-
gáztatás körül?
– Valójában az Iveco gyári tanú-
sítványát el kell fogadja minden 
EU tagország, hiszen a gázüzem 
is egységesen szabályozott, ami 
mindenkire vonatkozik.
▼  Jelentett-e valamilyen 
előnyt kereskedői oldalról?
– Mindenképpen. Mi is büsz-
kék vagyunk, hogy ilyen darab-
számban sikerült sűrítettföld-
gáz-üzemű tehergépkocsikat 
értékesíteni, s persze titkon re-
méljük, hogy ez csak a kezdet. 
A felmerült problémákat kiele-
meztük, mi az, amire oda kell fi-
gyelni, hogy legközelebb rugal-
masan menjen. Valójában nem 
a kereskedői ambíció vagy szak-
mai hozzáértés hiányzott. Re-
méljük, a jövőben ugyanolyan 
rugalmasan fog menni min-
denféle ügyintézés, mint a szép 
számú LPG üzemű személyau-
tók esetében.

Sajnos sok esetben az informá-
cióáramlás is hiányos, méghoz-
zá, a gyártó, importőr és érté-
kesítő között is. Ez a még eseti, 
néhány darabos értékesítésnek 
tudható be. Szerintem a 100. 
jármű után már mindenki min-
dent tud.
▼ Mit javasol a leendő üze-
meltetőknek?
– Természetesen csak ajánla-
ni tudom. A riportban említett 
kezdeti nehézségek ne riassza-
nak el senkit sem. Igaz, a kez-
deti vételár magasabb, de az 
üzemeltetés olcsóbb. A bemu-
tatott tehergépkocsikkal Buda-
pestről már Győr vagy Szeged 
egyaránt elérhető egy tankolás-
sal, oda-vissza! Igaz, a tankolás 
is kicsit időigényesebb. Remél-
jük egyre nő a sűrített földgáz 
tankolási lehetőségek száma. A 
gazdaságos üzemeltetés és kör-
nyezetvédelem minden fuvaro-
zó érdeke!

Kiss B. 

TE-DI TRADE KFT./MKFE HÍREK
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emrégiben még az volt a 
legfontosabb üzenete az 

egyesületnek a fuvarozókhoz, 
hogy 2013-as szerződéseikben 
érvényesítsék az útdíjat. Erről 
szóltak az őszi tagi találkozók, 
a novemberi Magyar Fuvarozói 
Fórum elnöki előadása és a ke-
rekasztal-beszélgetés is. Pillanat-
nyilag nem tudjuk, hogyan ala-
kul-változik a helyzet. 
Az egyesület november utolsó 
napjaiban hivatalosan vélemé-
nyezésre megkapta a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztériumból az 
Útdíjtörvény tervezetét. A hat ol-
dalas válaszban rögzítették álta-
lános észrevételeiket, részletesen 
ismertették javaslataikat a gaz-
dasági környezettel szemben, a 
versenyképesség-javító intézke-
dések meghozatala érdekében, 
valamint a díjpolitikával szem-
ben, végül megtették részletes 

észrevételeiket a normaszöveg-
gel kapcsolatban is. Még nem 
kapott választ az MKFE, s nem 
történt meg a személyes tár-
gyalás, amikor az ÁAK gyakor-
latilag lezárta a kivitelezői ten-
dert, s megjelölte a győztest is, 
amely – nem kis szakmai megle-
petésre – a legalacsonyabb ösz-
szegű ajánlatot tevő Getronics 
Magyarország Kft. lett. 
Az MKFE főtitkára már ekkor fel-
tette a kérdést: miről szól az ÁAK 
és a Getronics Kft. szerződése, ha 
még nincs országgyűlési és kor-
mánydöntés a rendszer alapvető 
feltételeiről. Idő közben az ÁAK 
feljogosítása megvalósult, az Or-
szággyűlés a közúti közlekedés-
ről szóló törvény módosításával 
feljogosította az Állami Autópá-
lya Kezelő Zrt-t az ED rendszer 
építtetőjének, valamint a rend-
szer üzemeltetőjének, működ-

tetőjének. Meghatározta a tör-
vénymódosítás azt is, hogy az 
e-matricás ellenőrzéseket a to-
vábbiakban a közlekedési ható-
ság és a közútkezelők, a haszná-
latarányos díjak megfizetésének 
ellenőrzését pedig a közlekedési 
hatóság és az ÁAK fogja ellátni. 
A témához kapcsolódik, – mond-
ta Karmos Gábor – hogy az NFM 
web-lapján megtaláltuk a jövő 
évi e-matricás rendszerre vonat-
kozó elképzeléseket (jogszabály-
tervezetet). Ebből egy egyértel-
műen nyílt és burkolt díjemelé-
si szándék olvasható ki, mind az 
autóbuszosok, mind az árufuva-
rozók jelentős költségnöveke-
désre számíthatnak. Egyesüle-
tünk a tervezetet elfogadhatat-
lannak minősítette, s rámutatott 
arra, hogy az autóbuszosokat 
érintő változások a közlekedés-
politikai elvekkel, a tehergépko-

csis változások a nemzeti érdek-
kel ellentétesek. Lapzártakor már 
tudjuk, hogy az MKFE szakmai 
szempontjait és érveit nem vet-
ték figyelembe.
Személy szerint úgy látom, és 
úgy gondolom – tért vissza az 
ED-rendszerre –, hogy – az elő-
dökhöz hasonló – nagy hibát 
követnének el a döntéshozók, 
ha a szakmai érveket teljesen a 
költségvetési szempontok alá 
rendelnék, ne felejtsük például, 
hogy hosszú évekig több mint 
100 milliárd forintos terhe van a 
büdzsének a korábbiakban – a 
szakmai érvek figyelmen kívül 
hagyásával hozott – döntések 
miatt.
A január 15-i bejelentés szerint a 
Getronics Magyarország Kft. 30 
napos haladékot kért, amit meg 
is kapott. Majd alig telt el néhány 
nap, és január 19-én újabb hír lá-
tott napvilágot: a Getronics visz-
szalépett, döntését a „szokatlan 
piaci nyomásgyakorlással” indo-
kolta. 
A Getronics az MTI-nek eljut-
tatott közleményében arról írt, 
hogy a piacon „eddig nem ta-
pasztalt mértékű és formá-
jú nyomásgyakorlás következ-
tében olyan bizonytalan üzleti 
és jogi helyzet alakult ki, amely 
jogi helyzet tisztázásáig nem áll 

MKFE hírek

AMIT AZ ELEKTRONIKUS ÚTDÍJRÓL 
LAPZÁRTAKOR TUDHATUNK…
Nehéz helyzetben van a tudósító, amikor aktuális információkat szeretne közölni olvasóival. 
A lapzárta miatt nem halogathatjuk tovább a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületéről készülő 
cikk megírását, csakhogy a szakma szempontjából az utóbbi idők legfontosabb kérdése, 
az elektronikus útdíj bevezetése körül óráról órára változik a helyzet.

N
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