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1. A SULPiTER projekt 

A SULPiTER projekt (Fenntartható Városi Logisztikai Tervezés a Regionális Áruforgalom Fejlesztése 

céljából) célja, hogy a döntéshozókat a FUA (funkcionális várostérség) teherszállítással kapcsolatos 

problémáinak és azok energiával és környezettel kapcsolatos vonatkozásának megértésében 

támogassa, valamint hogy bővítse a döntéshozók tudását és tapasztalatát a városi teherszállítás 

témakörében acélból, hogy a Fenntartható Városi Logisztikai Tervek (SULP-ok) elkészülhessenek és 

megvalósulhassanak. A projektnek a következő FUA térségek1 a tagjai: Bologna, Budapest, Poznan, 

Brescia, Maribor és Rijeka. A jelen dokumentumban bemutatott intézkedések kialakításakor szerzői 

jogon felhasználtuk és aktualizáltuk a Budapest City-logisztikai Célkitűzéseinek Egységes Koncepció 

Javaslata c. előzménydokumentum releváns részeit annak folyamatos aktualitása miatt. 

A közlekedés a második legnagyobb energia-fogyasztó szektor, részesedése az energia végső 

felhasználásából 32%. Ezokból különösen fontos, hogy az Európai Bizottság által készíttetett White 

Paper-t (2011) - mely a versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedés eléréséhez 10 célt tűz ki – 

figyelembe vegyük. A célok közül a következő kettő városi területekre vonatkozik: „A városi 

közlekedésben a hagyományos üzemanyaggal működő járművek számának a felére csökkentése 2030-

ig és teljes mértékű kiűzése a városok közlekedéséből 2050-ig” és „a fontosabb városközpontokban 

CO2 mentes logisztikai rendszer kialakítása 2030-ig”. Céljait tekintve a világ első átfogó 

klímaegyezménye, a Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény (2015) is fontos szerepet játszik a 

logisztikában. Egyik célkitűzése, hogy a pénzügyi folyamatok összhangban legyenek az úttal, ami az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenéséhez és a klíma-reziliens fejlődéshez vezet. Az Európai 

Bizottság – fölismerve a Fenntartható Városi Mobilitási Tervek fontosságát - a Városi Mobilitás 

Cselekvési Tervében (2009) kezdeményezi a SUMP-ok készítését az európai városokban oly módon, 

hogy támogatja az útmutatók elkészítését, illetve a közlekedési szakértők számára különböző 

tapasztalatcserére alapuló és oktatási programok beindítását. 

A városi teherforgalom csökkentéséhez vezető út mélyebb megértéséhez és a probléma holisztikus 

megoldásához a teherforgalommal a teljes áruszállítási lánc szintjén, település és vonzáskörzete 

kontextusában kell foglalkozni (a vállalkozókat is beleértve). Definíció szerint a funkcionális 

várostérség (FUA) a városból és a vonzáskörzetéből áll, ahol a vonzáskörzetbe minden olyan település 

bele tartozik, ahonnan a munkavállalók legalább 15%-a ingázik a városba. 

A projekt részeként létrejött egy olyan eszköz is, melynek használatával az adott várostérség 

teherforgalmi igényeit a kereskedelmi tevékenységek alapján meg lehet becsülni. A SULPiTER a 

funkcionális várostérség (FUA) szintjén foglalkozik a városi teherszállítás kérdéskörével, figyelembe 

véve a szállítás helyzetét és gazdasági kapcsolatokat a városközpontok (mely a jellemző és behatárolt 

célterülete a szabályozásnak) és a környező urbánus területek között, valamint a belvároson kívüli 

viszonylatokban is. A SULPiTER eszköz egy döntéstámogató rendszer, melynek célja, hogy 

megkönnyítse a döntéshozók számára a különböző városi logisztikai forgatókönyvek elkészítését. 

 

 

  

                                                           
1 Az OECD és az Európai Bizottság definíciója szerint egy város vonzáskörzetébe azok a települések számítanak bele, 
ahonnan a foglalkoztatottak több mint 15%-a a városba ingázik. 
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2. A Fenntartható városi logisztikai terv (SULP) 

Jelen dokumentum a SULPTER Projekt keretében készült, megalapozza Budapest városi áruszállítási 

és city-logisztikai fejlődési irányait. Célja, hogy a Balázs Mór Terv (BMT), mint a főváros Fenntartható 

városi mobilitási terve (SUMP) értékrendjén és szellemiségén alapulva az áruszállítás fő hangsúlyait, 

követendő irányait definiálja valamennyi, a témában érintett budapesti és közép-magyarországi 

logisztikai és áruszállítási szereplő számára. A SULPITER keretei között készülő, jelen Fenntartható 

városi logisztikai terv (SULP) nem helyettesíti, hogy a Főváros és a BKK részéről kidolgozásra kerüljön 

egy komplex terv, amely a várostérség egészére, valamennyi, a logisztikai és áruszállítási szektorban 

érintett résztvevő számára meghatározó és irányadó dokumentum.  

A SULP (Sustainable Urban Logistics Plan) mint tervműfaj és tervezési módszertan viszonylag újszerű 

Európában. Szemlélete és értékrendszere a SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan – Fenntartható 

Városi Mobilitási Terv) gondolatiságán alapszik, illetve a SULP a SUMP szakági része, abba ágyazva 

célszerű megszületnie. Újszerűségét mutatja, hogy Európa szerte csupán néhány város rendelkezik 

SULP dokumentummal, ugyanakkor a városi áruszállításra vonatkozó stratégia, koncepció sok városban 

akár évtizedes múltra visszatekintve is rendelkezésre áll.  

Az elkészült SULP dokumentumok elsősorban egy, az Európai Unió által finanszírozott program, az 

ENCLOSE keretén belül születtek meg. A 2012 és 2014 között zajló programban résztvevő 9 történelmi 

város (Lucca, Trondheim, s’Hertogenbosch, Burgos, Almada, Dundee, AlbaIulia, Serres, Balchik) a 

program során vállalta, hogy elkészíti a fenntartható városi logisztikai tervét. Ehhez segítségül 

útmutató is készült a történelmi örökséggel rendelkező kis és középvárosok számára készülő SULP-ok 

elkészítéséhez. A fenntartható városi logisztikai tervezés térhódítását az Enclose mellett a Novelog 

nevű, az Európai Unió Horizont 2020 nevű kutatási programja által finanszírozott, 2015 és 2018 között 

zajló projekt is elősegítette.  A projekt során SULP-ok nem készültek, de 6 „pilot” és további 6 „case 

study” (esettanulmány) várost különböző eszközökkel segítették abban, hogy a logisztikai helyzetet 

feltárva, a SUMP szellemiségében fenntartható megoldások születhessenek.  

Hazai környezetben még nem készült SULP, a SULPiTER projekt keretében Vecsés Város és Budapest 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata megbízásából készülő jelen dokumentum 

e műfajban az első lesz. A terv illeszkedni kíván a fenntarthatóság Balázs Mór Tervben 

megfogalmazott és előrevetített városi szintű céljaihoz, és az az alapján meghatározott, a logisztikára 

vonatkozó konkrét intézkedéseihez: 

 Koncentrált rakodóhelyek rendszerének fejlesztése (1.1.9) 

 Logisztikai központok és kapcsolataik fejlesztése (1.3.7) 

 A járművek összsúlyán alapuló zónarendszer szabályozás szigorítása és a környezetvédelmi 

tulajdonságon alapuló forgalmi korlátozások (4.2.3) 

 Teherforgalmi behajtási szabályozási rendszer működtetése és fejlesztése (4.2.4) 

 A logisztikai ellátás területi, időbeli szabályozása, city-logisztikai feladatok (4.2.5) 

A BMT jelenleg egyeztetés alatt álló második kötete logisztikai témában a következő projektet 

fogalmazza meg a 2026-2030 közötti időtávra javasolt projektcsomagban:  

 Átfogó city-logisztikai szabályozás - területi, időbeli (IT alapú technológia) (P 018).  

Jelen terv a szabályozás, a szállítási és logisztikai folyamatok, a rakodás és parkolás kérdései, az 

infrastruktúra, valamint az érintett járműpark oldaláról tekinti át a budapesti várostérség 

teherszállításhoz és city-logisztikához kapcsolódó kérdéseit, vázolja föl a problémákat és keres 

fenntartható és ösztönző megoldásokat. 
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3. A városi közlekedés és áruszállítás szabályozási háttere 

Az áruszállítás témaköre rendkívül sok szereplőt érintő, komplex folyamat. A logisztikai lánc 

szereplőin túl (gyártók, szállítmányozók, kereskedők) szakmai szervezetek – mint például a 

Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége - segítik a logisztikai lánc hatékony 

lebonyolítását. A logisztikai folyamat természetesen érinti a közigazgatás szereplőit, az állami szintet 

és az önkormányzatokat. A logisztikai lánc mozgatórugója részben a lakosság, mely igényeinek 

kielégítését segítik a szállítmányozásban érintett szereplők.  

 
1. ábra: A komplex logisztikai lánc szereplői 

Annak érdekében, hogy az érintett szereplők igényei és érdekei konfliktusmentesen teljesüljenek és 

a szereplők piaci pozíciója egymáshoz képest kiegyensúlyozott maradhasson, komplex szabályozási 

rendszerre van szükség.  

A szabályozási hátteret különböző hatókörrel rendelkező és hierarchikusan egymásra épülő szervezeti 

rendszer biztosítja jogszabályok, valamint stratégiai dokumentumok által. A fővárosi 

agglomerációban a szabályozási rendszer területileg nemzeti, regionális, fővárosi, önkormányzati 

szintre tagozódik, mind jogszabályi, mind stratégiai szinten.  

A következő táblázatb an a legfontosabb jogszabályok és stratégiai dokumentumok kerülnek 

bemutatásra, melyek befolyásolják a haza közlekedési rendszer, azon belül is, specifikusan az 

áruszállítási rendszer sajátosságait.   

Jogszabály Hatásköre Jogszabály típusa 

1988. évi I. törvény a közúti 

közlekedésről 
országos törvény 

2005. évi CLXXXIII. törvény a 

vasúti közlekedésről 
országos törvény 

2013. évi LXVII. Törvény az 

autópályák, autóutak és főutak 
országos törvény 

Áruszállítás 
érintettjei

Állam

Önkormányzatok

Szakmai 
szervezetek

Gyártók

Szállítmányozók

Kereskedők

Lakosság
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használatáért fizetendő megtett 

úttal arányos díjról 

1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes 

rendelet a közúti közlekedés 

szabályairól 

országos 
miniszteri 

rendelet 

101/2003. (XII. 23.) GKM 

rendelet a nemzetközi közúti 

áru- és személyszállítás 

végzésének egyes feltételeiről 

országos 
miniszteri 

rendelet 

190/2008 (VII. 29.) 

kormányrendelet a nehéz 

tehergépkocsik közlekedésének 

korlátozásáról 

 

országos kormányrendelet 

13/2010. (X.5.) NFM rendelet a 

meghatározott össztömeget, 

tengelyterhelést és méretet 

meghaladó járművek 

közlekedéséről 

 

országos 
miniszteri 

rendelet 

92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. 

rendelet 

Budapest főváros közigazgatási 

területén a teherforgalom 

közlekedésének szabályozásáról 

helyi 

(Budapest

) 

Fővárosi 

Közgyűlés 

rendelete 

209/2013. (VI. 18.) Korm. 

rendelet az autópályák, 

autóutak és főutak 

használatáért fizetendő megtett 

úttal arányos díjról szóló 2013. 

évi LXVII. törvény 

végrehajtásáról 

országos kormányrendelet 

1. táblázat: Főbb jogszabályok a városi logisztikára vonatkozóan 

Az országos hatókörű, közlekedéssel és áruszállítással kapcsolatos jogszabályok alapját képzik az 

egyes közlekedési ágazatokról szóló törvények (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, 2005. évi 

CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről, 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről és 1995. évi XCVII. 

törvény a légiközlekedésről). Ezek a törvények átfedik a teljes közlekedési ágazatok rendszerét: 

biztonságról, nemzetközi hálózatba való illeszkedés kereteiről, állami és önkormányzati feladatokról, 

a közlekedésben résztvevők jogairól és kötelezettségeiről és környezetvédelmi feltételekről szólnak.  

Országos szinten a közúti közlekedés alapszabályairól szóló rendelet kiemelendő a jogszabályok közül. 

Ez a közúti közlekedésben résztvevők jogait és kötelezettségeit is magába foglalja. További a közúti 

gépjárműközlekedést érintő törvény a 2013-as úthasználattal kapcsolatos törvény, mely az Európai 

Uniós irányelveknek megfelelően megalkotott használatarányos útdíjrendszer szabályozási keretét 

foglalja magában.  
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Kifejezetten az áruszállítás folyamatát érintő, országos szintű jogszabályozások közül jelen 

táblázatban három fontosabb került megjelenítésre. Ezek mindegyike a nehéz tehergépjárművek 

forgalmi korlátozásairól, valamint az áruszállítás folyamatának jogszabályi kereteiről szólnak.  

 
2. ábra: Határon belépésre váró nehéz tehergépjárművek, mint a közúti logisztika fő erőforrásai2 

Helyi szintű, budapesti áruszállítási jogszabályok közül a Budapest Teherforgalmi Stratégiája c. 

dokumentum alapját képző fővárosi közgyűlési rendelet a leglényegesebb. 

Stratégiai dokumentum Hatásköre 

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra- 

fejlesztési Stratégia (2014) 
országos 

Középtávú Logisztikai Stratégia országos 

Budapest Teherforgalmi Stratégiája 

(2008) 

helyi 

(Budapest) 

Balázs Mór Terv (2013) 
helyi 

(Budapest) 

Budapest 2030 Hosszú távú 

városfejlesztési koncepció (2013) 

helyi 

(Budapest) 

Budapest City-logisztikai 

Célkitűzéseinek Egységes Koncepció 

Javaslata (2014) 

helyi 

(Budapest) 

2. táblázat: Főbb stratégiai dokumentumok a fővárosi logisztikára vonatkozóan 

A stratégiai dokumentumok közül országos szinten foglalkozik közlekedésfejlesztéssel a Nemzeti 

Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia, mely Magyarország közlekedésfejlesztési 

célkitűzéseit és a megvalósításhoz szükséges eszközöket fogalmazza meg.  

A logisztika szakterületével foglalkozik a Középtávú Logisztikai Stratégia, mely a 2014-2020 közötti 

időszak logisztikával kapcsolatos fejlesztéseket vetíti előre.  

Helyi, budapesti szinten a város 2014 és 2030 közötti időszak közlekedési jövőképét fogalmazza meg 

Balázs Mór Terv, mely nagy hangsúlyt fektet a fenntartható közlekedési módok fejlesztésére. 

Hivatalosan ez Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája, melynek felülvizsgálata jelenleg is 

folyamatban van.  

                                                           
2 Fotó: Ekés András 
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Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepciójában a város gazdasági, társadalmi és 

környezeti aspektusai alapján kerültek meghatározásra a városfejlesztés jövőbeli mérföldkövei. A 

stratégia kitér a városi áruszállítás, logisztika területén szükséges fejlesztések megvalósítására is.  

Kifejezetten a városi áruszállítás témakörével foglalkozik a Budapest Teherforgalmi Stratégiája és a 

Budapest City-logisztikai Célkitűzéseinek Egységes Koncepció Javaslata c. dokumentumok. Előbbi 

Budapest területén különféle, gépjármű össztömegen alapuló övezetet, valamint védett övezeteket, 

célforgalom számára kijelölt útszakaszokat fogalmaz meg a tehergépjárművek forgalmának 

befolyásolása érdekében. Utóbbi a városi áruszállítás kérdéskörével foglalkozó dokumentum, mely 

áttekintő képet nyújt a budapesti áruszállítás problémáiról, valamint javaslatokat fogalmaz meg. A 

2014-ben készült dokumentum azonban nem hatályos, jelenleg felülvizsgálat alatt áll.  

A szabályozási rendszer megalkotása, frissítése, végrehajtása különböző szervezetekhez tartozik. A 

szervezetek felépítése egymásra épülő: minisztériumi szinten születnek döntések, amelyet országos 

és helyi szintű szervezetek hajtanak végre.  

  
3. ábra: A logisztikai szabályozás intézményi háttere 

Magyarországon a közlekedéspolitika jelenleg nem rendelkezik önálló minisztériummal, ez a terület 

két minisztérium hatókörébe tartozik. Egyrészt a fejlesztések irányvonalainak kijelölése az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium hatáskörébe tartozik, gazdasági oldalról szorosan kötődve a 

Pénzügyminisztérium jogköréhez. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. irányítása közvetlenül a Nemzeti vagyon kezeléséért 

felelős tárca nélküli miniszter hatásköre. 

Országos szinten a végrehajtói szervezetek közül három egység kiemelendő: az országos közúthálózat 

és autópályák üzemeltetési, fenntartási és karbantartási munkáit végzi a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

és négy koncessziós társaság, míg az állami fejlesztések építtetői feladataiért egy állami cég, a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a felelős.  

A 2013. júliusától Magyarországon is működő használatarányos útdíjrendszer útdíjszedői, 

útdíjszolgáltatói és ellenőrzési feladatait látja el a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Az 

útdíjkötelesség a gyorsforgalmi utakra és a főútvonalakra (mintegy 6500 km) vonatkozik, a megtett 

Helyi szint

Budapesti Közlekedési 
Központ

Budapest Közút Kerületi Önkormányzatok
Közterület-felügyeleti 

szervezetek
Parkolás-menedzsment 

szervezetek

Országos szint

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

Minisztériumi szint

Pénzügyminisztérium
Innovációs és Technológiai 

Minisztérium
A nemzeti vagyon kezelésért felelő tárca 

nélküli miniszter

Miniszterelnökség (Budapest és a fővárosi 
agglomeráció fejlesztéséért felelős 

államtitkárság)
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úttal arányos útdíj mértéke függ a tehergépjármű kategóriájától (J2, J3, J4) és a környezetvédelmi 

besorolástól 

Helyi, budapesti szinten az önkormányzati szervezeti rendszer is kiveszi a részét a közlekedéssel 

kapcsolatos ügyek rendezésében. Budapest kétszintű önkormányzati rendszerrel rendelkezik, mely 

fővárosi és kerületi önkormányzatokból áll. 

A fővárosi önkormányzat ellátja mindazokat a terület- és településfejlesztési, valamint 

területrendezési, településrendezési és településüzemeltetési feladatokat, amelyek a főváros 

egészét érintik, vagy amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez 

kapcsolódnak. A fővárosi önkormányzat látja el a főváros egészét, több kerületét, valamint a fővárosi 

önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitszigetet érintő helyi önkormányzati feladatokat. 

A fővárosi kerületi önkormányzatok - törvény keretei között - önállóan gyakorolják a települési 

önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és hatáskört, amelyet törvény nem utal a fővárosi 

önkormányzat kizárólagos feladat- és hatáskörébe, valamint ellátják fővárosi önkormányzat 

hatáskörébe nem tartozó településfejlesztési, valamint településrendezési és településüzemeltetési 

feladatokat. 

Budapesten a közlekedéssel foglalkozó végrehajtói jogkörrel rendelkező szervezetek között a 

legnagyobb hatáskörrel a következő szervezetek bírnak:  

A Budapest Közút Zrt. látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, 

egész Budapesten a forgalomtechnikai létesítmények, valamint a nem fővárosi tulajdonú, de a 

közösségi közlekedés által igénybe vett utak üzemeltetési és fenntartási feladatait. 

A Budapest Közlekedési Központ a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló szervezet, melynek fő 

feladatai közé tartozik a város közlekedési stratégiájának megalkotása és megvalósítása, a budapesti 

közlekedési rendszer menedzselése, a közösségi közlekedési szolgáltatások megrendelése és 

finanszírozása. 

A közlekedéshez kapcsolódóan a közterület felügyelet hatáskörébe tartozik a közterület jogszerű 

használatának, valamint útkezelői engedélyek hozzájárulásához kötött tevékenységek 

szabályszerűségének ellenőrzési folyamata. Budapesten a közterület felügyeletet a Fővárosi 

Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság végzi, valamint hatáskörén kívül, egymástól független kerületi 

önkormányzati fenntartású közterület-felügyelet működik.  

Főszabályként a Fővárosi Önkormányzat kezelésében/tulajdonában lévő közterületeken, jellemzően 

főútvonalakon a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI), míg a kerületi önkormányzat 

kezelésében/tulajdonában lévő közterületeken a kerületi felügyelet rendelkezik illetékességgel. 

Azokban a kerületekben, ahol önálló közterület-felügyeletet az önkormányzat nem működtet, a FÖRI 

az illetékes. 

Parkolásgazdálkodással és menedzsmenttel kapcsolatos kérdésekkel rendszerint önkormányzati 

tulajdonú szervezetek foglalkoznak.  
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4. Városi áruszállítás és city-logisztika Budapesten és 

vonzáskörzetében 

Jelen fejezet a szállítási folyamatokat és a logisztika főbb elemeit ismerteti nemzetközi, nagytérségi 

metszetekben, valamint Budapest átmeneti zónájára és belvárosára fókuszálva. Célja, hogy a 

különböző területi szinteken bemutassa az eltérő folyamatokat és a problémákat, melyekre a 

logisztikai terv megoldásokat kínál.  

4.1. Az áruszállítás és city-logisztika főbb szintjei  

4.1.1. Az áruszállítás nemzetközi jelentőségű intermodális zónái 

Magyarországnak az európai, különösen a közép-kelet-európai térségben lévő központi fekvése miatt 

a kontinensen belüli, de az interkontinentális áruszállításban és logisztikai folyamatokban is fontos 

szerepe van. Az országban a legnagyobb, nemzetközi jelentőségű logisztikai térségek a budapesti 

(BILK, Csepeli Szabadkikötő), a debreceni, a székesfehérvári és a soproni. A következő ábra az 

országos logisztikai központokat mutatja be, melyek közül négy, a csepeli, a győr-gönyűi, a bajai és 

a debreceni trimodális (közút-vasút-vízi út, illetve közút-vasút-légi) a többi pedig bimodális (közút-

vasút).  

A közúti áruszállításban a fő külföldi partnerek forgalmi sorrend alapján: 

 kivitel: Ausztria, Németország, Olaszország, Románia, Szlovákia 

 behozatal: Ausztria, Szlovákia, Németország, Olaszország, Románia 

 
4. ábra: A magyarországi kombiterminálok és OLSZK-k3 

A főváros és vonzáskörzete megfelelő feltételeket biztosít a multimodális szállítási láncok 

kialakításához, a térségben három nemzetközi jelentőségű, intermodális logisztikai központ is 

található: 

 

                                                           
3 forrás: http://www.kti.hu/uploads/images/Trendek/6_Hatodik/a01_5-150.jpg 
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Budapesti Szabadkikötő és Ipari Park 

A Csepel-sziget északi részén fekvő Szabadkikötő a Duna-Majna-Rajna vízi út egyik fontos helyszíne, 

fontos szerepet töltve be Európa belvízi kereskedelmében. Az Szabadkikötő és a hozzá kapcsolódó 

intermodális logisztikai szolgáltató központ a vízi mellett közúti és vasúti kapcsolatokkal rendelkezik. 

Területén az országban egyedüli vízi oldali kapacitással rendelkező konténer terminál üzemel, 

emellett RO-RO terminál, raktárak, irodák és szabadtéri taroló területek szolgálják ki a szállítási és 

logisztikai igényeket.  A kikötőben fekvő két kereskedelmi és egy olaj és olajszármazékok forgalmának 

bonyolítására szolgáló medencében 187 kiépített hajó álláshely fekszik.   

 
5. ábra: A Budapesti Szabadkikötő és Logisztikai Központ 

BILK - Budapesti Intermodális Logisztikai Központ 

Az Ócsai úti ipari övezetben egy raktárbázis és a Soroksár terminál teherpályaudvar mellett fekszik a 

BILK – Budapesti Intermodális Logisztikai központ. Az M0-ás körgyűrű és a Budapest-Kelebia vasútvonal 

találkozásánál található területet elhelyezkedése kiválóan alkalmassá teszi a logisztikai funkció 

betöltésére, hiszen a közút és a vasút találkozása mellett a területtől 20 km-es távolságon belül a vízi 

és a légi kapcsolatok is rendelkezésre állnak. A Központ külön lehajtón közelíthető meg az M0-ás 

autóút felől.  

Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér  

Budapest egyetlen nemzetközi repülőtere, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér európai szinten, de 

különösen a közép-kelet-európai légi logisztikai forgalomban játszik fontos szerepet. A repülőtér 

Európa szívében helyezkedik el, így ideális helyszín a tengerentúlról érkező vagy oda tartó légi cargo 

elosztására, kezelésére is. A repülőtér a légi, a közúti és a vasúti áruszállítás találkozási pontja. A 

repülőtéri cargo forgalom az utóbbi években a gazdasági fejlődésnek és az e-kereskedelem 

térnyerésének köszönhetően dinamikusan növekedett. A 2015 és 2017 közötti két évben közel 40%-al 

bővült a cargo-forgalom a Budapesti repülőtéren, mennyisége 2016 szeptemberében először léte át a 

100 ezer tonnát. 

A légi cargo szállítás két formában történhet, dedikált cargo járatokkal vagy belly cargo formájában 

az utasszállító gépek rakterében. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a 3 legnagyobb légi 

teherszállítást végző cég jelenleg a Qatar Airways Cargo, Cargolux és a Turkish Cargo. A futárcégek 
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közül a DHL, a TNT, az UPS és a FedEX gépei a legjelentősebbek, melyek általában éjszaka 

közlekednek. A belly cargo szállításban legfontosabb szerepet betöltő légitársaságok az Emirates, az 

Air China és az Air Canada Rouge. 

A Budapesti repülőtér környékén számos nagy logisztikai szolgáltatónak van telephelye, mely 

területek a légi úton szállított cargo mennyiségi növekedésépnek köszönhetően komoly fejlődésnek 

indultak az elmúlt években. 2017-ben a DHL egy új, 13.000m2-es, a TNT egy 12.500 m2-es logisztikai 

létesítményt vett birtokba, mindkét beruházás kb. 300 új munkahelyet teremtett. Emellett a Cargo 

City Logistic Centre is egy új, 160.000m2-es cargo kezelő létesítménynél bővül Budapest Airport 2 

mellett fekvő hatalmas fejlesztési területen, melynek átadása várhatóan 2019 2. negyedévében fog 

megtörténni. A – már érvényes építési engedéllyel rendelkező - beruházásnak köszönhetően a reptér 

évi cargo forgalma a közeljövőben elérheti a negyedmillió tonnát.  

A repülőtér környékén több logisztikai szolgáltató is megtalálható, többek között az AIRMAX Cargo 

Budapest Zrt., a vecsési Logisztikai Központ, a Trans-Pack Logisztika Kft. 

 
6. ábra: A légi cargo mennyiségének változása 2015 és 2017 között4 

4.1.2. Budapest és térsége logisztikai zónája 

Budapest FUA (Functional Urban Area) Magyarország kulturális, gazdasági és adminisztrációs 

központja, a város lakossága 1,7 millió fő, az agglomerációs térséggel együtt a lakosszám közel 2,5 

millió fő. Budapest és térsége nemcsak országos viszonylatban játszik központi szerepet a logisztikai 

és áruszállítási folyamatokban, hanem a Közép-Kelet európai régió területén is fontos logisztikai 

csomópontnak számít. 

Magyarország 2004-ben történt Európai Unióhoz való csatlakozásának köszönhetően az úthálózatok 

szerepe felértékelődött.  

A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) egy tervezett közúti, vasúti és vízi közlekedési hálózat, 

amely egész Európát lefedi. A páneurópai közlekedési folyosókat (Helsinki-folyosókat) a 90-es években 

                                                           
4 forrás: https://www.bud.hu/cargo 
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jelölték ki. A tíz folyosó a TEN-T hálózat kiterjesztése Európa keleti irányába. Az Európai Unió 

bővítése révén javarészt már az Unió területén találhatók, így a TEN-T hálózat részét képezik. A 7. 

ábraábrán látható a Magyarországot átszelő TEN-T hálózat és a Helsinki folyosók elemei.  

A TEN-T kiemelt fontosságú projektjei közül csupán a 7. projekt (“Igumeníca / Patras–Athén–Szófia–

Budapest autópálya tengely”) tartalmaz Magyarországot is érintő közúti szakaszt. A IV. páneurópai 

folyosó az osztrák/szlovák határtól halad Románia felé, Budapestet is érintve és 410 km közutat 

tartalmaz. Az V. folyosónak szintén van magyarországi közutas szakasza, a fő ág (V. folyosó) Szlovénia 

felől, az V/B és V/C ágak pedig Horvátország felől érkeznek az országba, majd Budapesten egymásba 

csatlakoznak és Ukrajna felé haladnak tovább. Ez a szakasz 784 kilométernyi közutat tartalmaz. Az 

X/B. folyosó Budapestről indul Szerbiáig, a közúti szakasz hossza 171 kilométer. 

 
7. ábra: A Helsinki folyosók és a TEN-T hálózat magyarországi közúti elemei5 

Az országos főúthálózat sugaras szerkezetű, az utak jelentős része Budapest térségében találkozik, 

mely a főváros központi helyzetét tovább erősíti. A gyorsforgalmi úthálózat jelenlegi elemei is a 

térségében találkoznak, melynek következménye az M0-ás elkerülő út megépítése előtti jelentős 

városi tranzitforgalom volt a Budapesti utakon. Az M0-ás Budapestet elkerülő gyorsforgalmi út ötlete 

már 1942-ben felmerült, az építési munkálatok azonban csak 1987-ben kezdődtek el. Előbb a déli 

szektor, majd a keleti szektor épült meg. Az elkerülő út jelenleg nem teljes, az M1-es autópálya és a 

11. sz. főút közötti szakasza hiányzik. Mivel a tervezett hiányzó szakasz nyomvonala a Budai-hegység, 

helyenként a Budai Tájvédelmi körzet területére esik, a terveztetése és megépítése több konfliktust 

és érdekellentétet generál, mint a többi szakaszé, így bár a hiányzó szakasz északi részére már 

elkészültek a tervek, az építés még nem indult el. A nyugati szakaszra még a nyomvonal sincs 

kijelölve. 

                                                           
5 forrás: http://www.kti.hu/uploads/images/Trendek/2_Masodik/a02_5-090__on.jpg 
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8. ábra: Intenzív nehéz tehergépjármű-forgalom az M0 autóút déli szakaszán6 

 
9. ábra: Az M0 autóúton a nemzetközi tranzit, az országos tranzit és a Budapestről kiinduló vagy oda 

érkező teherforgalom is áthalad7 

 

Az országos és térségi szempontból fontos logisztikai helyszínek a város határán, az M0-ás körgyűrű 

mellé telepedtek, elsősorban az M0-ás autóút és az autópályák csomópontjainak környékére, emellett 

                                                           
6 Fotó: Ekés András 
7 Fotó: Ekés András 
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Budapest egyetlen nemzetközi repülőtere, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér és a Csepeli 

Szabadkikötő környékére.  

 
10. ábra: Az M0-ás autóútra felhajtó nehéz tehergépjármű-forgalom a közösségi közlekedést is 

akadályozza Csepelen, a II. Rákóczi Ferenc úton8 

                                                           
8 Fotó: Ekés András 
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11. ábra: A térségi és országos szempontból fontos logisztikai központok Budapest területén és környékén 

Az országos és térségi szempontból legjelentősebb logisztikai funkciójú területek Budapesten és 

környékén a következők: 

Újpesti Ipari Park/Észak-pesti Ipari Park 

Az Újpesti Ipari Park, más néven Észak-pesti Ipari Park az M0-ás körgyűrű északi szektorához közel, 

annak Újpesti lehajtójától kb. 500 méterre fekszik. A terület 99 óta megtalálható a logisztikai 

tevékenység.  

Eastgate Business Park 

A 2006 óta működő Park az M0-ás körgyűrű és az M3-as autópálya csomópontja közelében, 

közigazgatásilag Fót területén, 37 ha területen fekszik. A Park az M0-ás autóútról külön lehajtón 

közelíthető meg. 

M3 Logisztikai Központ 

A Központ szintén az M0 körgyűrű és az M3-as autópálya csomópontjához közel található, 

közigazgatásilag Budapest XV. Kerületében, Rákospalota kertváros és az M0-ás autóút között. A 

területen a raktárak, irodák mellett konténerterminál is üzemel és iparvágány segíti a vasúti 

kapcsolatokat. 

Gyáli logisztikai területek 

Az M3-as és az M5-ös találkozásánál fekvő területen az M5 Gyál Ipari park valamint a Tesco logisztikai 

Központja fekszik. Az Ipari park 35 000 m2 területen kínál logisztikai szolgáltatást, valamint bérlésre 

raktárokat és irodákat.  Emellett a park a II. ütemben egy további 24.000 m2-es területtel fog bővülni. 
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BILK - Budapesti Intermodális Logisztikai Központ 

Részletesebben lásd: 4.1.1 

Prologis Park Budapest-Sziget 

A Prologis Park a Csepel szigeten, közigazgatásilag Szigetszentmiklós területén fekszik. 201.000 m2 

területén 10 raktár és iroda épület található. 

ProLogis Harbor Park  

A Budapest határában, a 22 kerületben található több mint 100.000 m2-es logisztikai terület a Duna 

és az M6-os autópálya között, az M0-ás és az M6-os találkozásától mintegy 2,5 km-re fekszik. Területén 

11 építmény szolgálja ki a logisztikai célokat és a fejlesztési tartalékterület további négy épület 

telepítésére ad lehetőséget. 

Prologis Park Budapest M1 

Az M1-es autópálya mentén, Páty területén fekvő logisztikai terület 2015 óta a Prologis tulajdona. A 

70000m2-es területen jelenleg 5 létesítmény található.   

Az M0-ás körgyűrű és az M1-es autópálya találkozásnál fekvő logisztikai funkciójú területek 

Az M0-ás autóút és az M1-es autópálya találkozásánál, Biatorbágy területén jelentős logisztikai 

funkciójú területek találhatók, ám ezek a fentiekben bemutatott területektől eltérően elsősorban 

nagyobb üzletláncok saját logisztikai bázisát jelentik (pl.: Aldi logisztikai központ, IKEA Budaörs külső 

árukiadó). 

Budapesti Szabadkikötő és Ipari Park 

Részletesebben lásd: 4.1.1 

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környéki logisztikai területek 

Részletesebben lásd: 4.1.1 

 

A kiskereskedelmi egységek kérdőíves kikérdezése során megfogalmazódott logisztikával kapcsolatos 

problémák a XVIII. kerület és Vecsés területén:9 

 

                                                           
9 A kérdőíves kikérdezés eredményeit részletesebben lásd a 15.1 mellékletben. 

Budapest XVIII. kerülete (Pestszentlőrinc, Pestszentimre): 

2017 őszén a projekt keretében végzett kérdőíves kikérdezés során Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc, Pestszentimre területén az érintett kiskereskedelmi egységek 3,5 %-át, 92 boltot, 

illetve vendéglátóhelyet kérdeztünk meg az áruszállítás folyamatáról, illetve a problémákról. Az 

eredmények közül kiemelendő, hogy a nem saját járművel történő szállítások folyamatának 

kiértékelése alapján a megkérdezett üzletek közel negyedében az áruszállító járművek a rakodás 

ideje alatt illegálisan parkolnak. A saját járművel történő szállítás esetén az illegális parkolás aránya 

lényegesen kevesebb, 11% volt.   

A lehetőségnél, mikor a válaszadók problémákat, illetve javaslatokat fogalmazhattak meg 18 

válaszadó mondta, hogy szerinte nincs probléma a szállítással és a rakodással, 16 üzlet a nem 

megfelelő parkolási és rakodási lehetőséget emelte ki, 7 pedig a megközelíthetőség hiányát. A 

javaslatok többsége (11) szerint rakodó és parkolóhelyek kialakítására lenne szükség, illetve 4 üzlet 

javasolt szabálymódosításokat. 
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4.1.3. Budapest teherforgalmának szabályozása 

Budapest területén az áruszállítási tevékenységet, útvonalakat, tehergépjármű-gazdálkodást jelenleg 

a 2008-ben elkészült Budapest teherforgalmi stratégiája c dokumentum10 szabályozza.  A Stratégia 

alapján az össztömeg-korlátozott övezetekbe történő behajtást, illetve a védett övezetekben történő 

várakozást meghatározó rendeletek szabályozzák az áruszállítási tevékenységet. 

A védett övezetek felsorolását és az azokba való behajtás feltételeit a Fővárosi Közgyűlés által 

elfogadott 30/2010. (VI. 4.) sz. Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás 

rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 

szabályozásáról szóló rendelet szabályozza. A dokumentum Budapest területén 11 védett övezetet 

határol le, melyek közé az összvárosi szinten meghatározó parkokon, zöldfelületek (pl.: Városliget, 

Népliget, Margitsziget) számítanak, illetve a kiemelten értékes történeti városrészek (pl.: Budai vár 

és Bazilika környéke) tartoznak. A védett övezetekbe teherszállítási célból behajtani, illetve ott 

várakozni kizárólag behajtási, illetve várakozási hozzájárulás megváltásával lehet. A várakozás 

megkezdésének időpontját a szélvédő mögött elhelyezett tárcsán kell jelezni. Az áruszállítási 

behajtási-várakozási hozzájárulás díjából a környezetkímélő járműveket kedvezmény illeti meg.  

Az össztömeg korlátozott övezetek felsorolását és az odavaló behajtás feltételeit a Fővárosi Közgyűlés 

által elfogadott 92/2011. (XII. 30.) sz. Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom 

közlekedésének szabályozásáról c. rendelet szabályozza. A jogszabály három különböző övezetet 

határoz meg, 3,5, 7,5, valamint 12 tonna össztömeg korlátozott övezeteket, melyekbe a megengedett 

legnagyobb össztömeget meghaladó jármű csak behajtási hozzájárulás megfizetésével hajthat be, a 

hozzájárulást a főpolgármester adhatja ki. Az EURO 0 és EURO 1 környezetvédelmi kategóriákba 

tartozó járművek részére a 3,5 tonnás korlátozott övezetekbe nem adható ki behajtási hozzájárulás, 

valamint 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetekbe nem adható behajtási hozzájárulás azoknak a 

járműveknek, melyek forgalmi engedélye 0, 1, 2 vagy 3 környezetvédelmi kategóriát jelez, nem 

tartalmaz környezetvédelmi osztályt jelző kódot, vagy külföldi forgalmi engedéllyel rendelkezik és 

EURO 0 vagy EURO 1 motorral van fölszerelve. 

A jogszabály a következő időbeli korlátokat fogalmazza meg össztömeg alapján a különböző Budapesti 

zónák területén: 

7,5t-ás korlátozás van érvényben a következő területeken és időintervallumokban:  

 Észak-Buda – időbeli korlátozás: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig 

 Közép-Pest – időbeli korlátozás: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig 

 Dél-Pest - időbeli korlátozás: nincs 

                                                           
10 2030/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozattal elfogadva 

Vecsés: 

A Vecsés területén végzett felmérés során szintén a kiskereskedelemi egységek 3,5 %-át, összesen 

20 üzletet kérdeztük meg. Az eredmények itt lényegesen különböztek a XVIII. Kerületitől, egy 

kivétellel az összes válaszadó azt mondta, hogy a szállító járművek legálisan, kijelölt parkolóhelyen 

vagy magánterületen meg tudnak állni rakodás céljából. 

A problémák, illetve javaslatok megfogalmazásánál tizenhét válaszadó azt mondta, hogy szerinte 

nincs probléma a rakodással, illetve szállítással, egy üzlet esetén pedig a megközelíthetőség merült 

fel problémaként. Ennek ellenére számos üzlet adott javaslatot, ezek jellemzően a beszállítási 

időpont módosítására, rakodó és parkolóhelyek kialakítására és szabálymódosításokra vonatkoztak. 
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 Csepel-Csillagtelep - időbeli korlátozás: nincs 

3,5t-ás korlátozás van érvényben a következő területeken és időintervallumokban:  

 Pest – időbeli korlátozás: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig 

 Buda – időbeli korlátozás: 7 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig 

 Kelenvölgy – időbeli korlátozás: nincs 

 Dél-Pest - időbeli korlátozás: 12 órától 17 óráig és 19 órától 10 óráig 

A Teherforgalmi Stratégia az össztömeg korlátozott övezetek mellett célforgalomban korlátozás 

nélkül megközelíthető utakat és területeket is kijelöl (utóbbiak elsősorban az átmeneti zónában 

található nagyobb ipari funkciójú területek), illetve korlátozás nélküli útszakaszokat. 

A fővárosban a védett, illetve korlátozott forgalmú teherforgalmi övezetek kezeléséért a Budapest 

Közút Teherforgalom felelős. A behajtási, illetve várakozási hozzájárulás befizetését 2012 óta egy 

online ügyintéséi rendszer, a TOBI segítségével lehet intézni.  

 
12. ábra: Budapest teherforgalmi stratégiája11 

                                                           
11 forrás: https://bkk.hu/terkep-6/ 
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Jelenleg a teherforgalmi és logisztikai szabályozás egyik legnagyobb problémája, hogy a Budapest 

teherforgalmi stratégiája alapján megszületett jogszabályok csak a főváros területére vonatkoznak, 

az agglomerációs területeket egységesen kezelő szabályozás nincs. 

4.1.4. Budapest átmeneti zónájának logisztikai és áruszállítási potenciálja 

Budapest 2011-ben elkészült Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció a főváros 

területén 5 zónát határol le: a belső zónát, az átmeneti zónát, az elővárosi zónát, a hegyvidéki zónát 

és a Duna menti zónát. Az átmeneti zóna a belső és az elővárosi zóna között helyezkedik el, s míg 

mind a belső, mind az elővárosi zóna elsődlegesen lakófunkciójú, a köztük lévő területeken elsősorban 

ipari, gazdasági tevékenység, s nem kevés felhagyott, barnamezős telek található. Az átmeneti, 

lakófunkció nélküli övezet kialakulásának oka, hogy Budapest magjához a később hozzá csatolt 

területek szervesen nem nőttek hozzá, a két lakóterületi rész közötti üres területekre a gazdasági 

tevékenységek telephelyei, raktárai települtek. 

 
13. ábra: Budapest zónarendszere12 

Mára az átmeneti zónában jelentős területek elvesztették korábbi ipari funkciójukat és 

alulhasznosított barnamezős területekként jelennek meg a városszövetben. Ezeken a területeken 

fontos logisztikai lehetőségek rejlenek, hiszen nagy területi potenciált jelentenek a városhatáron 

belül, a gyorsforgalmi utak felől gyorsan elérhetők közúton és emellett közel fekszenek a belvároshoz, 

tehát a sűrű, belső területek kiszolgálásának is megfelelő kezdőpontjai lehetnek. Ezek a telkek, 

barnamezős területek kiváló helyszínt biztosíthatnának a Budapesten ma még egyelőre hiányzó 

konszolidációs központok számára, melyek az áruk komissiózására és kisebb, környezetkímélőbb 

módon való tovább szállítására alkalmasak. 

                                                           
12 forrás: Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepció 
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14. ábra: Javasolt konszolidációs központok az átmeneti zónában 
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15. ábra: Barnamezős területből történő minőségi funkcióváltás irodai tevékenységre13 

 
16. ábra: Jelenleg még kihasználatlan barnamezős terület az egykori Nagyvásártelep területénél, a IX. 

kerületben14 

 

 

                                                           
13 Fotó: Ekés András 
14 Fotó: Ekés András 
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4.1.5. Budapest belvárosának áruszállítási és city-logisztikai helyzetképe 

Budapesten az átmeneti zóna által körülfogva, a pesti oldalon nagyjából a Hungária körúttól befele 

fekszik a város hagyományos belvárosi magja, melyet alapvetően a sűrű beépítés, a magas, 3-4 szintes 

épületek és a kevés zöld felület jellemez. 

 
17. ábra: Klasszikus teherautók Budapest teherforgalmában, a Petőfi hídon, 1983-ban 15 

A 2014-es „Budapest City-logisztikai célkitűzéseinek egységes koncepció javaslata” c. dokumentum 

készítése során végzett felmérés jól megmutatja (19. ábra: A teherszállítási igényeket generáló 

tevékenységeket folytató vállalkozások eloszlása Budapest területén, forrás: Budapest City-logisztikai 

Célkitűzéseinek Egységes Koncepció Javaslata, 201419. ábra), hogy Budapest területén, a gyűrű irányú 

utak mentén felosztott négy különböző szektorban mely teherszállítási igényeket generáló 

tevekénységek a legjelentősebbek. A felmérés során a Hungária körúton belüli területen három 

szektor került lehatárolásra: a Hungária körút és a Nagykörút közötti, a Nagykörút és a Kiskörút 

közötti, valamint a Kiskörúton belüli terület, melyekben más és más a teherszállítási igényeket 

generáló tevékenységeket folytató vállalkozások eloszlása.  

                                                           
15 forrás: http://download.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_67069.jpg  

http://download.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_67069.jpg
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18. ábra: A teherszállítási igényeket generáló tevékenységek felmérése során lehatárolt négy szektor 

Budapesten 

Míg a Nagykörút és a Hungária körút között az élelmiszerkereskedelem, a ruházati kereskedelem és a 

vendéglátóipar aránya szinte azonos, a Nagykörúton belül a vendéglátóipari tevékenységek vannak a 

legnagyobb súlyban, amit a Nagykörút és a Kiskörút között az élelmiszerüzletek, a Kiskörúton belül 

pedig a ruházati üzletek aránya követ másodikként. A legtöbb éterem, bár, üzlet a kis és a nagy körút 

közötti területen található, ezért a legtöbb áruszállítási jellegű probléma is erre a szektorra jellemző.  
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19. ábra: A teherszállítási igényeket generáló tevékenységeket folytató vállalkozások eloszlása Budapest 

területén, forrás: Budapest City-logisztikai Célkitűzéseinek Egységes Koncepció Javaslata, 2014 

A belvárosba a teherszállítási célú behajtást és várakozást a 2008-ban elkészült Budapest 

Teherforgalmi Stratégiája c. dokumentum alapján a korábban ismertetett Budapest főváros 

közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló rendelet szabályozza. 

Bár a jogszabály elfogadásának hatására a nagyobb járművek kiszorultak a belvárosból és a 

tehergépjármű állomány a kisebb össztömegű járművek felé mozdult el, a teherszállítás által okozott 

zaj és légszennyezés, valamint rezgés még mindig jelentős probléma, melynek oka a fenntartható 

szállítási módok rendkívül kis aránya. A fenntartható áruszállítási módok közül a városban egyelőre 

csak a teherbiciklis szállítás jelent meg, mely az elmúlt években kezdett dinamikusabban terjedni, 

az elektromos járművek száma egyelőre elhanyagolható. 
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20. ábra: Rakodás a Rákóczi úton 1972-ben16   

A belvárosi területeken érzékelhető nagy tehergépjárműszám egyik oka a hatékony szervezés hiánya. 

A hatékony szervezés és logisztika egyik alapfeltétele a korábbi fejezetben említett konszolidációs 

központok megléte lenne, hiszen a nagyobb áruházláncok kivételével a kisebb boltokra, elsősorban 

az élelmiszerboltokra az jellemző, hogy a különböző típusú árukat más és más beszállító hozza be, s 

a folyamat így lényegesen több forgalmat generál, mintha azokat a város egy külsőbb pontján 

komissiózva, az adott üzletet naponta csak egyetlen jármű közelítené meg. Saját logisztikai központot 

fenntartására, ahol a komissiózás megtörténhet, csak a nagyobb élelmiszer láncoknak van 

lehetőségük.  

A városi, elsősorban belvárosi áruszállítás fontos szereplői a koncentrált rakodóhelyek, melyeknek 

jelentős része a körutak (Kiskörút, Nagykörút), a sugárutak (Kossuth Lajos utca, Rákóczi út, Andrássy 

út, Bajcsy-Zsilinszky út) és a sétálóutcák mentén fellelhető üzletek közelében van. A rakodóhelyek 

célja, hogy a rakodás alatti időre az üzletek közelében dedikált várakozó helyeket biztosítsanak a 

teherszállítási járműveknek. Budapesten jelenleg 527 koncentrált rakodóhely van. Néhány 

koncentrált rakodóhely használata csak megengedett időintervallumokban lehetséges, de az ezen 

belül rakodással tölthető idő nincs maximalizálva. Egy hely jellemzően 50 m-es körzetben tudja 

kiszolgálni az üzleteket, vendéglátóipari egységeket. A járművek a rakodóhelyen átlagosan 15-20 

percet töltenek el. Bár a rakodóhelyek száma növekedett az elmúlt években, számuk még mindig nem 

éri el a szükségeset, ami illegális területen való parkoláshoz és rakodáshoz vezet. A koncentrált 

rakodóhelyek rendszerében egy további hiány, hogy egyelőre nem létezik hozzájuk intelligens, IT 

alapú menedzsment rendszer, ami lehetővé tenné a hatékonyabb felhasználást, és a rakodóhelyek 

használatának előre tervezhetőségét.  A belvárosban a koncentrált rakodóhelyek mellett a várakozási 

övezetek egy részében is lehet rakodni, de maximum 20 perc időtartamig.  

                                                           
16 forrás: http://download.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_15922.jpg  

http://download.fortepan.hu/_photo/download/fortepan_15922.jpg
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21. ábra: Részben szabálytalanul használt koncentrált rakodóhely a VI. kerületben17 

A projekt keretében 2017 őszén elkészített felmérések során a belvárosi kiskereskedelemi egységek 

által elmondott problémák összhangban vannak a fentebb leírtakkal. Az I, V, VI, VII, VIII, és IX 

kerületekben a problémák között a válaszadók több mint 60%-a említette, hogy a parkolási és rakodási 

lehetőségek nem megfelelőek.  

22. ábra: Élelmiszer házhozszállítás a belvárosban18 

                                                           
17 Fotó: Ekés András 
18 Fotó: Ekés András 
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23. ábra: Beparkolt koncentrált rakodóhely miatti szabálytalan várakozás és rakodás a IX. kerületben19  

4.1.6. A budapesti áruszállításban résztvevő járműpark jellemzői 

A kis- és közepes tehergépjármű állomány a budapesti közúti közlekedés meghatározó szegmense. A 

teherforgalmi stratégia és a behajtási rendszer megvalósítása, valamint az M0 keleti és északi 

szakaszainak átadása óta jelentősen csökkent a városon belüli tranzit tehergépjármű-forgalom. A 

járműpark domináns részei a 3,5t össztömeg alatti, valamint a 3,5t-7,5t és 7,5t-12t közötti 

szegmensekbe eső tehergépkocsik. A járműpark környezetvédelmi, kibocsátási téren folyamatosan 

újul meg, és egyben polarizálódik. A jelentős flottát fenntartó vagy jelentős alvállalkozói körrel 

dolgozó nagy láncok gépjárművei viszonylag korszerűek, ugyanakkor a kisebb cégek, egyéni 

vállalkozók főként 3,5t össztömeg alatti teherszállító járművei között nagyon sok rossz állapotú, 

kedvezőtlen kibocsátási kategóriába tartozó található meg Budapest és a budapesti agglomeráció 

áruszállításában.   

                                                           
19 Fotó: Ekés András 
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24. ábra: A budapesti, pest megyei és közép-magyarországi régiós tehergépjármű-állomány számának 

változása 

A tehergépjámű állomány a válság éveit követő visszaesés után jelentősen emelkedik. 2012 óta 

közel 24.000-rel nőtt az állomány a Közép-magyarországi régióban. A fővárosi térségben azonban 

nagyon sok, nem csak vagy egyáltalán nem ott tevékenykedő cég gépjárműállománya is be van 

jegyezve, amely torzítja a statisztikát, de a növekedés trendje mindenképpen érzékelhető.  

A XVIII. kerületben bejegyzett, 3,5t össztömeg alatti gépjárművek száma 2011-ben 4316 volt, 

2017-ben már 4632. Az efölötti tartományban lévő tehergépjárművek száma viszont csökkent, 

706-ról 581-re ugyanebben az időszakban.  

 
25. ábra: 3,5t össztömeg alatti kisáruszállítók Budapest belvárosában20 

                                                           
20 Fotó: Ekés András 
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4.2. Jelenleg nem hasznosított városi áruszállítási módok vízen és 

kötöttpályán 

4.2.1. Vízi áruszállítási lehetőségek 

A Duna budapesti szakaszának szabályozása a 19. század végén, 20. század elején készült el. A 

központi részen (Margit híd és Petőfi híd között) felváltva alakítottak ki függőleges partfalat, illetve 

lépcsős partoldalt. A Margit hídtól az Északi vasúti összekötő hídig, illetve a Petőfi hídtól délre 

Budafok-Hárosig kővel burkolt partoldalt hoztak létre, míg a fennmaradó szakaszokon kövezéssel 

erősített partoldalak kerültek kiépítésre.  

1920-ban átalakult a rakpartok funkciója, a rakpart mellett utakat építettek ki, mellyel biztosították 

a közúti kapcsolatot a város északi és deli része között. Az 1930-as évekig a Vásárcsarnokba 

éjszakánként érkeztek hajón az áruk a Budapesti Közraktárakba, ahonnan vasúton szállították tovább. 

1945 után a rakpartokon már csak személyhajózást kiszolgáló kikötők létesültek 

2013-tól Budapest partszakaszainak hasznosítási jogát átvette a Fővárosi Önkormányzat (lehetőség, 

hogy a szabályozás és az áruszállításra alkalmas infrastruktúra kiépüljön).  

Főbb nemzetközi vízi útvonalak  

A TEN-T kiemelt fontosságú projektjei közül csupán a 18. projekt (“Rajna / Mosel–Majna–Duna belvízi 

tengely”) tartalmaz Magyarországot is érintő vízi szakaszt. A VII. páneurópai folyosó teljes 

magyarországi hossza 378 kilométer (26. ábra).  

 
26. ábra: A TEN-T vízi hálózat 18. kiemelt eleme21 

A Duna magyarországi hossza 417 kilométer, a budapesti szakasz pedig 20 kilométeres. 8 belföldi 

kikötő része a TEN-T hálózatnak: Győr-Gönyű, Komárom, Budapest-Csepel, Dunaújváros, Paks, Baja, 

Mohács, Szeged. Ezek közül egyedül egy, a Budapest-Csepel található a fővárosban, mely a Duna-

Majna-Rajna vízi út egyik legfontosabb állomása.  

                                                           
21 forrás: http://iho.hu/img/galery/140501-kozop_4.jpg 
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Budapesten nagy jelentőséggel bír a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. (röviden BSZL), mely 

közúti és vasúti kapcsolatok mellett vízi összeköttetéssel is rendelkezik. Elhelyezkedését tekintve a 

Csepel-sziget déli részén található, a kikötő a TEN-T folyosónak. A Szabadkikötőben fellelhető RO-RO 

és konténer terminál, 92,800 m2 fedett, 49,120 m2 nyitott tárolóhelység és 5,000 m2 siló kapacitás.  

Felmerülő problémák 

A konténeres áruszállítás a Duna magyarországi szakaszán nehézkes, mivel a hajók nem tudnak elég 

mélyre süllyedni, a Dunára jellemző vízszintingadozás nehezíti a belföldi áruszállítást. Ezen felül 

gázlók, levonuló árhullámok, jégzajlás és sziklás részek nehezítik a közlekedést Budapest környékén.  

4.2.2. Kötöttpályás áruszállítási lehetőségek 

A városi kötöttpályás rendszereket már a 19. század második felétől kezdve használták teherforgalmi 

célokra, főként az üzemek, gyárak kiszolgálására. A HÉV vonalakon kezdettől fogva jelentős volt a 

teherszállítás. Kiépülésükkel létrejöttek a MÁV-HÉV kapcsolatok, melyeket főleg áruszállításra 

használtak: Törökőr, Gödöllő, Kén utca. A HÉV rendelkezett saját tulajdonú járműállománnyal, 

ugyanakkor MÁV tulajdonú járművekkel is bonyolítottak áruszállítási feladatokat a HÉV vonalakon.  

 
27. ábra: Belső teherszállításra (zúzottkő szállítására) használt jármű a hév hálózatán22 

1911-ben jelent meg a Csepeli Weiss Manfréd gyár (ma Csepel Művek) területét Pesterzsébet felől 

kiszolgáló iparvágány hálózat a Gubacsi zárógáton (ma a helyén a Gubacsi híd áll) keresztül. 

A villamossal történő teherszállítás mérföldköve volt 1926-ban a Rossemann és Kühnemann cégtől 

beszerzett negyven motoros teherkocsi. A részben még ma is üzemelő, „Muki” becenevű járművek 

végezték több mint 70 éven át a budapesti üzemek kiszolgálását és belső szállításokat Budapest 

villamoshálózatán keresztül. 

                                                           
22 Fotó: Ekés András 
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28. ábra: Üzemi célokra használt, egykori teherszállításban is résztvevő „Muki“ villamos23 

A HÉV hálózatán 1960-ban 62 iparvágány csatlakozás volt, ezek jelentős részét folyamatosan 

használták. Az 1960-as évektől megkezdődött a városi tömegközlekedés, és így a teherszállítás 

közútra helyeződése, és ennek okán az iparvágány-hálózat lassú hanyatlása. Az 1970-es évek második 

felétől mind a villamosvasúti, mind a HÉV-en történő teherszállítás hanyatlása felgyorsult. A 

legfontosabb városon belüli teherforgalmi kapcsolat a Déli pályaudvar és az esztergomi vasútvonal 

között működött a városi villamoshálózaton keresztül. Ez a vasúti szállítási kapcsolat – elsősorban a 

korábbi, Margit körúti GANZ gyár kiszolgálására –egészen 1996-ig létezett. A BKV vonalain a 

teherszállítás 1996. november 15-én szűnt meg. Innentől kezdve a HÉV és villamos vonalakon már 

csak üzemi, belső teherszállítás folyt.  

Főbb vasúti nemzetközi hálózati elemek 

A következő kép ábrázolja a TEN-T hálózat vasúti szakaszait Magyarországon. A TEN-T kiemelt 

fontosságú projektjei közül és a 22. projekt (“Athén–Szófia–Budapest–Bécs–Prága– Nürnberg / Drezda 

vasúti tengely”) tartalmaz Magyarországot is érintő vasúti szakaszt. A IV. páneurópai folyosó 487 

kilométernyi vasúti szakaszt tartalmaz, az V. folyosó 996 kilométert. A X/B. folyosó magyarországi 

vasúti szakasza 156 kilométer hosszú.  

                                                           
23 Fotó: Ekés András 
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29. ábra: A Helsinki folyosók és a TEN-T hálózat vasúti szakaszai Magyarországon24 

A vasúti áruszállításban Magyarország fő kereskedelmi partnerei: Ausztria, Szlovákia, Olaszország, 

Németország, Románia, illetve az Unión kívüli országként Ukrajna és Oroszország.  

Az országon áthaladó tranzitforgalom Lengyelországból, Romániából és Szlovákiából indul, fő 

célpontjuk Románia, Németország, Szlovénia, Szlovákia, Ausztria.  

Budapestnek az országos vasúthálózatban központi szerepe van, innen indulnak a fő vasútvonalak az 

ország különböző részei felé sugárirányban. A főváros két legnagyobb rendezőpályaudvara a soroksári 

és a ferencvárosi. A Csepeli Szabadkikötőnek fontos szerepe van a budapesti vasúti áruszállításban. A 

MÁV a Gubacsi hídon keresztül biztosítja a vasúti áruszállítást a kikötőbe, ami alapvetően a Soroksári 

úti rendezőpályaudvarról Kelebia felé induló 150-es vonal része.   

Felmerülő problémák 

Költséges a vasúti infrastruktúra és a kapcsoló rendszerek használata, verseny a pályahasználatért a 

személyszállítással szemben. A jelenlegi budapesti villamos infrastruktúra nagyban lefedi a belvárost, 

a HÉV hálózati elemei viszont szétszabdaltak, a belvárosi pontokat nem érik el és további problémát 

jelent, hogy a MÁV-HÉV Zrt. nem is tervezi a vonalak bérbeadását harmadik félnek.   

  

                                                           
24 forrás: http://www.kti.hu/uploads/images/Trendek/2_Masodik/a02_5-100__on.jpg 
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5. A városi áruszállítás és city-logisztika problémái 

Ma Budapesten a logisztikai folyamatok szabályozása, menedzselése és ellenőrzése széttagolt, nem 

egységes. A fővárosban és különösen a FUA területét tekintve, nem létezik olyan szervezet, mely az 

áruszállítási és city-logisztikai folyamatokat egy egységes, koherens rendszerben irányítaná. Alapvető 

problémát emellett a szabályozás hiányosságai, egy a városra és az agglomerációra vonatkozó 

áruszállítási, úthasználati és behajtási, valamint city-logisztikai terv hiánya, a nem megfelelő 

színvonalú és kapacitású infrastruktúra, az IT alapú rendszerek használatának hiánya és a nem 

hatékony ellenőrzés jelentik. A logisztikai láncok szereplői, a szállítmányozók és kiszállítást, rakodást 

végzők e körülmények között próbálják megoldani a napi feladataikat, azonban a szokásjog alapú, a 

szabályokat kényszerből áthágó módszerek rendszerszintű problémákat okoznak, főleg a belvárosi, 

zsúfolt területeken.  

A budapesti városi áruszállítás problémáit áttekintve, négy fő csoportot alkottunk. Megfogalmaztunk 

szervezésbeli problémákat, melyek a szabályozási hiányosságokra és menedzselési, irányítási 

hiányosságokra vezethetők vissza. Másrészt infrastrukturális oldalról megközelítve a problémákat, 

felmerültek a járműállománnyal és épített, logisztikai infrastruktúrával kapcsolatos hiányosságok. 

Ezek fennállása egyértelműen hátráltatják a hatékony szállítási lánc kialakulását, ezáltal szerepet 

játszanak a forgalom akadályozásában és a jelentősebb környezeti terhelés kialakításában. 

 

 

 
30. ábra: Problémák 

5.1. Szabályozással kapcsolatos problémák a logisztika területén 

5.1.1. Egységes teherforgalmi áruszállítási, behajtási és city-logisztikai 

koncepció hiánya  

A teherszállítás és logisztikai kérdésköre szervezeti és szabályozási szempontból széttagolt, a döntési 

és felelősségi körök eltérő intézményekhez tartoznak. A jelenleg érvényben lévő teherforgalmi 
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behajtási stratégia a 3,5 tonna feletti járművek behajtási engedélyeit kezeli Budapest területén, 

azonban sok szempontból nem állja meg a helyét a működésének formájában. 3,5 tonna alatti 

áruszállítást végző járművek fővárosi és főváros környéki mozgásairól semmilyen nyilvántartás nem 

létezik.  

A logisztikai és áruszállítás kérdésköréről fővárosi szinten a Balázs Mór Terv fogalmaz meg átfogóan 

problémákat és célokat, amely nem kizárólag egyetlen ágazatként tekint a logisztikára, hanem más 

ágazatokkal együtt kezeli.  

Jelenleg a 2014-ben készült Budapest City-logisztikai Célkitűzéseinek Egységes Koncepció Javaslata 

c. dokumentum az egyetlen, mely részletesen foglalkozik a city-logisztikai kérdésekkel a főváros 

területén, megfogalmazza a problémákat és megoldásokat keres rájuk. Azonban ez a dokumentum 

nem került az elkészítését követően legitim státuszba. 

Tehát összefoglalva jelenleg nem létezik teherforgalmi behajtási, áruszállítási és city-logisztikai 

kérdésekkel foglalkozó, stratégiai és operatív szempontból, Budapestre és az agglomerációs térségre 

kiterjedő egységes koncepció. 

5.1.2. Széttagolt szabályozás a különböző közigazgatási szinteken hozott 

szabályok átjárhatóságának hiánya miatt 

A logisztika különböző szinteken, illetve különböző szervek által történő szabályozásának 

következményeként  a szabályrendszer több ponton nem koherens, nem hatékony, illetve a szabályok 

közigazgatási területekhez való illeszkedése miatt sokszor a közigazgatási határok indokolatlanul nagy 

választóvonalként jelennek meg a folyamatokban.   

Az országos és a budapesti szinten történő szabályozás közti átjárhatóság hiányának következménye, 

hogy az országos útdíj és a budapesti teherforgalmi behajtási rendszerek különböző platformokon 

működnek. Emellett probléma a Budapesti FUA nem egységes szabályozása, valamint a budapesti 

kétszintű közigazgatási rendszer következményeként megjelenő szabályozási különbségek a 

kerületekben. 

5.2. Menedzsment és irányítási problémák a logisztika területén 

5.2.1. A city-logisztika intézményi kereteinek hiánya  

A hatékony és egységes városi logisztikai menedzsment és szabályozás alapfeltétele egy olyan szerv, 

mely egy kézben tudja összpontosítani a logisztikai folyamatokkal kapcsolatos adatgyűjtést és 

elemzést, a folyamatok menedzselését és ellenőrzését, emellett kihat a szabályozásra is. Jelenleg 

Budapesten nincs ilyen szerv, ennek következtében a folyamatok menedzsmentje és kezelése 

széttagoltan és fontosságához mérten kevésbé hangsúlyosan jelenik meg. A fővárosban a logisztika 

kézben tartása részben a fővárosi és a kerületi önkormányzatok, részben a BKK, ellenőrzés 

tekintetében pedig részben a rendőrség és a közterületfelügyeleti szervek hatáskörébe tartozik. 

Probléma tehát, hogy az adatgyűjtés, az ellenőrzés és a stratégia-alkotás más-más szinteken, más-

más szervnél jelenik meg, így városi logisztika menedzsmentje nem működik egységesen, koherensen. 

5.2.2. Alacsony normakövetési hajlandóság, az ellenőrzési rendszer 

hiányosságai  

A teherszállításban az alacsony normakövetési hajlandóság leginkább az ellenőrzési rendszer 

hiányosságaira vezethető vissza. A megfelelő ellenőrzési tevékenység hiányában a szankciók jó 

eséllyel elkerülhetök, ezért a fuvarozók nem igénylik meg a szükséges behajtási hozzájárulást. Az 

ellenőrzés hatékonyságát az is csökkenti, hogy a hatályos rendelkezések jelenleg a parkoláshoz és 
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rakodáshoz fűződő ellenőri feladatokat több szervezet között osztják fel: a Rendőrség, FÖRI és 

kerületi közterület-felügyeletek hatáskörébe tartozik, ezen felül a várakozó járművek ellenőrzését 

egyes kerületben a parkolásellenőrző cégek végzik. A tehergépjárművek a szállítási célpontok 

közelében a rakodás ideje alatt sokszor a lehetőségek hiánya, vagy az ellenőrzés hiánya miatt 

szabálytanul a közúti és/vagy a gyalogos forgalmat zavaró módon állnak meg.  

 
31. ábra: Mozgáskorlátozott parkolóhelyen rakodást végző tehergépjármű25 

 
32. ábra: A kerékpáros forgalmat akadályozó kistehergépjármű 

                                                           
25 Fotó: Ekés András 
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Másik ellenőrzéssel kapcsolatos jelentős probléma, hogy a parkolási felületeken 20 perces rakodási 

lehetőséget biztosító rakodási tárcsa helytálló alkalmazását lehetetlen ellenőrizni, a fuvarazók 

szabadon állíthatják a tárcsán a rakodás megkezdésének időpontját.  

5.2.3. Környezetbarát szállítási módok ösztönzésének és köztudatban való 

szereplésének hiánya 

Magyarországon jelenleg a környezetbarát szállító eszközök száma alacsony, mely a motiváció 

hiányának is köszönhető. Nem léteznek jelenleg olyan kedvezmény rendszerek, melyek előnyben 

részesítenék a környezetbarát járműveket alkalmazó vállalatokat. Mivel a környezetbarát 

(elektromos, LPG, CNG járművek) járművek beszerzése nagyobb költségű, mint a hagyományos 

hajtással bíró gépjárműveké, ezért ezt csak nagyobb logisztikai vállalkozások képesek finanszírozni 

önerőből.  

 
33. ábra: Alacsony környezeti besorolású tehergépjármű szabálytalan parkolása26 

A köztudatban az áruszállítás környezetbarát megoldásai egyáltalán nem kapnak hangsúlyt, néhány 

pilot projekten túl látható nyomai sincsenek a városban. Sok esetben a kisebb logisztikai vállalatok 

vezetői sem ismerik a környezetbarát technológiai megoldások létezését ezért nagy szükség lenne a 

közlekedéssel kapcsolatos tudatformálásra társadalmi szinten.  

5.3. Infrastrukturális hiányosságok a logisztika területén 

5.3.1. Koncentrált rakodóhelyek száma alacsony, elhelyezkedésük nem 

igazodik az igényekhez 

Budapest áruszállításában az egyik legkritikusabb elem a rakodás körülményeinek megfelelő 

biztosítása. A koncentrált rakodóhelyek száma kevésnek bizonyul, az 527 darab rakodóhely nem képes 

kiszolgálni a forgalmi igényeket.  

                                                           
26 Fotó: Ekés András 
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34. ábra: Koncentrált rakodóhelyek elhelyezkedése Budapesten 

További gondot okoz, hogy sok üzlet nem rendelkezik saját rakodási infrastruktúrával, tekintve, hogy 

a szabályozási környezet nem kellően szigorú előírásokat fogalmaz meg e tekintetben, így ezen 

üzletek áruigényeinek kiszolgálására a közterületeket használják.  

Több esetben a rakodóhelyek és parkolóhelyek megkülönböztetési nem egyértelmű, így akár nem 

rakodást végző gépjárművek is elfoglalhatják a rakodás számára megkülönböztetett helyeket.  

 
35. ábra: Jelzésrendszerek nem egyértelműek, könnyedén összetéveszthetőek a rakodóhelyek és 

parkolóhelyek27  

                                                           
27 forrás: http://kreszklub.hu/kreszforum/rakodasi-terulet-kijelolese/ 
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Mivel a rakodóhelyek száma véges és kapacitása alacsony a belvárosban, a rakodóhely keresése és az 

előnytelen megállások miatt gyakran elhúzódik a rakodás folyamata. Emiatt a szállítási láncok 

célállomásaihoz az érkezési időpontok meghatározása is nehézkes. 

 
36. ábra: Előnytelen megállás, mely a forgalmat is akadályozza és a rakodási folyamatot is 

meghosszabbítja28 

5.3.2. Korszerű városi logisztikai tevékenységek infrastrukturális 

feltételeinek hiánya  

A korszerű, fenntartható és a városlakók igényeire és szempontjaira érzékeny logisztikai rendszer 

egyik fontos jellemzője a hatékony áruszállítás, ami azt jelenti, hogy a sűrű, belvárosi környezetbe 

félig üres vagy csak kis mértékben megtöltött teherszállító járművek nem mehetnek be, így nem 

foglalva az amúgy is szűkös helyet és nem szennyezve a levegőt.  Ehhez azonban egy olyan rendszer 

szükséges, mely az eddig különböző szállítójárművek és cégek által szállított árukat együtt kezeli, 

ennek infrastrukturális feltételei a konszolidációs központok és csomagpontok hálózatának megléte, 

valamint a folyamathoz szükséges IT háttér kialakítása. 

Ma Budapesten a nagy áruházláncoknak van saját konszolidációs központjuk, azonban a belvároshoz 

közel, több gyártó/szállító által használható központok nincsnek, s ezek hiányában a legtöbb 

beszállító az általa forgalmazott vagy gyártott árucsoportokat üzletenként szolgálja ki. A 

konszolidáció hiányában az üzletekhez érkező járművek száma nem járul hozzá az akadálytalan 

forgalomlefolyáshoz és a környezetterhelés csökkentéséhez.  

                                                           
28 Fotó: Ekés András 
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5.4. A járműállománnyal és az alkalmazott technológiákkal kapcsolatos 

problémák 

5.4.1. Környezetbarát járművek és technológiák használati aránya alacsony  

A közlekedés felelős a legnagyobb mértékben a korom, a por, és az üvegházhatású gázok 

kibocsátásáért. A járműállomány környezeti szempontból előnyösebb járművekre való cserélése 

jelentős költségeket ró a fuvarozókra, általánosan igaz, hogy önerőből erre nem képesek a 

vállalkozók. Emiatt a legtöbb fuvarozó – főként a kisebb vállalkozások - hagyományos üzemű, 

alacsonyabb környezetvédelmi besorolású, elöregedett gépjárműveket használ. 

 
37. ábra: Tehergépjárművek átlagos életkora Magyarországon (2002-2017) 

Ezt az állítást támasztja alá, az, hogy 2006 óta szinte folyamatosan növekszik a tehergépjárművek 

átlagos életkora Magyarországon (2017-ben 13 év volt). A használatban lévő járművek elöregedésének 

oka többek között a környezetbarát teherszállítójárművek elterjedését támogató pozitív ösztönzők 

szinte teljes hiánya, valamint a kezdetleges töltőinfrastruktúra az alternatív üzemanyagot használó 

járművek számára. 

 
38. ábra: Belvárosi területen használt elavult tehergépjármű29 

                                                           
29 Fotó: Ekés András  
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5.4.2. Az intelligens és innovatív megoldások kis aránya a logisztikai 

szolgáltatások terén  

A szállítás utolsó rövid szakasza óriási kihívást jelent az áruszállítást végző járművek számára. 

Általános elmondható, hogy a teljes szállítási költség kb. 28%-át a célállomás előtti néhány kilométer 

jelenti, ugyanis a sokszor nehézségekbe ütközik a célállomás megközelítése és a járművek parkolása. 

Amennyiben azonban a szállítás kisebb, energiahatékonyabb járművel történik, vagy újabb 

technológiák által közös célállomásra is szállíthatók a csomagok (csomagpontok), a szállítás 

hatékonysága növekszik.  

Budapesten jelenleg nem elterjedt a last-mile technológiák, sem a megosztáson alapuló megoldások 

alkalmazása, mindössze néhány nagyobb logisztikai társaság működtet kisebb, energiahatékonyabb 

járműveket, illetve rövid időtartamra bérelhető teherszállító járműveket a fővárosban.  

 
39. ábra: Egymás után érkező áruszállító járművek feltartják egymást és akadályozzák a 

forgalomlefolyását szűk, belvárosi környezetben30 

5.5. A kiskereskedelmi egységek kikérdezése során jelzett problémák 

A 2017 őszén 381 budapesti és vecsési kiskereskedelmi egységben végzett kérdőíves kikérdezés során 

a válaszadók szabadszavas lehetőséget kaptak a különböző problémák leírására, melyet aztán 

kategóriákba szedtük. A válaszok (N=208) 30%-a alapján nincsen problémájuk a válaszadóknak a 

logisztikával, a többi kategória a 40. ábra szerint oszlik el. Többségükben (55%) a nem megfelelő 

parkolási/rakodási lehetőséget jelölték meg, 9%-uk szerint nem megközelíthető a rakodóhely (fizikai 

korlátok vagy szabályozások miatt), 3%-uk szerint nem megfelelő a rakodóhely (pl. gyakran elfoglalják 

személygépkocsival parkolás céljára), a maradék esetekben a beszállítás időpontját és az áruátvétel 

                                                           
30 Fotó: Ekés András 
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időtartamát kifogásolják. Külön kitérnénk arra, hogy a problémák 9,62%-a vezet biztosan szabálytalan 

magatartáshoz, de ez a szám nagyobb is lehet, mert a bizonytalan eseteket nem vettük bele ebbe az 

értékbe. 

 
40. ábra: Problémák előfordulási aránya 

Körülbelül a válaszadók (N=129) kétharmadának (66%) volt valamiféle javaslata a problémáik 

megoldására. Ezek szintén szabadszavas válaszolási lehetőségek voltak, itt is kategorizáltunk, 

mégpedig a rakodóhelyek kialakítására vonatkozó (34%), szabálymódosítást kívánó (19%), beszállítási 

időpontot megváltoztatni akaró (2%) és egyéb osztályokra, amint azt a 41. ábra mutatja. 

 
41. ábra: Javaslattípusok megoszlása 
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6. Fenntartható logisztikai megoldások és nemzetközi jó 

gyakorlatok 

A fentartható városi logisztikai tervezés célja, hogy ne csak a városi logisztikai rendszer hatékony 

fejlesztését alapozza meg, hanem kiemelten kezelje a logisztikai folyamatok fenntarthatóvá tételét 

mind társadalmi, mind környezeti szinten, ezzel járulva hozzá az élhető és emberközpontú városok 

megszületéséhez. Jelen fejezet külön koncentrál a logisztika fenntarthatósági aspektusaira, beleértve 

mind a Budapesten már meglévő pozitív elemeket és kezdeményezéseket, mind a jó példaként 

előttünk álló más európai városok gyakorlatait.  

6.1. Létező fenntartható logisztikai megoldások Budapesten 

A fenntarthatóság szempontja a magyarországi városi logisztikában egyelőre csak nagyon kis 

mértékben jelenik meg. Fenntartható és intelligens city-logisztikai megoldások egyelőre még pilot 

projektek szintjén is csak nagyon kis arányban működnek. Budapesten alapvetően az jellemző, hogy 

a piaci igények által életre hívott megoldások próbálnak maguknak utat törni, életben maradni, s a 

piaci alapú kezdeményezések megjelenését leköveti a szabályozás, a városmenedzsment. Az Európai 

Unió célja, hogy 2050-re a jelentősebb városközpontok logisztikája alapvetően szén-dioxid kibocsátás-

mentes legyen31. A cél eléréséhez a magyarországi városi áruszállítás terén még jelentős lepéseket 

kell tenni. 

Budapesten a következő kezdeményezések azok, melyek a városi logisztikában hozzájárulhatnak a 

fenntarthatóbb irányba való elmozduláshoz: 

1. Kerékpáros futárszolgálatok  

A teherbiciklivel történő áruszállítás kisebb tömegű rakomány esetében a városi áruszállítás 

legideálisabb módja. Ennek oka, hogy egyrészt környezetbarát, még elektromos rásegítésű 

kerékpárok esetén sem okoz lokálisan zaj, illetve légszennyezést, másrészt a jellemzően néhány km-

es belvárosi/városi távolságok esetén rendkívül gyors és helytakarékos megoldás, sem a napi dugók, 

sem a parkolási problémák nem befolyásolják számottevően. 

Budapesten a kerékpárral történő áruszállítás a 90-es évek elején még gyerekcipőben járt. Azóta 

azonban a „kerékpáros forradalom” részeként sokat fejlődött. Mára közel egy tucat kerékpáros 

futárszolgálat működik a városban, melyek különböző létszámú csapattal és kerékpárállománnyal 

dolgoznak. A futárszolgálatok sok esetben a hagyományos kerékpárok mellett teherkerékpárokat 

használnak, melyek akár 250 kg szállítására is alkalmasak. 

A városban a legrégebbi és máig legmeghatározóbb kerékpáros futárszolgálat a Hajtás-pajtás, mely 

fénykorban 150 alkalmazottal dolgozott. A cég és a GLS között 2015-ben előremutató 

kezdeményezésként indult el az a közös projekt, melynek keretében a GLS által teherautókkal 

szállított csomagok egy közös újraelosztó központból a Hajtás-Pajtás futárszolgálat kerékpárjaival, 

illetve az ország egyik első tisztán elektromos furgonjával, egy Nissan e-NV200-assal kerültek tovább 

szállításra a belvárosi területek felé. 

                                                           
31 Fehér Könyv (2011) 
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42. ábra: Modern, kerékpáros city-logisztika, étel házhozszállítással (amszterdami és budapesti példa)32  

2. Koncentrált rakodóhelyek  

A koncentrált rakodóhelyek kialakítása a hatékony logisztika egyik fontos alapeleme. Jelenleg 527 db 

rakodóhely működik a városban, melyek nagyban hozzájárulnak az illegálisan, második sorban vagy 

járdán történő megállás és rakodás elkerüléséhez. (Bővebben lásd a 4.1.5 fejezetben.) 

3. Jedlik Ányos Terv  

A fenntartható városi logisztikai megoldások terén az elektromobilitás kulcsfontosságú szerepet 

játszhat a jövőben. Az elektromobilitás hazai térnyerésének katalizálása érdekében a Kormány 2015. 

júliusában elfogadta a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról szóló 

kormányhatározatot, és az annak mellékletét képező Jedlik Cselekvési Tervet. Ez a kormányhatározat 

döntött arról is, hogy az NGM a kvótabevételek terhére megkezdi az elektromos töltőinfrastruktúra 

fejlesztését, valamint mintaprojekteket indít elsődlegesen az egészségügy, a városi és elővárosi 

közösségi közlekedés és a kommunális hulladékgyűjtés területén. Bár a mintaprojektek között 

jelenleg városi áruszállítási témájú nem szerepel, a töltőinfrastruktúra fejlesztése, a szabályozási 

háttér megalkotása és az elektromos járművek beszerzésének támogatása fontos lépések az alternatív 

üzemanyag felhasználású áruszállító járművek elterjedésének folyamatában. 

4. Elektromos autótámogatási program 

Az kormány a Jedlik Ányos Terv alapján 2016 októberében vezette be az elektromos autótámogatási 

programot- A program lényege, hogy az állam megadott 13 db tisztán elektromos autó modellre, 

köztük 3 áruszállítóra (Peugeot Partner Electric, Citroen Berlingo Electric, Nissan e-NV200 furgon) 

különböző kedvezményeket biztosít, így ezek a járművek megvásárlásakor nincs regisztrációs adó, 

átírási illeték és teljesítmény adó, valamint maximum 1,5 M állami támogatás is igényelhető. A 

támogatások ellenére viszonylag kevés tisztán elektromos jármű lelt gazdára az országban az elmúlt 

években, számuk 2017-ben országos szinten még kevesebb mint 1000 db volt.  

 

6.2. Nemzetközi city-logisztikai gyakorlatok  

Az alábbi fejezetben közúti, kötöttpályás és vízi áruszállítási megoldások találhatók különböző 

városokból, jellemzően bemutató és teszt projektek részeként.  

                                                           
32 Fotók: Ekés András  
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6.2.1. Közúti city-logisztikai projektek 

6.2.1.1. Cargohopper, Utrecht (Hollandia) 

2008-ban a CIVITAS MIMOSA projekt keretében Utrecht városa kidolgozott egy áruelosztási tervet, 

többek között a városba érkező járművekre vonatkozó időbeli korlátozásokat és az alacsony 

kibocsátású zónák kijelölését. Ezeken felül azonban, együttműködve a MIMOSA projekttel, két további 

intézkedést határozott meg a város (Cargohopper és Beer Boat).  

A Cargohopper egy kis méretű, gumikerekekkel ellátott elektromos jármű, amely képes konténerek 

szállítására is. 2009 áprilisától működött a városban, a keskeny méretének köszönhetően könnyen tud 

közlekedni Utrecht sétálóutcáin, belvárosában. A jármű tetején napelem is található. Az egyik 

utrechti hulladékkezelővel kötött megállapodás alapján összegyűjti az üzletek hulladékait. A 

Cargohopper olyan sikeres volt, hogy 2011 őszén elindították a Cargohopper 2-t.  

 
43. ábra: Cargohopper, Utrecht (Hollandia)33  

6.2.1.2. Distripolis – Párizs (Franciaország) 

A Distripolis projekt keretében speciális akkumulátoros-elektromos járműveket fejlesztettek ki városi 

áruszállításra. Az áruszállítások egy új információs rendszer alapján mennek végbe, melynél az első 

tesztek során 5%-os csökkenés volt megfigyelhető a megtett távolságokban. A járművek megtehető 

távolsága az akkumulátor függvényében 105 – 155 km.  

                                                           
33 forrás: http://evworld.com/press/cargohopper_01.jpg 



  

 

48 

 

 
44. ábra: Elektromos áruszállító jármű - Párizs34 

Az elektromos járműflottán kívül tricikliket is terveztek városi áruszállításra, melyekkel igénybe lehet 

venni a kerékpársávokat és a gyalogos zónákat. Kapacitásuk 180 kg (1.5 m3). 

 
45. ábra: Áruszállításra alkalmazott tricikli - Párizs35 

6.2.1.3. Olaszország – Padova – Cityporto szolgáltatás 

A Cityporto megoldás 2004. április 21. óta működik. Önkéntes alapon dönthettek az áruszállítók, hogy 

csatlakoznak-e a kezdeményezéshez, aminek köszönhetően könnyebben elérhetik a városközpontot a 

korábbi korlátozásokhoz képest. Akik csatlakoznak, számukra az árukat az Interporto logisztikai 

terminálon elhelyezkedő városi konszolidációs központba szállítják. Innen környezetbarát, metángáz 

meghajtású járművek segítségével továbbítják a belváros korlátozott forgalmi övezetében található 

üzletek felé az árukat. A számos ösztönző eszköz közül néhány például a közösségi közlekedés számára 

fenntartott sávok, rakodóhelyek és egyéb logisztikai létesítmények használata.  

                                                           
34 forrás: 
http://www.eltis.org/sites/default/files/styles/threshold768/public/casestudies/distripolis_electron_jpg_2.jpg?itok=
N0fHQao4 
35 forrás: https://static.latribune.fr/120333/distripolis.jpg 
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46. ábra: CNG üzemű jármű - Padova (Olaszország)36 

6.2.1.4. Toulouse – Chronopost 

A Chronopost Franciaországban egy jelentősebb szállítmányozó cég. Három típusú járművel végzi a 

városi áruszállítást: elektromos járművel, CNG járművel és Chronocity járművel.  

 
47. ábra: Chronocity kézzel irányított jármű37 

 

6.2.1.5. Belvárosi áruszállítás, Dubrovnik 

A dubrovniki óváros várfallal körbevett, történelmi területén a szűk utcák és a jelentős 

turistaforgalom miatt elektromos kisautókkal történik a city-logisztikai és köztisztasági feladatok 

                                                           
36 forrás: 
https://www.researchgate.net/profile/Jacques_Leonardi/publication/283150066/figure/fig8/AS:614022172921883@1
523405702826/CNG-van-used-for-last-mile-deliveries-by-Cityporto-Padova-Innovation-and-transferability.jpg 
37 forrás: http://www.chronocity.fr/resources/_wsb_481x357_LM006546.jpg 
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ellátása. A boltokba külső pontokról szállítják be a várfalon belülre az árukat, és juttatják ki a 

szemetet, egyéb hulladékokat. 

 
48. ábra: Elekromos kisáruszállító autók Dubrovnik belvárosában38 

6.2.2. Kötöttpályás city-logisztika 

6.2.2.1. Monoprix – Párizs (Franciaország) 

2004-ben a francia szupermarketlánc (Monoprix) részt vett egy kutatási projektben, amit néhány helyi 

önkormányzat és a francia vasúti pályahálózat működtetője készített. A projekt három évvel később 

indult, és fő célja volt, hogy a párizsi boltok ellátására új koncepciót alakítsanak ki, csökkentve a 

városon belüli és környéki utakon jelentkező torlódásokat. 2007 novemberétől a Monoprix ötvözte a 

vasúti áruszállítást és a CNG járművek használatát. Vasúton szállították az árukat egy külvárosi 

elosztóközpontból egy Párizsban található épületbe, ahonnan a CNG hajtású teherautók továbbították 

a termékeket a rendeltetési helyükre. A projekt eredményeként csökkent a CO2 kibocsátás, a szállítási 

költségek viszont nőttek.  

                                                           
38 Fotó: Ekés András  



  

 

51 

 

 
49. ábra: A Monoprix üzleteibe való áruszállítás folyamata39  

6.2.3. Vízi áruszállítási megoldások 

6.2.3.1. Beer Boat, Utrecht (Hollandia) 

2008-ban a CIVITAS MIMOSA projekt keretében Utrecht városa kidolgozott egy áruelosztási tervet, 

például a városba érkező járművekre vonatkozó időbeli korlátozásokat és az alacsony kibocsátású 

zónák kijelölését. Ezeken felül azonban, a MIMOSA projekttel együttműködve, két további intézkedést 

határozott meg a város (Cargohopper és Beer Boat). 

Utrecht korábban egy dízel üzemű hajút használt az áruk szállítására a csatornánál található üzletek, 

vendéglátóegységek számára. 2010. januárjában vezették be a zéró kibocsátású elektromos hajó 

alkalmazását, mely több mint 60 kereskedelmi egységet lát el. A sikeren felbuzdulva a város 2012-

ben egy újabb hajót szerzett be egyéb termékek szállítására, mint például a hulladékok.   

 

                                                           
39 forrás: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-10312013000300005 
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50. ábra: Beer Boat, Utrecht (Hollandia)40 

6.2.3.2. Hajó és kerékpáros futárok - Amszterdam  

1997. október 23-án Amszterdamban indították el az első városi disztribúciót támogató pilot 

rendszermegoldást, amely vízi úton segíti a történelmi belváros kiszolgálását, részben mentesítve így 

a közúti forgalom alól. A projekt elsősorban a DHL Worldwide Express általi kiscsomagok kézbesítésére 

jött létre.  

A projekt célja, hogy egy hajó végigmegy Amszterdam csatornáin, megadott kikötési pontokkal. 1997-

ig a csatornákat csak személyszállításra lehetett használni, de emiatt a kezdeményezés miatt 

megváltoztatták a szabályozást. A hajón kerékpáros futárok utaznak, akik az adott pontokon le- és 

felszállhatnak és a belváros felé kézbesíthetik a kisméretű csomagokat. A hajó 20 kerékpáros futár 

kiszolgálását teszi lehetővé. A megoldás hatékonyságát növeli az információs technológia, melynek 

köszönhetően a futárok és a hajó kapcsolata (helyzete) nyomon követhető.   

                                                           
40 forrás: http://smartcitystudio.com/wp-content/uploads/2012/10/bierboot.jpg 
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51. ábra: Kerékpárosokat szállító hajó kisméretű csomagok kézbesítésére - Amszterdam (Hollandia)41 

6.2.3.3. Elektromos hajó - Amszterdam  

A Mokum Mariteam árufuvarozó az amszterdami csatornákat használja az áruk és hulladékok 

szállítására, mely csökkenti a belvárosban lévő kis- és közepes méretű tehergépjárművek számát. A 

hajók elektromos motorral vannak ellátva. Az árukat a városon keresztül szállítják a rendeltetési 

helyükre, ahonnan a hulladékokat és a maradékokat a visszafelé vezető úton összegyűjtik. Ezeken 

felül több kisebb projektet is végeznek a hajóval az Önkormányzat, hotelek, események számára.  

6.2.4. Szabályozási példák 

6.2.4.1. Intézkedések az áruszállítás javításáért – Stockholm 

2013-ban Stockholm városa több módszert vezetett be a teherszállítás javítására. A város és a 

különböző érintettek között szoros együttműködés alakult ki, első lépésként létrehoztak egy 

kereskedelmi konszolidációs megoldást a városközpontban és egy pilot projektet a csúcsidőn kívüli 

(éjszakai) áruszállításokra.  

2014-ben ezek és néhány egyéb intézkedés került be Stockholm városának áruszállítási tervébe 

(“Stockholm Freight Plan 2014-2017”). A kereskedelmi konszolidációs megoldást 2017-ben indították 

el ÄLSKADESTAD néven. A csomagok utolsó mérföldes kiszállítását kombinálja a hulladékok 

gyűjtésével, elektromos járműveket alkalmazva. Ez a megoldás a város, a hulladékkezelő vállalat, a 

logisztikai szolgáltató és az ingatlanvállalat együttműködésével jött létre. Az üzleti modell 

kereskedelmi, az üzemeltetés nem kap állami támogatást.  

A csúcsidőn kívüli áruszállítás során megvizsgálták, hogyan lehetne az éjszakai áruszállítás nehéz 

járművekre vonatkozó tilalmát feloldani csendes járművek alkalmazásával és hogyan lehet növelni a 

meglévő infrastruktúra kapacitását. Két teherautó (egy elektromos hibrid és egy biogázzal működő) 

szállított ételt az éttermeknek, hoteleknek, élelmiszerboltokba a belvárosban. A fő akadály a 

lakosokat zavaró zajhatás, így ennek tanulmányozására nagy hangsúlyt fektettek. A projekt 

eredményei pozitívak voltak a hatékonyságot és a károsanyag kibocsátást figyelembe véve. Egy másik 

nagy tanulság az volt, hogy a legnagyobb zajjal kapcsolatos probléma az áruszállítás utolsó 

mérföldjein keletkeztek.  

                                                           
41 forrás: http://cargobikefestival.blogspot.com/2017/10/boat-bike-dhls-multi-modal-amsterdam.html 
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Stockholm folyamatosan frissíti az áruszállítási tervét. Az egyik új éjszakai áruszállítási projekt a 

CIVITAS ECCENTRIC program keretében hozzájárul az éjszakai szállítás új szabályozási kereteinek 

megalkotásához.  

Az ÄLSKADESTAD projektet 2018 nyarától kiterjesztik az óvárosra is, valószínűleg új partnerek is 

csatlakozni fognak. Fontos mobilitási és környezeti szempontok - például a villamosítási folyamatok, 

a digitalizálás és az automatizálás – is belekerül az új tervbe. 

6.2.4.2. Optimalizált útvonalak 

A Big Data és a logisztika találkozása: az UPS csomagküldő szolgálat szállítói nem fordulhatnak balra, 

mivel az adatok elemzése során rájöttek, hogy így jelentős mennyiségű kilométert és költséget tudnak 

spórolni. Az autók sok időt és üzemanyagot veszítenek el azzal, hogy a kereszteződésekben a balra 

kanyarodáskor bevárják, hogy elhaladjon a szembejövő forgalom. Az útvonaltervező szoftver 

beállítását módosították, a balra kanyarodást minimalizálták. Az eredmény nem csupán a kilométer 

és a költség csökkenése, hanem sokkal kevesebb járműre is van szüksége a cégnek.  

6.2.4.3. Áruelosztás - Aalborg (Dánia) 

Aalborg városa egyike volt annak a három dán városnak, mely részt vett a „Sustainable City Logistics 

Solutions“ projektben 2001 és 2003 között. A projekt célja az áruelosztás fejlesztése, majd ezután az 

áruszállítási tevékenységek során felmerülő negatív környezeti hatások csökkentése. Az áruszállítási 

tevékenység a belvárosban a négy főutcára koncentrálódik, mindegyik egy gyalogos övezetben 

található. Ezeken az utcákon nagyjából 200 üzlet található, mindegyiknél napi szintű áruszállítással. 

Több intézkedést tettek az elérni kívánt célok érdekében: 

 Rakodási és “nemrakodási” zónákat alakítottak ki 

 Az áruszállítás koordinációja az elosztók között 

 Elektromos járművek használata 

 Szabályozás és áruszállítás miatti behajtási engedély szigorítása a gyalogos övezetekben 

 „Egy bolt“ vezérelv, azaz tulajdonképpen egy bolt funkcionálna központként, ahonnan a 

közeli boltokba szállítják az árukat.  

 alacsony kibocsátású zóna (pl.: London) 

6.2.4.4. Toulouse 

Létezett városi áruszállítási szabályozás a városban, de elég összetett volt és nem felelt meg a 

kereskedők igényeinek a belvárosban. Ennek megfelelően a városközpontba érkező szállítások közel 

felét szabálytalanul végezték.  

A városi közlekedési részleg tanulmányozta más városok áruszállítási szabályozását, elemezték a 

pozitív jellemzőket és a lehetséges akadályozó tényezőket. Ezt követően javaslatot dolgozott ki 

Toulouse új szabályozására.  

2006 januárjában bemutatták az elképzelésüket különböző közúti fuvarozóknak, mely kisebb, 

környezetkímélőbb járműveket ír elő és egy áruelosztó központot a külvárosban. A fuvarozók 

egyetértettek a szabályozás újításának szükségességében, de csak a bolti tulajdonosok 

együttműködésével. 2006. január és március között a város képviselői a bolttulajdonosokkal és a 

közúti áruszállítókkal együtt meghatározták az új áruszállítási szabályozást és a dedikált árulerakó 

helyeket a városközpontban. 2007 januárjában a város vezetői úgy döntöttek, hogy lemondanak az 

áruelosztó központ létrehozásáról, mivel sok fuvarozó ellenállt.  
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Az új rendelet korlátozta a teherautók által szállítható súlyt és a városközpontban az áruszállítás 

idejét. Új parkolókezelési szabályozás és a közterület újratervezése a belvárosban segített az 

áruszállítás számára helyeket felszabadítani. Az üzletkötők elfogadták az új szabályozás által 

előidézett enyhe megszorításokat.  

6.2.4.5. Alacsony kibocsátású zóna - London 

Az alacsony kibocsátási zónákat 2008-ban vezették be Londonban, majd 2012-ben tovább szigorították 

a szabályozást. Nincsenek sorompók vagy fizetőkapuk, helyette kamerával figyelik, hogy az alacsony 

emissziós zónába kik léptek be: a kamera leolvassa a rendszámot, majd egy adatbázisban ellenőrzi a 

jármű kibocsátási típusát.  

6.2.4.6. Többcélú sáv – Barcelona 

Napszaktól, időintervallumtól függően néhány sáv váltakozó használatú, azaz lehetnek parkolók, 

rakodási területek vagy buszsávok. Csúcsidőben például buszsávként funkcionálnak. Az éppen aktuális 

információkat kijelzőkön írják ki. 2002 és 2006 között a CIVITAS SMILE projekt keretében került sor a 

megvalósítására.  

6.2.5. Innovációk 

6.2.5.1. Drónok – kísérleti fázis 

A távvezérelt vagy automatikus drónok még kísérleti fázisban vannak, eddig főként orvosi csomagok 

és egyéb sürgős szállításokra alkalmazták. Többek között a Deutsche Post DHL, Amazon, Google és 

UPS is kísérletezik ilyen megoldásokkal. Az első drónt a Deutsche Post DHL tesztelte áruszállítás 

céljából, összesen 12 kilométert tett meg. Súlya 5 kg, rakodási kapacitása 1,2 kg és 50 méteres 

magasságban a 18 m/s sebességgel közlekedett. Ezekből az adatokból/eredményekből fejlesztették 

tovább a drónt, az új kialakítás a következő képen látható.  

 
52. ábra: A DHL által alkalmazott továbbfejlesztett drón42 

6.2.5.2. Robotok – kísérleti fázis 

2013 óta néhány startup, mint például a SideWalk, a Starship vagy a Dispatch tervezett és tesztelt 

robotokot a „last mile” szállításra. 2015-től a DHL a SideWalk által tervezett robotot Litvániában 

tesztelte, míg a Dispatch Kínában tesztelte a Carry névre hallgató robotot. 2016-ban a Starship is 

tesztelte az Egyesült Királyságban az általuk tervezett robotot.  

                                                           
42 forrás: https://m.wsj.net/video/20140925/092514dhldrone/092514dhldrone_640x360.jpg 
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53. ábra: A Dispatch startup által tervezett robot43 

6.2.5.3. Citylog EMF – Ausztria 

A Citylog EMF egy új típusú elektromos teherjármű, amelyet a HET által vezetett konzorcium 

fejlesztett ki Ausztriában. Az elektromos motor üzemanyag-cella alapú, a jármű egy sor “önjáró” 

járműből és pótkocsiból áll, amelyek egy vonathoz csatlakoztathatók és leválaszthatók a berakodási 

és kirakodási folyamatnál. A Citylog EMF egyfajta közúti vonat, mely nem mechanikus, hanem 

elektromos vonóhorgot használ. Minden jármű “magától” közlekedik, elektromos jelek vezetik őket, 

hogy kövessék az első jármű útvonalát, de nincs fizikailag érzékelhető vonóhorog a járművek között, 

ami ténylegesen összefogná őket. Az üzemanyagcella hidrogént használ üzemanyagként. A 

fékenergiát eltárolja és fel tudja használni, ha a járműnek több energiára van szüksége (pl. ha 

emelkedőn kell közlekednie). A kibocsátás csupán vízpára.  

Az első Citylog EMF járművet Klagenfurtban tesztelték. A járművet áruk vagy utasok szállítására 

tervezték. Az “E-log Klagenfurt” projekt keretében a járművet a helyi logisztikai elosztóközpontból a 

belvárosba való szállítmányozásra fogják használni.  

 
54. ábra: Citylog EMF jármű44 

                                                           
43 forrás: https://zdnet4.cbsistatic.com/hub/i/r/2018/06/19/a910d6c0-4eaa-48b3-93be-
094cfb8dc794/resize/1170x878/f912d49c3a77f230d2eb849a58c88784/dispatch.png 
44 forrás: 
https://encryptedbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQojSJwlpmbQTa0iEsjVQfsIn4ZLroRGbZegx4V7NjQzAEneYKe 
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6.2.6. A projektek konklúziói  

A fenti projektek jellemzően egy-egy uniós K+F projekt kísérleti, teszt elemei, vagy logisztikai cégek 

demonstrációs fejlesztései voltak. A projektek akkor életképesek hosszabb távon, ha az alkalmazott 

technológia érett és sokszorosítható más városok számára is, valamint biztosított az a finanszírozási 

háttér, amely révén a logisztikai folyamatok költségnövelő, de környezeti terheléseit csökkentő 

hatásait valamilyen költségviselő átvállalja, vagy szabályozási oldalról e költségnövekedések 

beépíthetők minden szereplő számára. Ezek nélkül egy drágább logisztikai folyamatban csak eseti 

jelleggel, a leginkább környezettudatos cégek fognak részt venni, mely nem emeli a tesztek 

eredményeit át a mindennapi city-logisztika részévé.  

6.3. A city-logisztikai projektek értékelése és az adaptáció lehetőségei 

Budapestre  

A fenti példákból látható, hogy a logisztika és áruszállítás területén a városok számára a fenntartható 

fejlődési irányokat ma elsősorban a következők jelentik: a használt járműállományt tekintve a kőolaj 

alapú üzemanyagot felhasználó szállítójárművekről az elektromos, hibrid, illetve biogázzal működő 

járművekre való áttérés és a kerékpáros áruszállítás (mind a hagyományos, mind az elektromos 

rásegítéses) részarányának növelése, a szabályozást tekintve alacsony kibocsátású zónák létrehozása, 

az áruszállítási folyamatok mendzselése szempontjából pedig konszolidációs központok létrehozása, 

IT alapú támogató rendszerek használata és a szállítások időbeli korlátozása.  

A fent bemutatott megoldások, módszerek jelentős része nem piaci alapon jött létre, hanem kísérleti 

projektek részeként, sok esetben jelentős külső anyagi ráfordítással. Ez jól mutatja, hogy sok esetben 

a környezetre kevésbé káros technikák, rendszerek bevezetése és használata nagyon megnöveli az 

adott szolgáltatónál jelentkező költségeket (pl.: elektromos járművek megvásárlása, a párizsi 

kötöttpálya áruszállítási célú használata). Azonban azoknál a rendszereknél, megoldásoknál melyek a 

logisztikai folyamat hatékonyságát növelik, - bár a beruházás szintén költséges - a végső költségek 

általában csökkennek (pl.: IT alapú rendszerek használata, szemétgyűjtéssel egybekötött last mile 

áruszállítás Stockholmban, párizsi Distripolis projekt).  

Budapest sokat tanulhat más városok példáiból, a  várostípustól, anyagi lehetőségektől függően 

azonban míg egyes gyakorlatok jól, mások nem vagy csak részlegesen adaptálhatók Budapestre. A 

magas beruházási költség, s így a szolgáltatás árában megjelenő növekedés miatt az elektromos 

furgonok használata hazai viszonylatban csak korlátozott mértékben képzelhető el a közeljövőben. 

Ezzel szemben az áruszállító járművek terén a kerékpáros, elektromos rásegítéssel működő 

kerékpáros szállítás részarányának növekedésére Budapest kifejezetten alkalmas. A logisztikai 

folyamatok fenntarthatóság felé való elmozdításában még a korlátozott kibocsátású zónák 

létrehozása, a hatékony szervezés, az IT rendszerek széles körű használata, valamint konszolidációs 

központok létrejötte olyan ötletek, melyek, bár jelentős beruházási költséget jelentenek, hosszú 

távon az egész logisztikai láncot hatékonyabbá téve mind a gazdasági, mind a környezeti 

fenntarthatóság célját szolgálják.   
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7. A SULP célrendszere 

A célrendszer megalkotásakor egyrészt a probléma-elemzés eredményére fektettünk hangsúlyt, 

másrészt a korábbiakban elkészült stratégiai dokumentumok céljait is figyelembe vettük. A 

problémákat négy csoportba kategorizáltuk, melyek lefedik a jogi keretrendszer és szabályozás 

területét, a logisztika szervezési irányait, az épített infrastruktúrával és a gördülőállománnyal 

kapcsolatos kérdéseket. Ezek mindegyikéhez kapcsolódó problémák összességében negatívan 

befolyásolják a levegőminőséget és a forgalom lebonyolódásának dinamikáját, de sok esetben a 

logisztika, a szállítás, a rakodás hatékonyságát is. A célrendszer elsődleges igénye, hogy a felvázolt 

problémákra a város és térsége jövőképének megfelelő válaszokat adjon, és a leendő intézkedések a 

célok elérését tudják szolgálni.   

Ezen rendszeren alapulva alkottuk meg a célrendszer egyes szintjeit. Legfelső szinten egy átfogó célt 

emeltünk ki, mely a teljes probléma-rendszer megoldását mutatja, majd stratégiai és operatív célokra 

bontottuk tovább. A stratégiai célok az egyes probléma területekkel kapcsolatos főbb feladatokat 

jelölik ki, míg az operatív célok már egy-egy probléma konkrétabb, de még általános megfogalmazású 

céljára utal. Az operatív célok megvalósítását szolgálják az intézkedések, melyek a következő 

fejezetben kerülnek bemutatásra.  

A célrendszer kialakításakor figyelmet fordítottunk a korábbiakban már bemutatott stratégiai 

dokumentumok logisztikára vonatkozó tartalmára is. A következő alfejezetben az egyes 

dokumentumok city-logisztikai vonatkozásai olvashatók.  

7.1. Stratégiai dokumentumok logisztikával kapcsolatos céljainak 

áttekintése 

A következőkben a 2. fejezetben bemutatott stratégiai dokumentumokból a legfontosabb city-

logisztikai vonatkozású jövőbeli elképzelések, célok kerülnek kiemelésre. 

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra- fejlesztési Stratégia fejlesztési eszközei között egyértelmű 

célként szerepel a versenyképességet növelő áruszállítási (logisztikai, funkcionális közlekedési 

hálózati) infrastruktúra fejlesztése. Megvalósítható, kiemelt és nagy társadalmi hasznosságú eszközök 

között tartja számon a stratégiai a városi áruszállítás fejlesztését. A városi diszperz áruellátási és 

inverz-logisztikai funkciók támogatása, városi és regionális ellátó központok fejlesztésével, 

jellemzően Budapesten, esetleg más nagyvárosokban valósulhatna meg a jövőben. 

A Középtávú Logisztikai Stratégia stratégiájának eszközrendszerében szintén szerepel a city-

logisztikai tevékenységek támogatása. Szükségesnek említi a stratégia az intenzív fejlesztéseket a 

„city-logisztika” a „zöld logisztika” és az „inverz logisztika” területén, mivel ezek a fejlesztések 

egyrészt a logisztikai infrastruktúra korszerűsítéséhez járulhatnak hozzá, másrészt a vonatkozó K+F+I 

tevékenységet is elősegíthetik.  

A city-logisztika feltételeinek megteremtéséhez kiemelten fontos ügynek tartja a dokumentum a 

logisztikai tevékenységet és áruszállítást szabályozó helyi rendeletek reformálását és city-logisztikai 

pilot projektek megalapozását.  

A Balázs Mór Tervben, mint SUMP-ban, azaz fenntartható városi mobilitási tervben, beavatkozási 

területként szerepel a vonzó járműállomány kialakítása, mely nem csak a közösségi közlekedési 

járműállomány megújítását takarja, hanem a taxi és city-logisztikai szolgáltatásokat szabályozó 

intézkedések által a személy-, és áruszállítási gépjárműállomány cseréjét is.  

Integrált hálózatfejlesztés keretében a koncentrált rakodóhelyek rendszerének fejlesztése kiemelt 

feladat. Nemcsak a számuk megnövelése a cél, hanem a kihasználtságuk időbeli kiegyenlítése, 

egyértelmű és egységes jelölésrendszer kialakítása és a hozzáférés megkönnyítése. 
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Az átjárható és kényelmes módváltó pontok kialakítása fontos feladat, nemcsak a közösségi 

közlekedés, hanem a városi áruszállítás területén is. Logisztikai központok és kapcsolataik 

fejlesztésével gazdaságosabbá tehető működésük és környezetbarát szállítási módok előnyben 

részesítésével a környezetterhelés mértéke is csökkenthető. Célként szerepel a stratégiában a vízi 

áruszállítási kapcsolatok bővítése Budapest-Érd városhatár területén, mivel jelenleg csak a csepeli 

Szabadkikötő bonyolít le teherforgalmat.  

Problémaként veti fel a tanulmány a közvetlen a termelőtől a belvárosi kereskedelmi egységekbe 

nagyobb járművekkel érkező árufuvarozást, valamint az online kereskedelem fellendülésével a 

közvetlen házhozszállítás szerepének az erősödését. Ezen folyamatok negatív hatására a járművek 

összsúlyán alapuló zónarendszer-szabályozás szigorítása és a környezetvédelmi tulajdonságokon 

alapuló forgalmi korlátozások fejlesztése a megoldás. A tanulmány szerint a városi áruszállítást 

alacsony károsanyag-kibocsátású városi tehergépjárművekkel kell megoldani, így az elektromos, 

hidrogénüzemű és hibrid technológiák alkalmazásával nemcsak a káros anyag mennyisége, hanem a 

zajszennyezés is csökken.  

A teherforgalmi behajtási rendszer felülvizsgálata indokolt a stratégia szerint, valamint 

elengedhetetlen az ellenőrzések folyamatos fejlesztése. A megállításos ellenőrzés elégtelen és 

korszerűtlen, ezért intelligens technológián alapuló rendszer kialakításával és működtetésével, az 

országos közúti főhálózaton – részlegesen – bevezetett útdíjrendszerhez való kapcsolódással és az 

országos tapasztalatok figyelembevételével korszerűsítendő az ellenőrzés folyamata. 

A 2014-2020 közötti időszak fő feladata city-logisztika területén a logisztikai ellátás területi időbeli 

szabályozása. Különös figyelmet kell fordítani a városi szállítások IT alapú szervezésére, 

felügyeletére, a közterületi – elsősorban az alapellátást biztosító – koncentrált rakodóhelyek 

igénybevételének optimalizálására. Átfogó city-logisztikai koncepciót kell megfogalmazni az 

intézményi, szolgáltatási háttér, a városi kiszolgáló kapcsolatok megteremtése és a logisztikai ellátás 

területi, időbeli szabályozása érdekében. 

A Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció alapján területhasználat szerint a Duna menti 

területek egy részén, valamint a város peremén az egyes gazdasági területeket logisztikai funkció 

céljára kell igénybe venni.  

A Duna menti fejlesztési céltérségeket jelöl ki a tanulmány, melyek esetében meghatározza a 

lehetséges funkciókat is. Ezek közül Dél-Buda és a Csepel-sziget térsége kijelölt logisztikai funkcióra. 

Pest külső területein – elsősorban meglévő gazdasági területek térségében – vannak a környezeti 

terheléssel is járó funkciók befogadására alkalmas térségek, itt találhatók a kifejezetten logisztikai 

és szállítmányozásra hasznosítható területek (az M0-s menti területeken). Buda legdélebbi részén, 

Érd szomszédságában az autópálya, a vasút és a Duna által kínált lehetőségek szintén logisztikai 

funkcióra predesztinálják a térséget. 

Az elővárosi zónában a megfelelő infrastrukturális adottságokkal rendelkező területeken a logisztika 

és szállítmányozási ágazat letelepedési lehetőségeinek biztosítása fontos gazdasági cél. Kiemelt 

szerepet kap a tanulmányban a forgalomcsillapítás, mely egyik eszköze lehet a tanulmány szerint is 

belvárosi térségben a behajtáskorlátozás és a city-logisztikai rendszer létrehozása.  

Budapest City-logisztikai Célkitűzéseinek Egységes Koncepció Javaslata c. dokumentumra, annak máig 

is fontos javaslatai és időtállósága miatt, nagyban alapoztunk a célrendszer kialakításakor, így a jelen 

munkában megfogalmazott célok részben egyeznek a koncepcióban leírtakkal.  

7.2. A célrendszer szintjeinek bemutatása 

A célrendszert alapvetően a korábbiakban bemutatott stratégiai dokumentumok célrendszerére, 

illetve a jelen munka keretében megfogalmazott problémákra alapoztuk. Nagy hangsúlyt fektettünk 

a Balázs Mór Tervben megfogalmazott jövőképre és célokra, ezek jórészt átfednek a jelen 
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dokumentumban megfogalmazott célokkal. A Balázs Mór Terv egy több ágazatot is kezelő, átfogó 

dokumentum. Jelen anyag a Balázs Mór Terv logisztika ágazatra vonatkozó részeinek továbbgondolt, 

részletesen kidolgozott anyagának felel meg.  

A célok három szintjét határoztunk meg: átfogó cél, stratégiai célok és operatív célok.  

Az átfogó cél megfogalmazza a legsürgetőbb problémák megoldásának szükségességét: a city-

logisztikai folyamat és városi áruszállítás hatékonyságának javítását és a környezet terhelésének 

csökkentését.  

Tovább bontva az átfogó célt, stratégiai célokat fogalmaztunk meg, melyek az áruszállítás és city-

logisztika egyes területeire vonatkoznak, hozzájárulva az átfogó cél megvalósulásához. Ezek a 

területek a következők: szabályozási és jogi terület, logisztikai menedzsment és folyamatok 

szabályozása, logisztikai környezet infrastruktúra, valamint az áruszállítást és rakodást végző 

járművek.   

Az egyes logisztikai területeken a stratégiai célokat tovább bontottuk operatív célokra, ezek már 

egy-egy konkrét problémán alapuló, azokra választ adó célok. 
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7.2.1. Stratégiai célok 

 

A stratégiai célok az átfogó cél logisztikai területekre való alábontásából származnak.  

A szabályozási rendszer területén fontos cél a city-logisztika rendszerének támogatása új jogszabályi 

környezet kialakításával, valamint a már meglévő jogszabályok frissítésével.  

A városi áruszállítás problémáinak jelentős többsége a szervezetlen keretek miatt adódik. Az 

áruszállítási hatékonyság növelhető a city-logisztikai feladatok számára felelős szervezet 

kijelölésével, továbbá a logisztikai folyamatok szervezésének lebonyolításához könnyen kezelhető, 

integrált információs rendszer megalkotásával. 

A city-logisztika szélesebb való körben való elterjedését akadályozza az épített infrastruktúra hiánya 

(konszolidációs központok, koncentrált rakodóhelyek). Célként fogalmazható meg ezen infrastruktúra 

beruházások megvalósítása, valamint kisebb, akár építés nélkül járó infrastruktúra átalakítások 

elvégzése, például a jelzésrendszerek (felfestések, táblázások) egyértelműsítése.  

A káros környezeti hatások csökkentéséhez hozzájárul a környezetbarát technológiák alkalmazása és 

használatuknak az ösztönzése, így ez szintén egy stratégiai célként került megfogalmazásra.  

7.2.2. Operatív célok 

A stratégiai célokat tovább bontottuk operatív célokra.  

A logisztika stratégiai és jogi szabályozási területén belül fontos a fővárosi és agglomerációs szinten 

az egységes city-logisztikai koncepció megalkotása. A stratégia kijelölésével a city-logisztika fejlődése 

tervezett keretek között történhet. 

Szabályozási szinten a kétszintű közigazgatási rendszer okozta problémák kiküszöbölésével a city-

logisztikai megoldások fejlődése dinamikusabbá tehető. 

Fontos a normakövetés arányának erősítése, mely nem kizárólag az ellenőrzés minőségének 

javításával érhető el, hanem ösztönzéssel, a jelenlegi, alapvetően szankcionálásra építő rendszer 

helyett. A szállítási igények összehangolásával csökkenthető a szállítás során szükséges járművek 

száma, ezzel redukálható a káros anyag kibocsátás és a forgalmi akadályoztatás mértéke.  

Szemléletformáló kampányokkal és pilot city-logisztikai projektekben való részvétel által a korszerű 

city-logisztikai tevékenységek köztudatban való elterjedése és megítélése javulhat. 
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Koncentrált rakodóhelyek elhelyezkedésének javításával és számuk megnövelésével, IT rendszerrel 

való támogatással az áruszállítási folyamat hatékonyabbá tehető. 

Környezetbarát járművek használatát ösztönző elemek hozzájárulhatnak egy tisztább és 

energiahatékonyabb áruszállítási rendszer kialakításához Budapesten és annak vonzáskörzetében. 

 

1. A logisztikai és áruszállítási rendszerben új szabályozás bevezetése és a meglévők 

felülvizsgálata  
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1.1. Hatékony, ösztönző, egységes 

teherforgalmi áruszállítási, 

behajtási és city-logisztikai 

koncepció megalkotása Budapest 

és vonzáskörzete vonatkozásában 

1.1.1. Budapest várostérség city-logisztikai 

koncepciójának elkészítése 

 

1.2. Az országos és fővárosi 

közigazgatási rendszer áruszállítást 

és city-logisztikát érintő 

szabályozási problémáinak 

kezelése 

 

1.2.1. Egységes logisztikai szabályozás 

Budapest FUA teljes területén 

1.2.2.  Összehangolt parkolási és rakodási 

szabályozás Budapest kerületeiben 

1.2.3. Az országos útdíj és a budapesti 

teherforgalmi behajtási rendszerek 

átjárhatóságának biztosítása 

 

2. A városi áruszállítás hatékony menedzsmentje 
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2.1. A city-logisztika intézményi 

kereteinek megteremtése a 

budapesti várostérségben  

2.1.1. Szervezeti háttér kialakítása a city-

logisztikai feladatokhoz 

 

2.1. Hatékony ellenőrzési rendszer 

kialakítása és pozitív ösztönzők 

bevezetése  

2.2. Hatékony ellenőrző rendszer és 

következetes szankcionálás 

2.3. Szemléletformálás a 

környezetbarát city-logisztika 

érdekében 

 

2.3.1. Szemléletformáló programok, kampányok 

2.3.2.  K+F, pilot projektek indítása, azokban 

való részvétel 

 

3. A logisztikai, áruszállítási és rakodási folyamatok infrastruktúra oldali támogatása 
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 3.1. A rakodóhelyek korszerű city-

logisztikai elvek alapján történő 

fejlesztése 

3.1.1. Koncentrált rakodóhelyek fejlesztése 

3.1.2.  Innovatív megoldások a rakodás 

folyamatának támogatására 

3.2. Korszerű városi logisztika 

tevékenységeinek támogatása 

 

3.2.1. Konszolidációs központok és 

szomszédsági konszolidációs pontok 

létesítése 
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3.2.2.  A konszolidációs és city-logisztikai 

folyamatok támogatásához szükséges IT 

háttér kialakítása 

3.2.3.  Csomagpontok hálózatának fejlesztése 

 

4. Környezetbarát és innovatív technológiák és járművek használatának ösztönzése 
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4.1. A city-logisztikai folyamat 

támogatása környezetbarát 

járműparkkal, új technológiákkal és 

ösztönző minősítési rendszerrel 

 

4.1.1. Pozitív ösztönzők bevezetése a 

környezetbarát járművek 

elterjedésének támogatására 

4.1.2.  Töltő infrastruktúra kiépítése az 

alternatív üzemanyagot használó 

tehergépjárművek számára 

4.1.3.  Minősített Budapesti Áruszállító 

rendszer bevezetése 

4.2. Intelligens és innovatív 

szolgáltatások térnyerésének 

elősegítése 

 

4.2.1. A last mile áruszállítás alternatív 

módjainak támogatása  

4.2.2.  Megosztáson alapuló megoldások 

alkalmazása 

4.2.3.  A logisztika, mint szolgáltatás 

technológiájának kidolgozása  
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8. Az intézkedések bemutatása 

8.1. Az intézkedések típusai 

8.1.1. Szabályozás  

A szabályozás intézkedések az egyik legerősebb eszköze. Szabályozások és a szabályozások be nem 

tartása esetén, szankcionálás által kikényszeríthetők a logisztikai folyamatok során mutatandó 

magatartási példák és kötelezettségek.  

A szabályozás több szinten történhet: egyrészt területi alapon, másrészt hierarchikus alapon. 

Magyarországon területi szinten megkülönböztetünk országos, regionális, megyei, járási, 

önkormányzati szabályokat. Hierarchikusan pedig léteznek Országgyűlés vagy Kormány által alkotott, 

miniszterelnöki, miniszteri törvények vagy rendeletek. Budapesten a fővárosi önkormányzat és a 

kerületi önkormányzatok együttes jelenléte alkotja az önkormányzati, helyi szintű szabályozásokat, 

valamint országos szabályozási keretrendszer alapján működik az áruszállítás a fővárosban és annak 

környezetében.  

Szabályozásoknak számítanak a különböző útdíjfizetési és behajtási rendszerek, melyek képesek a 

„használó fizet, szennyező fizet” elvek megvalósítására. Általuk a forgalom mennyisége és minősége 

útszakaszokon vagy kijelölt területeken befolyásolható.  

Rakodási és parkolási szabályozások szintén képesek befolyásolni a logisztika szereplőinek működését. 

Rakodási szabályozásoknak számítanak a rakodási terület használatának szabályozása, a maximális 

rakodási idő szabályozása és egyéb rakodásra vonatkozó feltételek szabályozása.  

Szabályozás eszközrendszerének egy speciális formája a stratégiák alkotása és a szemléletformálás. 

A stratégiák jövőképet és célok fektetnek le, így szabályozott keretek között történhet a logisztikai 

ágazat fejlődése.  

Szemléletformálás a szabályozás egy enyhébb formája, mely nem rákényszeríti a felhasználót a 

jogszabály által kijelölt magatartásmód betartására, hanem új lehetőségeket mutat a logisztikai 

folyamatok résztvevőinek, edukálja őket. 

8.1.2. Technológia 

A technológia fejlődése által a technológia eszközök által nyújtott lehetőségek tárháza folyamatosan 

növekszik. Az információ-, és kommunikációtechnológia (ICT), intelligens közlekedési rendszerek (ITS) 

és a járműipari fejlesztések alkalmazásával a logisztikai lánc hatékonysága emelkedik.  

Technológiai intézkedésnek tekinthető a különböző típusú információs rendszerek megalkotása, 

például valós idejű forgalmi viszonyokat kezelő információ rendszer, rakodóhelyek kezelő információs 

rendszer (rakodóhelyek foglaltságát jelző rendszer, rakodóhelyek időablakainak foglalására alkalmas 

rendszer) és a fuvarok összehangolását kezelő információs rendszerek.  

Az intelligens közlekedési rendszerek lehetőséget nyújtanak a járművek monitorozására, időbeli 

nyomon követésére, mely útdíjrendszerek vagy behajtási rendszerek esetén a díjfizetés ellenőrzését 

támogatják.  

A járműipari fejlesztések folyamatosan szolgáltatják a hatékonyabb, tisztább, energiaforrás takarékos 

hajtásrendszereket. Ezek alkalmazása hozzájárul a károsanyagkibocsátás csökkentéséhez. 
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56. ábra: Lépcsőn is könnyen mozgatható, belvárosi területek kiszolgálására alkalmas, zárható, postás 

kézikocsi Tübingenben 

8.1.3. Infrastruktúrafejlesztés 

Az infrastruktúra fejlesztés eszközei az egyik legnagyobb erőforrást igénylő intézkedések közé 

sorolhatók. Az infrastruktúra fejlesztés történhet új infrastruktúra elemek megépítésével vagy a már 

meglévő infrastruktúra elemek megújításával és korszerűsítésével. 

A legnagyobb beruházást igénylő infrastruktúra elemek a konszolidációs központok. Ezek kialakítása 

elkerülhetetlen a city-logisztikai folyamatok hatékonyabbá tételének érdekében.  

Koncentrált rakodóhelyek kialakítása már kevésbé beruházás igényes intézkedés. A rakodóhelyek 

kialakításakor fontos szempont lehet a többfunkciójú területfelhasználás. Lehetséges nem csak 

kizárólag rakodásra szolgáló területeket kijelölni, hanem bizonyos időszakokban rakodásra, más 

időszakokban parkolásra vagy más funkcióra alkalmas területek kijelölése. Ez javíthatja adott terület 

kapacitáskihasználását.  

Infrastruktúra intézkedések közé sorolhatók elektromos vagy más egyéb alternatív hajtóanyag (pl. 

CNG) töltésére szolgáló infrastruktúra építések. Nem elhanyagolható szempont, az elektromos 

járművek elterjesztésének érdekében, hogy az adott terület minél sűrűbb, elektromos töltőállomás 

hálózattal rendelkezzen. 

Továbbá kevésbe elterjedt, de használt megoldás a kötött pálya használatának erősítése. 

Infrastruktúra beruházás által lehetséges a városi kötött pálya nem csak kizárólag személyszállításra 

való alkalmazása. 
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57. ábra: Kijelölt rakodóhely belvárosi környezetben Bécsben 

8.1.4.  Szolgáltatás 

A logisztika területén az új szolgáltatásokat általában a piaci igények hívják életre és egy valós piaci 

résre, problémára adnak választ, amivel nagyban hozzájárulnak a folyamatok hatékonyabbá 

válásához. Budapesten az elmúlt években megjelent legjelentősebb „hiánypótló szolgáltatás” 

azoknak az ételfutár cégeknek a megjelenése volt, akik egy közös platformmal és szolgáltatással több 

különböző éttermet és a vásárlókat kötik össze. A futárok jelentős része a belvárosi környezethez 

alkalmazkodva kerékpárral jár, amivel a szolgáltatás jelentősen hozzájárul a szektor fenntarthatóbbá 

tételéhez. Vannak azonban olyan hiányzó szolgáltatások, melyek a nagy befektetési költség vagy a 

szabályozási rendszer hiányosságai miatt egyelőre nem indultak be, pedig jelentősen növelnék a 

folyamatok hatékonyságát (pl.: konszolidációs központok és szolgáltatások létrejötte).  

  
58. ábra: Logisztika, mint szolgáltatás - balra: ételfutár Bécsben, jobbra: a Magyar Posta csomagpontja 

Budapesten 
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59. ábra: Bérelhető teherkerékpárok és kisteherautó egy berlini barkácsáruházban – megoldás a 

házhozszállításra45 

8.1.5.  Energia 

A városi áruszállítás energia felhasználására Magyarországon ma közel 100%-ban a nem megújuló, 

fosszilis energiaforrások használata jellemző. Ez egyrészt a fosszilis energiahordozók felélését, de 

közvetlenebbül tapasztalt problémaként a városi légszennyezettség, szmog kialakulásához való 

hozzájárulást jelenti. Bár a közlekedésben az elektromos járművek fokozatos térnyerése figyelhető 

meg, az áruszállításban használt járművek terén ez a folyamat még gyerekcipóban jár. Ennek oka 

egyrészt az elérhető elektromos áruszállító járművek kis számával és magas árával, valamint a 

jogszabályi környezet hiányosságaival (szabályzók és ösztönzők hiánya) magyarázható.  

                                                           
45 https://www.facebook.com/Pedalpower-Tandems-und-Lastenfahrr%C3%A4der-handmade-in-Berlin-
193112290700948 
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60. ábra: Elektromos áruszállító járművek - balra: triciklivel történő kiscsomagszállítás Bécsben, jobbra: 

tisztán elektromos kisáruszállító (Citroën Berlingo Electric) 

8.1.6. Új technológiák 

Az elmúlt évtizedek technológiai fejlődéséből adódó változások közül a logisztikai folyamatokra a 

legnagyobb hatással az internethasználat széleskörű elterjedése volt. Az internet adta lehetőségek a 

hagyományos kereskedelmi rendszert nagyban megváltoztatták, a valóságos üzleteket, 

bevásárlóközpontok helyett megjelentek a virtuális kereskedelmi terek és az online vásárlás, valamint 

a házhoz szállítás lehetősége. Az e-kereskedelem arányának a növekedése a teljes kereskedelmen 

belül még ma is megfigyelhető és nehezen prognosztizálható, hogy a következő évtizedekben ez 

milyen aránynál fog stabilizálódni. 

Az internet használata mellett több olyan új technológia van kialakulóban, melyek várhatóan nagyban 

befolyásolják majd az áruszállítást és a logisztikai folyamatokat, de jelenleg még csak sejteni lehet, 

hogy konkrétan milyen hatással lesznek majd az városi áruszállítási folyamatokra. Ezek közül a 

legfontosabb az automatizálás, elsősorban az önvezető autók és eszközök, valamint a drónok 

használatának elterjedése. Mind az önvezető autók, mind a drónok tulajdonképpen az emberi 

munkaerőt váltják majd ki, és míg egy önvezető autó a szűk városi környezetben megjelenő forgalmat, 

zsúfoltságot nem csökkenti, a drónok használata erre is alkalmas lehet. Új irány lehet még az 

áruszállítási csővezetékek használata, amely azonban a komoly infrastrukturális fejlesztési igénye 

miatt nem biztos, hogy széleskörben működőképes megoldás.  
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9. Intézkedések  

Intézkedés neve 1.1.1 Budapest várostérség city-logisztikai koncepciójának elkészítése 

Stratégiai cél 1. A logisztikai és áruszállítási rendszerben új szabályozás bevezetése és 

a meglévők felülvizsgálata 

Operatív cél 1.1 Hatékony, ösztönző, egységes teherforgalmi áruszállítási, behajtási és 

city-logisztikai koncepció megalkotása Budapest és vonzáskörzete 

vonatkozásában 

Indokoltság Jelenleg Budapest FUA területére vonatkozólag nem létezik olyan 

logisztikai koncepció vagy terv, melyet Budapest Főváros Közgyűlése 

elfogadott, s így hivatalosnak tekinthető. Egy döntéshozók által 

hitelesített dokumentum alapfeltétele annak, hogy a várostérség 

logisztikai problémáit előrelátóan és fenntartható módon lehessen 

kezelni. 

Leírás A Balázs Mór Terv szakági terveként készülő city-logisztikai koncepció 

célja, hogy Budapest várostérségére vonatkozóan a városi logisztika, 

áruszállítás és teherforgalom tekintetében kijelöljön egy hosszú távra 

vonatkozó jövőképet, majd a jövőképre alapozva meghatározzon egy 

célrendszert és ahhoz kapcsolódó operatív intézkedéseket. A 

dokumentum készítése széles körű szakmai egyeztetés mellett kell 

történjen, oly módon, hogy az összes érintett szereplőnek van lehetősége 

ahhoz hozzájárulni, véleményezni. A dokumentum előzményeként jelen 

dokumentum, valamint a 2014-ben elkészült Budapest City-logisztikai 

Célkitűzéseinek Egységes Koncepció Javaslata szolgál. 

Célterület  FUA 

Előfeltételek Balázs Mór Terv 2. részének elkészülése 

Kapcsolódó 

intézkedések 

2.1.1.  Szervezeti háttér kialakítása a city-logisztikai feladatokhoz 

 

Intézkedés neve 1.2.1 Egységes logisztikai szabályozás Budapest FUA teljes területén 

Stratégiai cél 1. A logisztikai és áruszállítási rendszerben új szabályozás bevezetése és 

a meglévők felülvizsgálata 

Operatív cél 1.2. Az országos és fővárosi közigazgatási rendszer áruszállítást és city-

logisztikát érintő szabályozási problémáinak kezelése 

Indokoltság Budapest várostérsége bár közigazgatásilag különálló településekből áll, 

ezek a valóságban egy organikus egységet, egy térséget képeznek, 

különösen mobilitási értelemben. A logisztikai szabályozásnak ehhez a 

valóságos földrajzi térhez és településegyütteshez kell illeszkednie, 

különben a logisztikai tevékenységek koordinációja is nehézkessé válik, 

illetve a kompakt város illetve a fenntarthatóság céljai is sérülnek. 

Fontos, hogy a városhatárok ne városfalként érvényesüljenek, hanem az 

egész funkcionális várostérség tudjon motorként érvényesülni az 

áruszállítás és city-logisztika folyamataiban. 
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Leírás Budapest funkcionális várostérségének (Functional Urban Area, FUA) 

OECD módszertan alapján lehatárolt területén lévő települési 

önkormányzatok területére közös jogszabályalkotás szükséges a 

logisztikai folyamatokra vonatkozóan. 

 A jogszabály a következőkre terjed ki: 

a teherforgalmi zónarendszer övezeteinek felülvizsgálata és egységes, új 

szabályozás megalkotása 

a rakodás jelzésrendszerének felülvizsgálata, a rakodási és parkolási 

felületek megkülönböztethetőségének javítása és jogszabályban való 

rögzítése 

a fővárosi logisztikai menedzsmentet ellátó szervezet kialakítására és 

működésére vonatkozó szabályozási háttér megalkotása 

- a pozitív ösztönző rendszer kialakítását és működését támogató 

jogszabályi környezet megalkotása 

Célterület  FUA 

Előfeltételek Budapest várostérség települési önkormányzatainak együttműködése 

egymással, valamint az érintett állami szereplőkkel, a térségre vonatkozó 

logisztikai szabályozás kidolgozása mellett. 

Kapcsolódó 

intézkedések 

1.2.2 Összehangolt parkolási és rakodási szabályozás Budapest 

kerületeiben 

1.2.3. Az országos útdíj és a budapesti teherforgalmi behajtási rendszerek 

átjárhatóságának biztosítása 

 

Intézkedés neve 1.2.2 Összehangolt parkolási és rakodási szabályozás Budapest 

kerületeiben 

Stratégiai cél 1. A logisztikai és áruszállítási rendszerben új szabályozás bevezetése és 

a meglévők felülvizsgálata 

Operatív cél 1.2. Az országos és fővárosi közigazgatási rendszer áruszállítást és city-

logisztikát érintő szabályozási problémáinak kezelése 

Indokoltság Budapest kétszintű önkormányzati rendszeréből, valamint a parkolás és a 

rakodás külön jogszabályban biztosított rendszeréből, illetve külön szerv 

által történő ellenőrzéséből adódó anomáliák és problémák nagyban 

hozzájárulnak a szabálytalan viselkedéshez és abból következően a városi 

terek és mobilitási felületek nem megfelelő használatához. 

Leírás A rakodás és a parkolás szabályozásában és ellenőrzésében lévő 

különbségek ellentmondásos helyzetet eredményeznek, miközben a 

járművek mindkét esetben ugyanarra a területre tartanak igényt, 

ugyanazoknak a városi felületeknek a használatát osztják meg maguk 

között. Az intézkedés egyik legfontosabb célja, hogy a parkolás és a 

rakodás szabályozása és ellenőrzése a lehető legnagyobb mértékben 

összehangolt legyen.  

A teherszállítás, parkolás és rakodás összehangolása a következő 

lépésekkel tud megvalósulni: 
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a várakozó- és a rakodóhelyek fővárosi szintű, egységes kijelölése 

nem kizárólag rakodási funkciójú felületek rakodási célra való megnyitása 

időszakos jelleggel és a szabályozási háttér kialakítása (pl.: taxidrosztok, 

buszmegállók, parkolási felületek) 

a várakozó és rakodóhelyek egységes és egyértelmű jelzésrendszerének 

kialakítása 

a parkolás és rakodás egy szerv által történő ellenőrzése 

Az intézkedéshez kapcsolódóan javasolt a koncentrált rakodóhelyek 

rendszerének fejlesztése is (3.1.1 intézkedés), valamint a rakodótárcsa 

használatának kivezetése. 

Célterület  Budapest 

Előfeltételek - 

Kapcsolódó 

intézkedések 

1.2.1 Egységes logisztikai szabályozás Budapest FUA teljes területén 

2.2.1.  Hatékony ellenőrző rendszer és következetes szankcionálás 

3.1.1.  Koncentrált rakodóhelyek fejlesztése 

 

Intézkedés neve 1.2.3. Az országos útdíj és a budapesti teherforgalmi behajtási 

rendszerek átjárhatóságának biztosítása 

Stratégiai cél 1. A logisztikai és áruszállítási rendszerben új szabályozás bevezetése és 

a meglévők felülvizsgálata 

Operatív cél 1.2 Az országos és fővárosi közigazgatási rendszer áruszállítást és city-

logisztikát érintő szabályozási problémáinak kezelése 

Indokoltság Az áruszállítás folyamatában a fővárosi behajtási rendszer jelenleg nem 

áll összhangban az országos útdíjfizetési rendszerrel. Az országos és 

fővárosi szintű díjfizetési rendszert összehangoltságának hiánya plusz 

terheket ró a szállítási folyamatokban résztvevőkre, és főként a fővárosi 

rendszert nem ismerő fuvarozók esetén (pl. külföldi járművek) 

nehézséget okoz a behajtási korlátozások pontos megismerése és a 

hozzájárulás beszerzése.  

Jelenleg a 3,5 tonna össztömeg alatti és feletti gépjárművekre számára 

országosan és budapesti viszonylatban eltérő úthasználati szabályozások 

állnak érvényben.  

A 3,5 tonna össztömeg alatti gépjárművekre, az általuk vonatott 

vontatmányokra, illetve buszokra vonatkozóan Budapesten úthasználati 

díj nincs jelenleg érvényben, országos szinten pedig a gyorsforgalmi 

úthálózat matrica rendszere vonatkozik ezekre járműkategóriákra, 

megegyezően a személygépkocsikkal. Ezek a matricák időszakokra 

válthatók, így a megtett úgy mennyiségével és a környezeti kategóriákkal 

sem arányos a díjszabás.  

Az országos útdíjrendszer (HU-GO) a 3,5 t össztömeg feletti 

gépjárművekre megtett úttal arányos díjszedést jelöl ki, melynek km-re 

vonatkozó egységköltsége függ a használatba vett útszakasz 
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kategóriájától, a jármű kategóriájától (J2, J3, J4), illetve a jármű 

környezetvédelmi besorolásától. A HU-GO rendszerben az úthasználat 

bevallása történhet alkalmi viszonylati jeggyel, valamint gyakori 

használók esetén fedélzeti eszközzel. 

Ezzel szemben a Budapesten működő 3,5 tonna össztömeg feletti 

gépjárművekre vonatkozó teherforgalmi behajtási rendszer zónákra 

osztja a várost (célforgalomban megközelíthető útszakasz, 12 t össztömeg 

korlátozott övezet, 7,5 t össztömeg korlátozott övezet, 3,5 t össztömeg 

korlátozott övezet, védett övezet, védett zöld övezet), valamint 

célforgalomban megközelíthető útszakaszok kerültek kijelölésre. A 

behajtási igény leadására legegyszerűbben az online TOBI rendszeren 

keresztül van lehetőség. A díjszabás jelenleg kizárólag a jármű 

össztömegével arányos, nem függ a megtett út mennyiségétől. Az 

igazságosság és az Európai Unió által előírt "használó fizet, szennyező 

fizet" elv  teljesülésének érdekében a budapesti behajtási rendszer 

felülvizsgálata javasolt.  

Az országos útdíjhasználati rendszert minden járműkategóriára 

vonatkozóan a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. kezeli. Budapesten 

a behajtási rendszer üzemeltetését a Budapest Közút Zrt. végzi. 

Leírás A két különböző filozófiát képző rendszer átjárhatóságának feltétele a 

közös szabályozási bázis és az azonos mércén alapuló díjszabás 

kialakítása. Az átjárhatóság megkönnyíti a teherforgalmi fuvarozók és 

szállítmányozók terheit, melyet a többlet adminisztráció vagy a 

rendszerek pontos ismerete okoz (főként eseti használóknál és 

külföldieknél). A budapesti díjrendszer reformálásakor fontos szem előtt 

tartani azt, hogy a jelenleg HU-GO díjrendszerben engedélyezett és 

használt fedélzeti eszközök a budapesti behajtási rendszer esetében is 

használhatóak legyenek. Ezzel csökkenthető a szükséges fedélzeti 

eszközök száma, így az ebből fakadó többlet költség is. 

A budapesti és országos útdíjfizetési rendszer átjárhatóságának 

megvalósítása során az országos útdíj köteles hálózathoz hasonlóan ki kell 

jelölni Budapesten azokat az útszakaszokat, melyek alkalmasak a 

különböző kategóriájú (össztömegű) tehergépjármű-forgalom 

lebonyolítására. A díjszabást az országos rendszer filozófiájához kell 

igazítani: szükséges járműtípustól, környezetvédelmi besorolástól, 

használt útszakasz besorolásától függő és a megtett úttal arányos, km 

alapú egység költség kijelölése. A fővárosi szinten, városias környezetben 

alkalmazott, országos útdíjstruktúrán alapuló útdíjfizetési filozófia 

később már más magyarországi nagyvárosokban is alkalmazható.  A 

díjfizetési rendszer fontos eleme kell legyen a városbelső értékes 

területeinek fokozott védelme, akár már a 3,5t össztömeg alatti 

gépjárműtartomány esetén is. 

Az útdíjfizetési rendszerre vonatkozó szabályozásnak rendelkeznie kell 

arról, hogy adott útszakaszon való úthasználat után befolyt bevételnek az 

útszakasz tulajdonosánál kell jelentkeznie és a befolyó forrásokat 

kizárólag közlekedési rendszer üzemeltetésére, fenntartási, fejlesztési 

munkálatokra lehetséges fordítani.  
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A Budapesten még nem bevezetett és változó intenzitással és tartalommal 

megfogalmazott személyforgalmi behajtási díjrendszer kialakítását 

szintén egységesített, átjárható rendszerben szükséges véghezvinni, 

amely illeszkedik az országos szinten működő rendszerhez. Ekkor az 

országos szintű 3,5 tonna össztömeg alatti gépjárművekre vonatkozó 

úthasználati díjrendszer felülvizsgálata indokolt.  

Célterület  országos szint 

Előfeltételek A budapesti teherforgalomra vonatkozó úthasználati korlátozások és 

szabályozások, valamint az országos útdíjrendszer áttekintése és 

aktualizálása, a két rendszer közötti átjárhatóság igényének döntéshozói 

szintű megfogalmazása. 

Kapcsolódó 

intézkedések 

1.2.1 Egységes logisztikai szabályozás Budapest FUA teljes területén 

2.2.1 Hatékony ellenőrző rendszer és következetes szankcionálás 

XVIII. kerületi 

vonatkozások 

A XVIII. kerületben szükséges a fővárosi behajtási szabályozás 

felülvizsgálata. Ehhez indokolt a teherforgalom akutális paramétereinek 

figyelembe vétele (létező felmérések, új mérések és forgalmi modellezés 

alapján), valamint az igények és a kiadott engedélyek számának és 

területi vonatkozásainak megismerése. 

 

Intézkedés neve 2.1.1 Szervezeti háttér kialakítása a city-logisztikai feladatokhoz 

Stratégiai cél 2. A városi áruszállítás hatékony menedzsmentje 

Operatív cél 2.1 A city-logisztika intézményi kereteinek megteremtése a budapesti 

várostérségben 

Indokoltság Az áruszállítás és city-logisztika nagyon sokszereplős folyamat, melyet 

elsősorban a piac keresleti és kínálati szempontjai vezérelnek. Sem 

Budapesten, sem a FUA területén nem áll rendelkezésre érdemi 

információ a területet érintő áruszállítás mennyiségi és minőségi 

mutatóiról. Ez részben a piaci szereplők pozícióinak védelme, részben az 

intézményi keretek hiánya miatt alakult ki. Fontos lenne, akár a 

logisztikai szövetségek és fuvarozói érdekképviseletek bevonásával is az 

áruszállítás főbb trendjeinek és az igényeknek a megismerése, az 

Egységes forgalmi modellen (EFM) túli adatgyűjtés. Természetesen ezen 

igény nem a piaci folyamatokba történő beavatkozást célozza, hanem a 

city-logisztika intézményi kereteinek kialakíthatóságát segíti elő. 

Leírás Fővárosi szinten jelenleg egyetlen szervezet sem foglalkozik átfogóan a 

logisztikai szervezési kérdésekkel, és nem biztosítja a kommunikációt a 

logisztikai folyamat érintettjeivel.  

Kétféle adatforrás létezik a fővárosban zajló áruszállítási folyamatokról: 

egyrészt az évente, vagy hosszabb periódusban elvégzett 

forgalomszámlálások szolgáltatnak adatot a teherforgalomról, melyek a 

fővárosi Egységes Forgalmi Modell frissítését szolgálják. Másrészt a 

teherforgalmi behajtási igénylések szolgálnak adatforrásként, de 

kizárólag csak 3,5 tonna feletti tehergépjárművek desztinációiról.  
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A logisztikában akár szállítói akár megrendelői vagy kézbesítetti oldali 

szereplők igényeinek összehangolása érdekében szükség van egy új 

szervezet kialakítására, vagy egy meglévő szervezet logisztikai szervezési 

hatáskörrel való felruházására. Ezáltal egy olyan szervezet működhet 

(akár országos szinten is), mely képes képviselni a hazai logisztikai 

folyamatok résztvevőit, akár jogszabály alkotáskor is. A szervezet 

kommunikációs platformot biztosíthat a logisztikai szereplőinek, 

hozzájárulhat a hatékonyabb fuvarszervezés elősegítéséhez, a logisztikai 

tudás bővítéséhez. A szervezet egyfajta logisztikai tudástárként is 

funkcionálhat. Egyrészt tájékoztathatja a logisztikai folyamatok 

szereplőit az aktuális jogszabály változásokról, segíthet a jogszabályok 

értelmezésében, a környezetbarát, hatékony áruszállítási „jó 

megoldások” köztudatban való elterjesztésében. Ez a tájékoztatás nem 

kizárólag online felületen történhet, hanem akár konferenciák és fórumok 

keretében is.  

A szervezetnek fontos feladata a logisztikai adatgyűjtések lebonyolítása, 

a gyűjtött adatok elemzése és archiválása. Az adatgyűjtés nemcsak az 

áruszállítási folyamatokra (szállítási távolság, desztinációk, szállított árú 

mennyisége és minősége), hanem a rakodási folyamatokra, illetve a 

logisztika hatékonyságának és fenntarthatóságának indikátoraira (pl. 

károsanyag kibocsátás) is kiterjeszthető. A közvetlen piaci szereplőktől 

való adatgyűjtés által sokkal megbízhatóbb és szélesebb körű adatokra 

(pl. 3,5 tonna alatti kistehergépjárművek áruszállítása, ideértve az 

ételkiszállításban résztvevő két- és négykerekű járműveket is) alapozott 

képet kaphatunk a logisztikai folyamatokról, ezáltal biztosabb javaslatok 

tehetők a fejlődési irányokra vonatkozóan.  

Célterület  Budapest 

Előfeltételek - 

Kapcsolódó 

intézkedések 

1.1.1 Budapest várostérség citylogisztikai koncepciójának elkészítése 

2.2.1 Hatékony ellenőrző rendszer és következetes szankcionálás 

 

Intézkedés neve 2.2.1 Hatékony ellenőrző rendszer és következetes szankcionálás 

Stratégiai cél 2. A városi áruszállítás hatékony menedzsmentje 

Operatív cél 2.2 Hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása és pozitív ösztönzők 

bevezetése 

Indokoltság Ma Budapesten a teherforgalmi zónarendszer szabályainak betartása és a 

rakodás terén nagyon alacsony normakövetési hajlandóság figyelhető 

meg. Ehhez a szabályozás hiányosságai, valamint a koncentrált 

rakodóhelyek alacsony száma és nem megfelelő kialakítása és az 

ellenőrzés nagyon alacsony szintje is hozzájárul. A teherforgalmi övezeti 

korlátozást figyelmen kívül hagyó gépjárművek a zaj- és 

légszennyezettséghez járulnak jelentősen hozzá, míg a szabálytalanul 

várakozó és rakodó járművek a városi forgalom áramlását zavarják, és 

emellett fokozottan növelik a közlekedési balesetek kialakulásának 

esélyét. 
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Leírás A logisztikával kapcsolatos ellenőrzés két fő színtere Budapesten a 

bejhajtási hozzájárulás és a rakodási területek ellenőrzése. Mindkettő 

esetében az ellenőrzésért a rendőrség és a közterület-felügyeleti szervek 

felelnek. Az ellenőrzés mindkét területen szúrópróbaszerűen történik, 

elenyésző számban. 

A rakodási területek ellenőrzése terén a következők a fejlesztési 

lehetőségek: 

Egységes parkolási szabályozással összehangoltan kialakított rakodási 

rendszer kialakítása, meglévő ellenőrzési rendszer bevonása (parkolóőrök 

bevonása, pótdíjazás) 

Közterület-felügyelet érdekeltté tétele az ellenőrzésben 

Magasabb presztízsű területeken a rakodási felületek használatának 

fizetőssé tétele 

Előfoglalási rendszer bevezetése (mobil applikáción keresztül foglal a 

felhasználó, a rendszer adatait használja fel az ellenőrző hatóság) 

Térfigyelő kamerás ellenőrzés – az engedélyezési rendszer, vagy az 

előfoglalási rendszer adatai felhasználásával segítségnyújtás a közterület-

felügyeletnek 

Kampányszerű ellenőrzések  

A behajtási hozzájárulás ellenőrzése terén a következők a fejlesztési 

lehetőségek: 

Kamerás ellenőrzés sűrítése (mobil, fix kamerákkal) 

Élőerős ellenőrzések sűrítése, technikai segítséggel 

Közterület-felügyelet érdekeltté tétele az ellenőrzésben 

Kampányszerű ellenőrzések 

Engedélyező hatóság felruházása ellenőrzési jogkörökkel és 

szankcionálásként a pótdíj bevezetése 

Célterület  Budapest, különös tekintettel a belvárosi kerületekre és a sűrűn épített, 

kiskereskedelmi szempontból jelentősebb kerületi alközpontokra 

Előfeltételek - 

Kapcsolódó 

intézkedések 

1.2.2.  Összehangolt parkolási és rakodási szabályozás Budapest 

kerületeiben 

1.2.3. Az országos útdíj és a budapesti teherforgalmi behajtási rendszerek 

átjárhatóságának biztosítása 

2.1.1.  Szervezeti háttér kialakítása a city-logisztikai feladatokhoz 

 

Intézkedés neve 2.3.1.  Szemléletformáló programok, kampányok 

Stratégiai cél 2. A városi áruszállítás hatékony menedzsmentje 

Operatív cél 2.3 Szemléletformálás a környezetbarát city-logisztika  érdekében 
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Indokoltság A városi logisztikai folyamatok fenntarthatóbbá tételének a fizikai 

infrastruktúra megfelelő kialakítása és a szükséges szabályozás mellett a 

folyamatokban részt vevő, azt meghatározó humán erőforrás képzése is 

feltétele. A szemléletformáló programok, kampányok által érhető el 

egyrészt, hogy a döntéshozói oldalról meghozott intézkedések és 

szabályok célját az áruszállítók jobban megértsék, nyitottabbak legyenek 

a normakövető magatartásra. 

Leírás A  szemléletformáló kampányok és programok célja minden esetben a 

városi logisztikai folyamatok összetettségének, az áruszállítás lakosságra 

és a környezetre való hatásának megismertetése, célközönsége és 

formája azonban más és más lehet. Az általános kampányokon és a 

marketing jellegű információ átadáson túl az érintett szereplők képzésére 

is szükség van. Az áruszállítás kulcsszereplői, a sofőrök oktatása célzott 

programokkal, hagyományos és online kurzusokkal érhető el, mely során 

olyan képzésben részesülnek, ami a városi logisztika fenntartható 

aspektusaira, a lakosság sérülékenységére, a közlekedésbiztonságra és a 

szabályozás mögötti elvekre hívja fel a figyelmet. A sofőröknek tartott 

programokon, képzéseken túl a logisztikai cégek fuvarszervezői,  

útvonaltervezői számára tartott képzések is szükségesek. 

A Minősített Budapesti Áruszállító rendszer keretében is szükséges a 

megfelelő oktatási, képzési rendszer kiépítése. A minősítési rendszer által 

szervezett, akkreditált képzéseken sikeresen résztvevő járművezetők 

minősített járművezetői bizonyítványt  szerezhetnek erősítve ezzel  az 

őket foglalkoztató cég Minősített Budapesti Áruszállító rendszeren belüli 

helyzetét, meghatározott, a teherszállítással kapcsolatos 

kedvezményeket szerezve számukra. 

Célterület  FUA 

Előfeltételek A Balázs Mór Terv elfogadása és szemléletformálást segítő 

intézkedéseinek következetes megvalósítása 

Kapcsolódó 

intézkedések 

2.3.2 K+F, pilot projektek indítása, azokban való részvétel 

4.1.1.  Pozitív ösztönzők bevezetése a környezetbarát járművek 

elterjedésének támogatására 

4.1.3.  Minősített Budapesti Áruszállító rendszer bevezetése 

4.2.1.  A last mile áruszállítás alternatív módjainak támogatása  

4.2.2.  Megosztáson alapuló megoldások alkalmazása 

XVIII. kerületi 

vonatkozások 

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér térségében, az FQP révén oktatás, 

képzés, szemléletformálás a repteret érintő logisztikai folyamatokról, és 

egy hosszú távú logisztikai partnerség kialakítása a kerület, Vecsés és a 

repülőtéren érintett szereplők között. A Liszt Ferenc Nemzetközi 

Repülőtér térségében, az FQP révén oktatás, képzés, szemléletformálás 

a repteret érintő logisztikai folyamatokról, és egy hosszú távú logisztikai 

partnerség kialakítása a kerület, Vecsés és a repülőtéren érintett 

szereplők között. 

Vecsési vonatkozások A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér térségében, az FQP révén oktatás, 

képzés, szemléletformálás a repteret érintő logisztikai folyamatokról, és 
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egy hosszú távú logisztikai partnerség kialakítása a kerület, Vecsés és a 

repülőtéren érintett szereplők között. 

 

Intézkedés neve 2.3.2 K+F, pilot projektek indítása, azokban való részvétel 

Stratégiai cél 2. A városi áruszállítás hatékony menedzsmentje 

Operatív cél 2.3 Szemléletformálás a környezetbarát city-logisztika érdekében 

Indokoltság A XXI. századi fogyasztás üteme mellett a városok, városközpontok 

közlekedésének és logisztikájának fenntarthatóvá tételéhez nem 

elegendő a szigorú szabályozás és a hagyományosan (pl.: kerékpáros) 

fenntartható logisztikai eszközök használata hanem új, napjaink 

fogyasztási szokásaira, kereskedelmi rendszerére és technológiai 

adottságira választ adó technológiák, módszerek és eszközök 

megalkotása, kikísérletezése, tesztelése és bevezetése szükséges. Ezt 

célozzák a kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenységek, és bennük a 

hazai partnerség jelenlétének igénye. 

Leírás Fenntarthatósági témájú kutatás-fejlesztési projekteket a hazai szint is 

indíthat a saját belső anyagi és személyi erőforrásait használva, de arra is 

van lehetősége, hogy az Európai Unió által támogatott projektekhez 

csatlakozzon, pl. H2020, Interreg, LIFE. Utóbbinak, az önkormányzatok és 

egyéb, a közszféra részéről érintetteket esetén kisebb 

költségbefektetésen túl előnye, hogy a projekt során más városokkal is 

kapcsolatba kerül, megismerheti azok logisztikai rendszerét, 

szabályozását, a jó gyakorlatokat, eredményeket, melyeket aztán hazai 

környezetben is van lehetősége tesztelni, bevezetni, illetve a saját 

eredményeit, tudását más környezetben is megoszthatja.    

A K+F és pilot projektek eredményeként azokat az eszközöket, 

technológiákat és módszereket, melyek a projektek támogatási 

forrásainak megszűnése után is észserű anyagi konstrukcióban tudnak 

működni és hozzájárulnak a városok emberközpontúvá, fenntarthatóvá 

válásához, a mindennapi gyakorlatban való alkalmazás felé kell terelni. 

Célterület  FUA 

Előfeltételek A Balázs Mór Terv elfogadása és szemléletformálást segítő 

intézkedéseinek következetes megvalósítása 

Kapcsolódó 

intézkedések 

2.3.1.  Szemléletformáló programok, kampányok 

4.2.1.  A last mile áruszállítás alternatív módjainak támogatása  

4.2.2.  Megosztáson alapuló megoldások alkalmazása 

4.2.3. A logisztika, mint szolgáltatás technológiájának kidolgozása 

 

Intézkedés neve 3.1.1 Koncentrált rakodóhelyek fejlesztése 

Stratégiai cél 3. A logisztikai, áruszállítási és rakodási folyamatok infrastruktúra oldali 

támogatása 

Operatív cél 3.1 A rakodóhelyek korszerű city-logisztikai elvek alapján történő 

fejlesztése 
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Indokoltság Az áruszállítás last-mile elemeinek kardinális része, a rakodás 

forgalomzavarása két forrásból ered: egyrészt a koncentrált rakodóhelyek 

eloszlása nincs összhangban a környezetükben elhelyezkedő áruforgalmi 

célpontok számával, másrészt a kiszállítás időben  koncentráltan  történik  

(jellemzően  a  teherjárművek  a  reggeli  csúcsban és a délelőtti órákban 

érkeznek az üzletekhez). 

Leírás A kapacitások hatékonyabb kihasználása érdekében az alábbi eljárás 

alkalmazását javasoljuk a meglévő rendszer felülvizsgálatára, illetve a 

későbbiekben az új koncentrált rakodóhelyek telepítésének 

mérlegelésére: 

1. Amennyiben egy adott üzletcsoport súlypontjában legfeljebb 50 m-es 

gyaloglási távolságban nincs koncentrált rakodóhely, vizsgálni kell a 

telepítés lehetőségét, illetve a rendelkezésre álló egyéb funkciójú 

felületek rakodásra való alkalmazhatóságukat  

2. A koncentrált rakodóhelyek szükséges számának meghatározásához a 

következőket lépéseket javasolt elvégezni: 

Az üzletek napi áruigényét, a kiszolgálásukhoz szükséges 

járműmennyiséget, forgalmi igényt az üzletvezetéssel (partnerekkel) 

együttműködve meg kell határozni. 

Fel kell mérni az adott helyszínen egyéb jellegű területhasználati igény 

időbeli alakulását  

Meg kell szabni a koncentrált rakodás használati idejét  

3. Az időbeli koncentráció enyhítését szolgálja az ITS támogatás 

bevezetése.  

Ennek infrastrukturális eleme a koncentrált rakodóhelyek mellett 

telepítendő terminálok, melyek segítségével a használat jogosultsága 

ellenőrizhető, illetve valós idejű információk továbbíthatóak a 

rakodóhelyek foglaltságáról. 

A terminálok fenntartási költségeit a rakodóhellyel kiszolgált üzletek 

között az igénybevétellel (teherjárművek száma vagy árutömeg alapján) 

arányosan kell szétosztani. 

Hasonlóan a buszöblök pályaszerkezeti kialakításához, a koncentrált 

rakodóhelyek esetén is érdemes a nagyobb teherbírású bazaltbeton 

burkolatot alkalmazni, mely segíti a rakodási felületek 

megkülönböztethetőségét. 

A mennyiségi változáson felül minőségében is fejleszteni kell a rendszert, 

a rakodóhelyeket folyamatosan megfelelő „intelligenciával” kell ellátni, 

melyek lehetővé teszik a helyek használatának automatikus ellenőrzését 

és működésük folyamatos figyelemmel kísérését. Az intelligens 

rakodóhelyek ezzel időpontra foglalhatók, illetve foglaltságuk 

folyamatosan nyomon követhető. 

 

Célterület  lokális 
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Előfeltételek Erős city-logisztikai szabályozás megléte, ösztönzés a környezetbarát 

módok, technológiák és járműpark alkalmazására 

Kapcsolódó 

intézkedések 

1.2.2 Összehangolt parkolási és rakodási szabályozás Budapest 

kerületeiben 

3.1.2 Innovatív megoldások a rakodás folyamatának támogatására 

3.2.2 A konszolidációs és city-logisztikai folyamatok támogatásához 

szükséges IT háttér kialakítása 

XVIII. kerületi 

vonatkozások 

Koncentrált rakodóhelyek számának bővítése és intelligens rakodóhelyek 

tesztelése a XVIII. kerületben. Cél a sűrűn épített alközpontokban és 

intenzív beépítésű területeken a rakodás folyamatának rendezettebbé 

tétele. Ehhez szükséges a rakodóhelyek számának növelése, idősáv 

alapján vegyes használatú helyek (rakodó- és parkolóhelyek) létesítése, 

valamint intelligens elemek tesztelése egy fővárosi projekt részeként.   

 

Intézkedés neve 3.1.2 Innovatív megoldások a rakodás folyamatának támogatására 

Stratégiai cél 3. A logisztikai, áruszállítási és rakodási folyamatok infrastruktúra oldali 

támogatása 

Operatív cél 3.1 A rakodóhelyek korszerű city-logisztikai elvek alapján történő 

fejlesztése 

Indokoltság Az áruszállírás, rakodás folyamata nem hatékony, sokszor csak az 

üzletektől távol, a forgalmat akadályozva tudnak az áruszállítók megállni 

a koncentrált rakodóhelyek hiánya vagy azok foglaltsága miatt. Az is 

tovább rontja a helyzetet, hogy rendszerint frekventált, csúcsforgalmi 

időszakokban történik a kiszállítás, így az igény egyidejűleg jelenik meg. 

Leírás Többféle újszerű megoldás alkalmazható a rakodás megkönnyítése 

érdekében: 

Egyrészt a rakodási helyek kijelölésében is alkalmazható innováció. A 

rakodóhelyek számának bővítése és sűrűségének javítása nemcsak 

parkolóhelyek vagy más funkciójú közterület elvételével lehetséges, 

hanem már jelenleg is közlekedéshez kötődő helyszínek felhasználásával. 

A taxi drosztokat a taxik ritkán használják hosszabb idejű várakozásaik 

eltöltésére, mivel a hatékonyságra törekedve folyamatosan mozgásban 

vannak a járművek. A taxi drosztok jellemzően forgalmas útszakaszok, 

nagyobb csomópontok, pályaudvarok közelében kapnak helyet, amely 

helyszínek egyébként teherforgalom számára nehezen megközelíthetők.  

A taxidrosztok esetében a helyek nagyobbik részét érdemes elsődlegesen 

taxik számára fenntartani, viszont kijelölhető néhány állóhely, amelyek 

taxiállásként és rakodóhelyként funkcionálhatók. A konfliktusok 

elkerülése érdekében táblával jelölt idősávokat lehetséges alkalmazni, 

amelyek által kijelölhetők a nap folyamán azok az időszakok, amikor taxi 

állásként, illetve tehergépjármű rakodóhelyként szolgálhatnak a helyek.  

Foglaltság ellenőrző rendszerek beépítésével folyamatosan 

monitorozhatók a rakodóhelyek, egy online, valós idejű rendszerben pedig 

láthatják a rakodóhelyek foglaltságát az áruszállítók. Tovább növelhető a 
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hatékonyság, ha eleve előzetesen lefoglalhatók a rakodóhelyek. Ekkor 

előre meghatározott időablakok különíthetők el a felhasználók számára.  

Éjszaka, amikor a forgalom már eleve elenyésző, illetve a közösségi 

közlekedési eszközök járatainak száma is csökken, a sűrű éjszakai 

autóbusz-forgalommal nem érintett útszakaszokon (illetve a 

trolibuszhálózat azon vonalain, ahol – pl. a VI, VII., VIII., IX. kerületekben 

– a troli helyett éjszaka nem jár autóbusz) lehetséges a buszsávok, illetve 

a buszmegállók használata éjszakai áruszállításra és rakodásra. Ennek 

engedélyezéséhez a KRESZ vonatkozó szabályzatainak módosítására is 

szükség van.  

Az éjszakai áruszállítás esetén azonban fontos szempont a zajterhelés. 

Olyan helyszíneken, ahol jellemzően lakóépületek találhatók az szállítási 

célpont közelében a lakók érdekeit is szem előtt kell tartani. A 

zajmentesítés érdekében a rakodást végző csendes viselkedésre való 

buzdítás mellett technológiai megoldások is szolgálnak: alacsonyabb 

zajkibocsátású járművek alkalmazása (elektromos járművek), csendes 

hűtőjárművek alkalmazása, speciálisan kialakított „csendes” görgős 

konténerek, emelővillák, szállítókocsik is használata. De léteznek már 

speciálisan kialakított zajvédő függönyök is, amelyek felfogják a rakodás 

során esetlegesen felmerülő zajokat.  

Az éjszakai rakodás során figyelembe kell venni azt a szempontot is, hogy 

sokszor az áruszállítás desztinációjában nem tartózkodik senki, aki át 

tudná venni a szállított árut. Erre alakították ki a zsiliprendszereket. A 

zsilipes áruátvétel folyamán az áru beszállítása és az áruátvétel nem egy 

időben történik, az áruszállító egy biztonságos, zárt térbe helyezi az árut 

az üzleten kívül, ahol az üzlet nyitásáig tárolhatók az áruk. Ma már a 

hűtött termékek hosszabb idejű tárolására is léteznek, speciális hűthető 

zsiliprendszerek. Egy zsiliprendszer akár több üzletet is képes kiszolgálni, 

azonban a kölcsönös bizalom megléte elengedhetetlen.  

 

Célterület  országos szint 

Előfeltételek A többfunkciójú rakodási területek megvalósításának támogatása 

jogszabályváltoztatással. 

Kapcsolódó 

intézkedések 

3.1.1 Koncentrált rakodóhelyek fejlesztése 

3.2.1 Konszolidációs központok és szomszédsági konszolidációs pontok 

létesítése 

3.2.2 A konszolidációs és city-logisztikai folyamatok támogatásához 

szükséges IT háttér kialakítása 

 

Intézkedés neve 3.2.1 Konszolidációs központok és szomszédsági konszolidációs pontok 

létesítése 

Stratégiai cél 3. A logisztikai, áruszállítási és rakodási folyamatok infrastruktúra oldali 

támogatása 

Operatív cél 3.2 Korszerű városi logisztika tevékenységeinek támogatása 



  

 

81 

 

Indokoltság A city-logisztikai folyamatban a konszolidációs tevékenység sem nagyobb 

léptékű, sem last-mile szinten nem kellően fejlett, ez okozza részben a 

városi áruszállítás problémáit. A fuvarok optimalizációját jelentősen elő 

tudja segíteni, ha korszerű konszolidációs lehetőségek állnak 

rendelkezésre. 

Leírás A konszolidációs folyamat elősegítésére két eltérő dimenziójú városi 

felület kialakítását javasoljuk: a területi konszolidációs központok és 

szomszédsági konszolidációs pontok rendszerének kialakítását. 

A területi konszolidációs központok Budapest azon területein 

létesítendők, ahol jelentős közlekedési létesítmények és felületek állnak 

rendelkezésre, valamint a nagy össztömegű járműszerelvények számára is 

megközelíthetők (elsősorban a Hungária gyűrűn kívüli térségében). A 

konszolidációs központ elsődleges szerepe, hogy a város sűrűn beépített 

területeinek külső határán valósuljanak meg  a konszolidációs folyamatok. 

E központokba akár 40 tonnás össztömegű járművek is eljuthatnak, majd 

a városi logisztikai, konszolidációs folyamatot követően az üzletekbe, 

kereskedelmi egységekbe már dedikáltan az üzlet igényeire komissiózott 

áruk és árucsomagok kerülnek. A szállítás utolsó,  „last  mile”  elemét 

optimális méretű, környezetvédelmi szempontból a lehető legkorszerűbb 

járművek bonyolítják, amelyek a központ az üzletek, és a kereskedelmi 

egységek közötti terítőfuvarokat végzik. A területi konszolidációs 

központok főbb jellemzői az alábbiak: 

Lakóterületektől lehetőség szerint távoli, elválasztott, környezeti 

szempontból nem érzékeny elhelyezkedés 

Barnamezős területek és meglévő csarnok- és raktárépületek előnyben 

részesítésé 

A közösségi közlekedés létesítményeihez való kapcsolódás lehetősége 

előnyt élvez 

A területi konszolidációs központok lokális kiegészítéseként javasolt a 

szomszédsági konszolidációs pontok kialakítása. A sűrűn épített belvárosi 

területeken, a védett és kiemelt övezetekben, az áruszállítási, rakodási 

és parkolási problémáit enyhítendő olyan mikrologisztikai tevékenységek 

ellátását végző pontokra van szükség, amelyek révén a belvárosi 

áruszállítás ésszerűbbé és fenntarthatóbbá válik. A szomszédsági 

konszolidációs pontok hasonló elven működnének, mint a területi 

konszolidációs központok, de jóval kisebb célterületre és jóval kisebb 

konszolidált árumennyiségre irányulnak (például a belvárosi sétálóutcák, 

vagy a Budai Vár védett övezete, stb.). 

A szomszédsági konszolidációs pontok főbb jellemzői az alábbiak: 

A belvárosi gyűjtő utakról, körutakról (nagykörút, kiskörút) való gyors és 

egyszerű elérhetőség 

Kihasználatlan területek, épületek, üzemi létesítmények, foghíjtelkek 

előnyben részesítése 

A konszolidációs pontok kisebb alapterületű, lehetőség szerint fedett 

rakodófelületek és raktárak, amelyek kialakításukban innovatívan 
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igazodnak a környező lakóterület beépítési módjához, arculatához. A 

konszolidációs folyamat a lakosság zavartatása nélkül kell, hogy 

történjen. A védett, kiemelt területeken előnyben részesülhetnek a 

Minősített Budapesti Áruszállítók mind a behajtás, mind a beszállítás, 

illetve a konszolidált termékek és áruk terítése során, pl. az igénybe 

vehető eszközök díjmentes használata révén. Fontos, hogy a szomszédsági 

konszolidációs pontokból történő áruterítés minél inkább környezetbarát 

technológiákkal és eszközökkel történjen. (Pl. teherkerékpár, e-bike, e-

tricikli, e-moped, elektromos kisautók, illetve egyéb, legfeljebb 1,5t 

össztömegű járművek, illetve ezek töltése is megoldható legyen). 

A szomszédsági konszolidációs pontok révén csökkenthető a kereskedelmi 

egységek járműszámra vetített kiszolgálási igénye, azaz kevesebb 

fuvarozó keres fel egy adott üzletet, miközben a konszolidációs 

tevékenység révén az üzlet a számára szükséges termékeket egybe 

csomagolva kapja meg. A konszolidációs pontok révén a kiszállítás 

időzíthető, hiszen kis távolságot kell az áruval megtenni, ez pedig segíti 

a just-in-time igények kielégítését. A rendszer akkor működőképes, ha a 

többlet átrakodás költségét a működés során finanszírozni lehet az áru 

árának növelése nélkül. Kezdetben ez történhet a projekt finanszírozásán 

belül (pl. uniós K+F projekt keretein belül), majd ki kell dolgozni az 

önfenntartó konszolidációs folyamatot, amely során az így terített áru 

nem igényel magasabb költségszintet a gyártótól a kiskereskedőig vezető 

úton, mint a hagyományos úton terített áruk esetén. 

Célterület  Budapest 

Előfeltételek Erős city-logisztikai szabályozás megléte, ösztönzés a környezetbarát 

módok, technológiák és járműpark alkalmazására 

Kapcsolódó 

intézkedések 

3.1.2 Innovatív megoldások a rakodás folyamatának támogatására 

3.2.2 A konszolidációs és city-logisztikai folyamatok támogatásához 

szükséges IT háttér kialakítása 

XVIII. kerületi 

vonatkozások 

Tesztprojekt indítása konszolidációs központ és szomszédsági 

konszolidációs pontok kijelölésére és a potenciális résztvevői kör 

feltérképezésére. A konszolidációs központ alapvetően barnamezős 

területen képzelhető el, szomszédsági konszolidációs pontok a sűrűbben 

épített teürleteken, különösen a Havanna lakótelepen. Kezdetben a 

megvalósíthatóságot és az üzemeltetési sturktúrát feltérképező, 

megalapozó tanulmányra van szükség, majd ezt követően kezdődhet a 

megvalósítás. 

 

Intézkedés neve 3.2.2 A konszolidációs és city-logisztikai folyamatok támogatásához 

szükséges IT háttér kialakítása 

Stratégiai cél 3. A logisztikai, áruszállítási és rakodási folyamatok infrastruktúra oldali 

támogatása 

Operatív cél 3.2 Korszerű városi logisztika tevékenységeinek támogatása 

Indokoltság A logisztikai folyamatok hatékonyabbá tehetők megfelelően kidolgozott 

IT háttér kialakításával és használatának széles körű elterjesztésével. A 

technológia rendkívül gyors fejlődése révén az alkalmazás alapú 
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megoldásokkal, valamint a rakodóhelyek és a járművek intelligens 

elemekkel való ellátásával a city-logisztikai folyamatok jelentős 

mértékben optimalizálhatók. 

Leírás A következő IT fejlesztések alkalmazhatók a konszolidáció és áruszállítás 

hatékonyságának emelése érdekében:  

• Virtuális Konszolidációs Központ (VKK): 

VKK kialakításával a fuvarok összehangolhatók, a kiszállításhoz szükséges 

járművek száma csökkenthető, ezáltal a károsanyag kibocsátás 

mennyisége és a forgalmi akadályoztatás kisebb lesz.  

Az áru megrendelője amikor a leadja megrendelését, nem az üzletének 

címét adja meg szállítási helynek, hanem a konszolidációs központét. 

Ezáltal bekerül a konszolidációs központ rendszerébe a szállítandó áru, 

valamint VKK online rendszerében is megjelennek az árura vonatkozó 

tulajdonságok. Megadhatja az áru megrendelője az üzleténél végszállítás 

pontos időpont és helyszín igényét, a szállítás prioritását, a szállított áru 

minőségét és mennyiségét és egyéb speciális igényeket. Ekkor ez a 

szállítási igény összefésülődik a VKK rendszerben más hasonló szállítási 

igényekkel és együttesen kiszállítható árucsomag képez a felmerülő 

igények szerint. A VKK-ban található kiszállítandó árucsomagokhoz a 

fuvarozók hozzárendelése online aukció szerint történik. A szállítandó 

árucsomag összeállítása utána fuvarozók megkapják az összeállított 

lehetséges fuvarok listáját és kiválaszthatják, hogy melyik fuvart kívánják 

teljesíteni.   

A rendszer akár összeköttetésben lehet a behajtási engedélyt igénylő 

rendszerrel, illetve a koncentrált rakodóhelyeket kezelő rendszerrel is, 

így a behajtási igény és a rakodóhely foglalás is automatikusan 

elvégezhető a fuvar kijelölésekor.  

A rendszer működéséhez alapvetően szükséges, hogy a VKK rendszer 

költséghatékonyabb legyen, mint a VKK-n kívüli más piaci szereplők általi 

fuvarok lebonyolítása. Ehhez engedményeket szükséges kínálni a VKK-ban 

működő fuvarozók számára, pl. elengedhető a rakodóhely foglalási díj, 

stb.  

A szállítás teljesítése után a megrendelő köteles kifizetni a felmerülő 

költséget, mind a VKK üzemeltetőjének, mind a fuvarozónak, ez az 

elszámolás történhet elő-, és utólagos elszámolással is.  

• Koncentrált rakodóhely foglaló rendszer: 

Egy online felület létrehozása, mely térképes kereső funkcióval bír. A 

célállomást beírva a keresőbe a rendszer felajánlja a legközelebbi 

rakodóhelyet, majd naptár szerint mutatja a foglaltsági adatokat. Néhány 

kattintással idősáv foglalható a rendszerben. A foglalt idősávban 

belekalkulálandó a torlódás miatti csúszás lehetősége (pl. plusz 10 percig 

fenntartja a rendszer a foglalást a foglalási időn kezdetén túl.)  

• Intelligens oszlop funkció:  

Olyan intelligens kamerával, kijelzővel és beviteli panellal felszerelt 

oszlop, mely a koncentrált rakodóhelyek üzemeltetését végzik. A 

rakodóhely alapvetően két állapotot különböztet meg: előre lefoglalt 
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időszakra érkező járművek általi beállást és előre nem foglalt 

tehergépjárművek általi beállást. Jelzőfény jelezheti azt, hogy a 

rakodóhely foglalt-e egy bizonyos jármű számára, vagy bármely 

tehergépjármű által használható.  

A rakodóhely foglaló rendszerben a foglalás helyszínére a foglalás 

időpontjakor megérkező jármű vezetője bejelentkezhet a rakodóhely 

elfoglalása után az oszlopon. Az oszlopon megjelenik rakodóhelyen 

eltölthető hátralévő ideje. Abban az esetben, ha az illető nem foglalt 

előre időablakot a rakodóhelyen, akkor a következő foglalt időablakig 

hátralevő időt mutatja az oszlop. A kamera a rendszerben lévő foglaltsági 

adatok alapján időközben ellenőrizheti a rakodóhelyre való beállás 

jogosságát is. Amennyiben nem jogos a parkolóhelyre való beállás, úgy a 

közterület felügyelettel kapcsolatot tartva bírság szabható ki a jogtalanul 

rakodóhelyet foglalók számára.   

• Valós idejű forgalmi információs rendszer és online utazástervezés  

Budapest úthálózatán a főbb csomópontok és útvonalak érzékelőkkel 

(hurokdetektorokkal, kamerákkal) vannak felszerelve. Ezek az eszközök 

képesek automatikusan érzékelni a forgalmi torlódások kialakulását, sőt 

a változtatható jelzésképű táblákkal és a jelzőlámpás irányítás 

jelzéstervével lehetséges ma már a beavatkozás is. Egy online, 

információs felület létrehozásával a tehergépjármű vezetők számára is 

nyilvánosságra hozhatók ezek az adatok. Ezt a funkciót számos 

utazástervező és mobil alkalmazás tudja biztosítani. Ez nem központon 

keresztüli információáramlást és -megosztást, hanem felhasználói 

oldalról történő adatok révén való háttértámogatást jelent.   

Célterület  FUA 

Előfeltételek Ezen rendszerek bevezetéséhez jogszabályi környezet módosítására. 

Ennek érdekében javasoljuk, hogy a rakodóhelyek használatáról, 

működési feltételeiről, esetleges díjszabásairól, illetve a szankcionálás 

módjáról külön fővárosi rendelet rendelkezzen. 

Kapcsolódó 

intézkedések 

3.1.1 Koncentrált rakodóhelyek fejlesztése 

3.1.2 Innovatív megoldások a rakodás folyamatának támogatására 

3.2.1 Konszolidációs központok és szomszédsági konszolidációs pontok 

létesítése 

 

Intézkedés neve 3.2.3 Csomagpontok hálózatának fejlesztése 

Stratégiai cél 3. A logisztikai, áruszállítási és rakodási folyamatok infrastruktúra oldali 

támogatása 

Operatív cél 3.2 Korszerű városi logisztika tevékenységeinek támogatása 

Indokoltság Az internetes kereskedelem fellendülésével ma már a vásárlások 

meghatározó része online történik. A legtöbb esetben vásárlók a 

megrendelt terméket nem személyesen veszik át, hanem kiszállítással 

igénylik. A kiszállítás "last-mile" szakasza azonban nem feltétlenül a 

címzettnél végződik, hanem egy tetszőleges köztes pont is lehet, amely 

transzferként szolgál a szállító és az átvevő között. 
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Leírás A teljes kiszállítási folyamat hatékonyságának emelése érdekében ma már 

a csomagok egy része nem közvetlenül a megrendelőhöz érkezik, hanem 

egy átvételi pontra. Magyarországon közel tíz éve működnek 

csomagátvételi pontok. A csomagokat ebben az esetben a megrendelő 

nem a saját címére kéri, hanem átvételi pontokra. A megrendelő ilyenkor 

elmegy a csomagpontra, ott SMS-ben vagy emailben küldött azonosító 

ellenében megkapja a csomagját. A csomagátvételi helyek jellemzően 

benzinkutak, üzletek, posták és kiskereskedelmi egységek, nyitvatartási 

időben itt élőszemély adja át a csomagot a megrendelőnek. Ma már mobil 

konténerek is kihelyezhetők forgalmas csomópontokba, amelyek 

ideiglenesen az ünnepi időszakban megnövekedett csomagmennyiség 

kiadását segíthetik.  

A csomagok átvételének másik formája a csomagautomaták használata, 

amelyek nem igényelik kiszolgáló személy jelenlétét. A csomagautomaták 

jellemzően forgalmasabb közlekedési csomópontokban, bevásárló 

központokban találhatók. A csomagautomaták több esetben csomagok 

felvételére és csomagfeladásra is alkalmasak. A védett, biztonságos 

csomagfelvétel a hét bármely napján, éjjel-nappal történhet. 

A csomagátvételi pontok fejlesztése egyértelmű előnyöket biztosít, 

nemcsak a kiszállítók számára, de a vásárlók számára is. Nem szükséges a 

csomag érkezésekor a csomag érkezési helyén tartózkodni, hanem 

bármikor átvehetők a csomagátvételi pontokon a csomagok.  

A csomagátvételi helyek bővítésére a jövőben nagy szükség van, mert 

további növekedése várható az elektronikus kereskedelemnek. Az átvételi 

helyek nagyobb arányú használatát ösztönözhető árképzéssel.  

Célterület  FUA , országos szint 

Előfeltételek A csomagautomaták számára kijelölt terület tulajdoni viszonyainak 

rendezése 

Kapcsolódó 

intézkedések 

- 

 

 

 

Intézkedés neve 4.1.1 Pozitív ösztönzők bevezetése a környezetbarát járművek 

elterjedésének támogatására 

Stratégiai cél 4. Környezetbarát és innovatív technológiák és járművek használatának 

ösztönzése 

Operatív cél 4.1 A city-logisztikai folyamat támogatása környezetbarát járműparkkal, 

új technológiákkal és ösztönző minősítési rendszerrel 

Indokoltság A pozitív ösztönzés a SULP alapvető megközelítése, mely a szankcionálás 

és a szabályok kijátszására való berendezkedés helyett a 

szemléletformálást és ösztönzést részesíti előnyben. Ebben komoly 

tényező a járműpark megújítására való törekvés, mely elsődleges 

motivációja a környezetvédelmi szempontok érvényesítése a városi 
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áruszállításban.  Az állami támogatási rendszer jelenleg  magánszemélyek 

és jogi személyek részére tisztán elektromos személygépkocsik, 

legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tisztán 

elektromos tehergépkocsik és/vagy L7e-CU kategóriájú áruszállításra 

tervezett nehéz emelt teljesítményű kvadok vásárlásához ad legfeljebb 

1,5 millió forintos támogatást, de maximum a bruttó vételár 21%-ig, 

amennyiben a jármű eladási ára nem haladja meg a 20 millió forintot 

(bruttó). Az elektromos kistehergépjárművek magas ára miatt e 

támogatással együtt sem tud kellően versenyképes lenni a kevésbé 

tőkeerős szegmensekben, ezért szükség van további támogatási formák és 

területi alapú szabályozások bevezetésére.  

Az ösztönzés további része a rakodás folyamatának hatékonyabbá tétele 

a koncentrált rakodóhelyek fejlesztésével, részben a Minősített Budapesti 

Áruszállító rendszer részeként, intelligens megoldások alkalmazásával. 

Leírás A környezetbarát szállítás az európai politika egyik prioritása, az e-

mobilitás pedig a személyautók után a kisáruszállításban is kezd erősödni. 

Egyrészt fontos, hogy az állami támogatási rendszer az elektromos 

kisáruszállítók vásárlása esetén továbbra is fennmaradjon, de önmagában 

ez nem tud elég ösztönző lenni a magas vételárak miatt, főként a kevésbé 

tőkeerős cégeknél. Olyan támogatási-ösztönzési formákra van szükség, 

melyek egyszerre indukálják az elavult, szennyező járműpark főként 

belvárosi területekről való kitiltását, másfelől segítik az új, 

környezetbarát, akár nullemissziós járművek beszerzését. Ebben a 

Minősített Budapesti Áruszállító rendszer is komoly motivációs elem lehet.  

Napjainkban a fenntarthatóság jegyében egyre inkább teret nyernek a 

nullemissziós és környezetbarát áruszállítási formák. Ezek a járművek 

meghajtásukat illetve energiafelhasználásukat tekintve nem szennyezik 

károsanyaggal a környezetüket, és zajszennyezés szempontjából is jóval 

kisebb a terhelés. 

Ebbe a kategóriába tartoznak az elektromos járművek, amelyek közül a 

nagyobb mennyiségű áruk szállítására külföldön már elterjedt 3,5 t alatti 

kistehergépkocsikat használják. A járműveknek egyik típusa teljesen 

elektromos meghajtású, illetve léteznek hibridek is, melyek képesek dízel 

üzemmódban is működni. Utóbbi esetén azonban már károsanyag-

kibocsátás kép fel. 

Kisebb mennyiségű áruk szállítására több alternatív lehetőség is 

rendelkezésre áll. Ezek nagy előnye, hogy a nagyforgalmú de szűkös 

városszövetekben is könnyedén, a forgalom  akadályozása   nélkül  tudnak  

mozogni.  Ilyen  elektromos  járművek  az e-mopedek és az elektromos 

rásegítésű kerékpárok, teherkerékpárok. Hátrányuk, hogy egy 

kistehergépkocsihoz képest jóval kisebb mennyiségű árut lehet velük 

szállítani, azonban egy szomszédsági konszolidációs központtal való 

kombinálásban a környező kiskereskedelmi egységek gyors elérése miatt 

rendkívül hatékony eszközöknek bizonyulnak. Tárolásuk megoldható a 

konszolidációs pontok területén, a kiszállítási célpontok közelében pedig 

olyan kerékpártámaszokat kell telepíteni, melyek alkalmasak a 

teherkerékpárok lezárására. 

Célterület  országos szint 
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Előfeltételek Minősített Budapesti Áruszállító rendszer bevezetése, országos és fővárosi 

szabályozás és behajtási, illetve útdíjpolitika egységesítése. 

Kapcsolódó 

intézkedések 

2.3.1.  Szemléletformáló programok, kampányok 

4.1.2 Töltő infrastruktúra kiépítése az alternatív üzemanyagot használó 

tehergépjárművek számára 

4.1.3 Minősített Budapesti Áruszállító rendszer bevezetése 

 

Intézkedés neve 4.1.2 Töltő infrastruktúra kiépítése az alternatív üzemanyagot 

használó tehergépjárművek számára 

Stratégiai cél 4. Környezetbarát és innovatív technológiák és járművek használatának 

ösztönzése 

Operatív cél 4.1 A city-logisztikai folyamat támogatása környezetbarát járműparkkal, 

új technológiákkal és ösztönző minősítési rendszerrel 

Indokoltság A korszerű, energiahatékony és zöld közlekedési eszközök használatának 

elterjedése abban az esetben lehet igazán sikeres, ha ezen járművek 

használati körülményei biztosítottak, a főváros megfelelő minőségű 

töltőállomásokkal sűrűn felszerelt. 

Leírás Az áruszállításban használt nagytehergépjárművek körében ritkán 

találkozni tisztán alternatív hajtóanyaggal működő járművekkel, azonban 

a hibrid járművek nem ritkák. Nagyobb járművek esetében népszerűek a 

földgáz különböző típusai (CNG, LNG) vagy az LPG (autógáz) mint 

hajtóanyag, illetve elektromos motorral is kiegészülő hajtás.  

Kisebb tehergépjárművek, amelyek a logisztikai folyamat utolsó fázisát 

(last-mile) végzik, azonban sokkal gyakrabban rendelkeznek tisztán 

alternatív hajtóanyagú hajtáslánccal. A kistehergépjárművek körében is 

elterjedt a CNG, LPG és LNG gázok alkalmazása, valamint a tisztán 

elektromos hajtáslánc. 

Budapesten az elektromos töltőállomások hálózatának fejlesztésére és 

bővítésére nagy szükség van az áruszállítást végző elektromos járművek 

elterjesztésének érdekében. A töltőállomások bővítésénél és 

fejlesztésénél kiemelten fontos szerepet kap a gyors és villámtöltő 

állomások kialakítása, hiszen egy-egy áruszállító jármű csak éjjel képes 

hosszabb ideig várakozni a töltés végrehajtására, a nap folyamán, a 

kiszállítások során folyamatosan mozgásban van.  

Gáz (CNG, LPG, LNG) töltőállomások hálózatának bővítésére is szükség 

van, de ezek inkább a város külső részein relevánsak, valamint 

konszolidációs központok közelében.   

Célterület  FUA 

Előfeltételek Az elektromos töltőállomások kiépítésének ütemét, a töltőállomások 

típusait és a töltőállomások használati jogát jogszabályi háttérrel is 

támogatni szükséges. 

Kapcsolódó 

intézkedések 

4.1.1 Pozitív ösztönzők bevezetése a környezetbarát járművek 

elterjedésének támogatására 
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XVIII. kerületi 

vonatkozások 

Területkijelöléssel és az érintett fejlesztő cégekkel való parnterség révén 

hozzájárulás a töltőpontok számának növeléséhez. 

Vecsési vonatkozások Területkijelöléssel és az érintett fejlesztő cégekkel való parnterség révén 

hozzájárulás a töltőpontok számának növeléséhez. 

 

Intézkedés neve 4.1.3 Minősített Budapesti Áruszállító rendszer bevezetése 

Stratégiai cél 4. Környezetbarát és innovatív technológiák és járművek használatának 

ösztönzése 

Operatív cél 4.1 A city-logisztikai folyamat támogatása környezetbarát járműparkkal, 

új technológiákkal és ösztönző minősítési rendszerrel 

Indokoltság A budapesti áruszállítás mögött húzódó szabályozási, járműhasználati, 

díjszabási és rakodási problémákat csak komplex megoldásokkal lehet 

javítani. A SULP komplex megoldási javaslatainak egyik eleme a Minősített 

Budapesti Áruszállító kategória létrehozása, megerősítve a Budapest City-

logisztikai Célkitűzéseinek Egységes Koncepció Javaslatában (2014) tett 

javaslatokat. A rendszer célja a szállítási és rakodási folyamatok 

kiszámíthatóságának fokozása, az időbeli foglalhatóság megvalósítása, 

illetve a védett illetve fokozottan környezet érzékeny helyeken a 

környezeti minőség javítása. 

Leírás A minősítési rendszer lényege, hogy az áruszállításban résztvevők számára 

előnyöket biztosító megoldás hozható létre, egyúttal enyhíthetőek a 

kaotikus várakozási és rakodási problémák, főleg a belvárosi területeken. 

A minősítési rendszer bevezetése igényli a koncentrált rakodóhelyek 

rendszerének fejlesztését és intelligens technológiai felkészítését is. 

Ezzel biztosítható, hogy a belvárosi és kerületi alközponti területeken a 

minősített áruszállítók számára külön rakodóhelyek álljanak 

rendelkezésre ennek jogszabályi vonatkozásait és jelzésképeit meg kell 

fogalmazni és a KRESZ-ben megjeleníteni. 

A Minősített Budapesti Áruszállító kategória a következő 

kötelezettségeket jelenti és az alábbi lehetőségeket nyújtja a fuvarozók, 

kereskedők és jármű üzemeltetők részére: 

Regisztráció  

Belépés a Minősített Budapesti Áruszállító rendszerbe 

Fedélzeti  egység  (OBU)  beépítése  a  gépjárműbe,  amely  az  országos 

útdíjrendszerrel kompatibilis műszaki megoldásokon alapul. 

A belépéssel járó kötelezettségek: 

Arculati elemek megjelenítése a járművön (pl. matrica) 

Amennyiben a rendszer díjköteles lesz, annak megfizetése 

A regisztrációt követően a járműhasználati szokásokról kérdőív kitöltése, 

illetve folyamatos visszajelzés a BKK és egyéb érintett fővárosi szereplők 

számára, automatikus adatgyűjtés, segítve a későbbi tervezést és a 

forgalmi modell (EFM) fejlesztését is 

A belépéssel járó kedvezmények: 
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Jogosultság a Minősített Budapesti Áruszállító kategória használatára 

Jogosultság a Minősített Budapesti Áruszállítók számára létrehozott vagy 

átminősített koncentrált rakodóhelyek igénybe vételére 

Kedvezményes behajtási hozzájárulás vásárlása a 3,5t össztömeg feletti 

tehergépjárművek számára 

Meghatározott, kisebb forgalmú buszsávok használata bizonyos 

időszakokban, (ennek előfeltétele az ezzel kapcsolatos KRESZ 

módosítások kezdeményezése és átvezetése). 

A Minősített Budapesti Áruszállító kategória akkor hatékony, ha eközben 

a szabálytalan várakozást és rakodást végző fuvarozókat szankcionálják.  

Célterület  FUA 

Előfeltételek Erős city-logisztikai szabályozás megléte, ösztönzés a környezetbarát 

módok, technológiák és járműpark alkalmazására 

Kapcsolódó 

intézkedések 

2.3.1.  Szemléletformáló programok, kampányok 

4.1.1 Pozitív ösztönzők bevezetése a környezetbarát járművek 

elterjedésének támogatására 

XVIII. kerületi 

vonatkozások 

Lokális kedvezményrendszer és rakodóhelyek kialakítása tesztprojektként 

a Minősített Budapesti Áruszállító rendszerhez. 

 

Intézkedés neve 4.2.1 A last mile áruszállítás alternatív módjainak támogatása 

Stratégiai cél 4. Környezetbarát és innovatív technológiák és járművek használatának 

ösztönzése 

Operatív cél 4.2 Intelligens és innovatív szolgáltatások térnyerésének elősegítése 

Indokoltság Az áruszállítás során, különösen a városi, belvárosi környezetben a 

rakodás, kiszállítás folyamata nehézkes, időigényes és a városi forgalmat 

gyakran akadályozza (szabálytalanságok),  a városi közterületek 

élhetőségét pedig csökkenti a sok kisteherautó és egyéb tehergépkocsi. 

Cél olyan megoldások feltárása, amelyek révén a szállítás utolsó, tehát 

"last mile" részét, illetve az induló áruk esetén a kezdő részét új 

technológiákkal lehet megvalósítani. 

Leírás A városi áruszállításban, különösen a belvárosokban és kerületi 

alközpontokban, olyan megoldásokra kell törekedni, amelyek a szállítás 

hatékonyságának megtartása, sőt javítása mellett a környezet 

minőségének megóvását és a környezet terhelésének csökkentését 

célozzák. Az alternatív megoldások nem kizárólag a nullemissziós 

rendszereket jelentik, hanem minden olyan szállítási módot és eszközt, 

amelyek használata a jelenleg alkalmazotthoz képest alternatívát jelent.  

Cél, hogy olyan megoldásokat keressünk, amelyek a következő három 

elvárásnak minél inkább megfelelni képesek: 

A városi teherszállítás hagyományos gépjárműveinek alkalmazása, 

területi korlátokkal  
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A belvárosi környezetben jól használható, kisméretű szállítási eszközök és 

módok alkalmazása 

Nullemissziós vagy környezeti szempontból korszerű technológiákat 

képviselő rendszerek alkalmazása, különös tekintettel az e-mobilitás 

előnyeire és a kerékpár autonómiájára, illetve drón alapú szállítási 

formákra  

Ezen elvárások részben egymás ellen hatnak, részben pedig megfelelő 

szabályozás és okos city-logisztikai megoldások révén teremthető meg a 

használatukra való ösztönzés. 

Kisebb mennyiségű áruk szállítására több alternatív lehetőség is 

rendelkezésre áll. Ezek nagy előnye, hogy a nagyforgalmú de szűkös 

városszövetekben is könnyedén, a forgalom  akadályozása   nélkül  tudnak  

mozogni.  Ilyen  elektromos  járművek  az e-mopedek és az elektromos 

rásegítésű kerékpárok, elektromos triciklik és egyéb mini járművek. 

Szomszédsági konszolidációs pontokkal való kombinálásban a környező 

kiskereskedelmi egységek gyors elérése miatt rendkívül hatékony 

eszközök lehetnek.  

Az alábbi megoldások javasolhatók, függően attól, hogy a city-logisztikai 

folyamat mely pontján és mely városi területen kerülnek alkalmazásra: 

elektromos és más alternatív hajtásrendszerű (CNG, LPG) 

teherszállítójárművek városi használatának ösztönzése 

kötöttpályás infrastruktúra használatba vétele last-mile feladatot 

lebonyolítására (elméleti szinten, teszt projektek és erdeményeik 

vizsgálatára) 

ételházhozszállítás technológiájának és járműparkjának javítása, 

elektromos járművek, kerékpárok, korszerű ételkiszállító rekeszek 

alkalmazása 

kerékpáros áruszállítás részarányának növelése (pl. cargo-bike-ok 

használatának ösztönzése) 

drón alapú kiszállítás (megfelelő szabályozás kialakítása esetén, az erre 

alkalmas területek és szegmensekben) 

éjszakai szállítási és rakodási formák kialakítása, tesztelése, a lakosság 

zavartatása nélkül 

a lakosság és egyéb címzetti kör számára csomagponti átvétel erősítése 

Célterület  Budapest 

Előfeltételek Erős city-logisztikai szabályozás megléte, ösztönzés a környezetbarát 

módok alkalmazására 

Kapcsolódó 

intézkedések 

2.3.1.  Szemléletformáló programok, kampányok 

2.3.2 K+F, pilot projektek indítása, azokban való részvétel 

4.2.2 Megosztáson alapuló megoldások alkalmazása 

XVIII. kerületi 

vonatkozások 

Csatlakozás last-mile áruszállítási projektekhez, tesztekhez, különösen 

olyan területeken, ahol a lakosság zavartatásának csökkentése és a 

környezeti szempontok érvényesítése indokolt. 



  

 

91 

 

 

Intézkedés neve 4.2.2 Megosztáson alapuló megoldások alkalmazása 

Stratégiai cél 4. Környezetbarát és innovatív technológiák és járművek használatának 

ösztönzése 

Operatív cél 4.2 Intelligens és innovatív szolgáltatások térnyerésének elősegítése 

Indokoltság Napjainkban egyre inkább alkalmazott megoldás a megosztáson alapuló 

használat. A "sharing", azaz a megosztás mobilitásban a kerékpárokkal 

kezdődött, mára jóformán már minden, az egyéni módokhoz köthető 

közlekedési eszköz terén elérhetőek a megosztott megoldások, így azok 

egyre inkább a közösségi használatot erősítik. Cél a city-logisztika egyes 

elemeiben is a megosztott használat elősegítése. 

Leírás Az áruszállításban, city-logisztikában különösen a kisebb tömegű áruk 

mozgatása, kézbesítése, illetve last-mile mozgatása során fontos azoknak 

az új megoldásoknak az adaptálása, amelyek a technológia és a járműpark 

fejlődésével és változatosabbá válásával szimultán csökkentik a 

áruszállítás által igénybevett városi területek nagyságát és az egyidejűleg 

használt járművek számát. A megosztás lényege, hogy az adott járművet 

csak akkor és arra használják, amikor valóban szükség van rá. Főként az 

eseti és nem állandó fuvarok esetén jöhetnek szóba ezen megoldások, 

főként a következő területeken:  

IT megoldások alkalmazása a sharing támogatására (pl. app-ok, webes 

felületek) 

bérelhető teherkerékpárok, e-cargo bike-ok, kisebb áruk esetén 

kerékpárok 

bérelhető kisteherautók, utánfutók 

bérelhető kisteherautók komissiózott, sok üzletet sok árutípussal 

kiszolgáló, rendszeresen szállító cégek, kereskedők számára is 

bérelhető mopedek 

A city-logisztika "sharing" megoldásai köthetőek akár egy-egy céghez (pl. 

bérbe ad kisteherautót a lakossági fuvarok számára egy-egy nagyobb tárgy 

vagy bútor szállításához), de olyan megoldások is elérhetők lesznek rövid- 

és középtávon, melyek a dokkoló alapú vagy dokkolót nem igénylő, 

szabadgyűjtésű rendszerben teszik elérhetővé az eszközöket. 

Célterület  Budapest 

Előfeltételek Erős city-logisztikai szabályozás megléte, ösztönzés a környezetbarát 

módok alkalmazására 

Kapcsolódó 

intézkedések 

2.3.1.  Szemléletformáló programok, kampányok 

2.3.2 K+F, pilot projektek indítása, azokban való részvétel 

4.2.1 A last mile áruszállítás alternatív módjainak támogatása 

 

Intézkedés neve 4.2.3. A logisztika, mint szolgáltatás technológiájának kidolgozása 
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Stratégiai cél 4. Környezetbarát és innovatív technológiák és járművek használatának 

ösztönzése 

Operatív cél 4.2 Intelligens és innovatív szolgáltatások térnyerésének elősegítése 

Indokoltság A Mobility as a Service (MaaS), azaz a közlekedés mint szolgáltatás az 

infokommunikáció és az adatok előállításának és elérhetőségének 

rendkívül gyors fejlődésével párhuzamosan egyre több városban érhető 

el, főleg Nyugat-Európában és a tengeren túl. A rendszer lényege a 

kombinált utazási láncok megtervezése és egy szolgáltatón keresztüli 

kifizetése. Az intézkedés indokoltságát a logisztika mint szolgáltatás 

kialakíthatósága adja. 

Leírás A logisztika mint szolgáltatás (Logistics as a Service, LaaS) a MaaS-on 

alapuló technológia a city-logisztikai folyamatra összpontosítva. Célja 

akár az áruk, akár a felhasznált járművek vagy az igénybe vett 

szolgáltatások felől nézve a folyamatok kombinálhatósága, az igénybe 

vett logisztikai lánc nyitottá tételével. Ez esetben, a MaaS-hoz hasonlóan, 

csak az áruk, termékek szempontjából kerül a szolgáltatás tárgyáva az áru 

szállítása, kézbesítése, melyben az optimális megoldást az áru feladója, 

szállítója vagy címzettje is megválaszthatja. 

Célterület  FUA 

Előfeltételek Erős city-logisztikai szabályozás megléte, ösztönzés a környezetbarát 

módok és új technológiai megoldások alkalmazására 

Kapcsolódó 

intézkedések 

2.3.2 K+F, pilot projektek indítása, azokban való részvétel 
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10. Az intézkedések bevezetésének feltételei 

Intézkedés   Javasolt 

időtáv 

Hatáskör Érintett szereplők 

1.1.1 Budapest várostérség city-logisztikai 

koncepciójának elkészítése 

középtáv önkormányzati (FUA 

települési szintű) 

Budapest Főváros Önkormányzata 

BKK - Budapesti Közlekedési Központ 

Agglomerációs települések önkormányzatai 

Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Fuvarozói érdekképviseletek 

Logisztikai szövetségek 

1.2.1 Egységes logisztikai szabályozás Budapest FUA 

teljes területén 

középtáv önkormányzati (FUA 

települési szintű) 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Agglomerációs települések önkormányzatai 

Érintett minisztériumok, kormányzati szereplők 

Fuvarozói érdekképviseletek 

Logisztikai szövetségek 

1.2.2 Összehangolt parkolási és rakodási szabályozás 

Budapest kerületeiben 

középtáv önkormányzati (fővárosi 

szintű) 

Budapest Főváros Önkormányzata 

BKK - Budapesti Közlekedési Központ 

BK - Budapest Közút 

Kerületi önkormányzatok 

Közterületfelügyeletet ellátó cégek 

Fuvarozói érdekképviseletek 

Logisztikai szövetségek 

1.2.3. Az országos útdíj és a budapesti teherforgalmi 

behajtási rendszerek átjárhatóságának biztosítása 

rövid és 

középtáv 

önkormányzati (fővárosi 

szintű) 

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató  

Budapest Fővárosi Önkormányzata 

BK - Budapest Közút  

Érintett minisztériumok, kormányzati szereplők 

Fuvarozói érdekképviseletek 

Logisztikai szövetségek 
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2.1.1 Szervezeti háttér kialakítása a city-logisztikai 

feladatokhoz 

középtáv önkormányzati (fővárosi 

szintű) 

Budapest Főváros Önkormányzata 

BKK - Budapesti Közlekedési Központ 

BK - Budapest Közút 

Logisztikai folyamatok résztvevői 

Logisztikával kapcsolatos egyesületek, intézmények 

2.2.1 Hatékony ellenőrző rendszer és következetes 

szankcionálás 

középtáv önkormányzati (FUA 

települési szintű) 

Rendőrség 

Közterületfelügyeleti szervek 

Parkolás ellenőrző szervek 

Budapest Főváros Önkormányzata 

BKK - Budapesti Közlekedési Központ 

BK - Budapest Közút 

2.3.1.  Szemléletformáló programok, kampányok rövidtáv önkormányzati (fővárosi 

szintű) 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Agglomerációban lévő települések önkormányzatai 

BKK - Budapesti Közlekedési központ  

Városi logisztikáért felelős szervezet (ld.: 2.1.1) 

2.3.2 K+F, pilot projektek indítása, azokban való 

részvétel 

rövidtáv, 

folyamatos 

önkormányzati (fővárosi 

szintű) 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Agglomerációban lévő települések önkormányzatai 

Kerületi önkormányzatok 

BKK - Budapesti Közlekedési központ  

Városi logisztikáért felelős szervezet (ld.: 2.1.1) 

3.1.1 Koncentrált rakodóhelyek fejlesztése rövidtáv önkormányzati (fővárosi 

szintű) 

Budapest Főváros Önkormányzata 

BK - Budapest Közút 

Városi logisztikáért felelős szervezet (ld.: 2.1.1) 

3.1.2 Innovatív megoldások a rakodás folyamatának 

támogatására 

folyamatos részben önkormányzati 

(fővárosi) 

Áruszállítást végző piaci szereplők 

ITM - Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Budapest Főváros Önkormányzata 

BKK - Budapesti Közlekedési központ  

BK - Budapest Közút 

Kerületi önkormányzatok 
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3.2.1 Konszolidációs központok és szomszédsági 

konszolidációs pontok létesítése 

rövidtáv  részben önkormányzati 

(fővárosi) 

Budapest Főváros Önkormányzata 

BKK - Budapesti Közlekedési központ  

BK - Budapest Közút 

Kerületi önkormányzatok 

Városfejlesztésben érintett szereplők 

Építési beruházók 

Alkalmas területtel rendelkező ingatlantulajdonosok  

3.2.2 A konszolidációs és city-logisztikai folyamatok 

támogatásához szükséges IT háttér kialakítása 

rövidtáv részben önkormányzati (FUA 

települési szintű) 

Logisztikai folyamat résztvevői 

Budapest Fővárosi Önkormányzata 

BK - Budapest Közút Zrt. 

Mobilkommunikációban és IT fejlesztésben érintett cégek 

3.2.3 Csomagpontok hálózatának fejlesztése rövidtáv nem önkormányzati, de 

önkormányzati 

érdekérvényesítést igényel 

(FUA települési szintű) 

Áruszállítással foglalkozó piaci szereplők 

Fővárosi Önkormányzat 

4.1.1 Pozitív ösztönzők bevezetése a környezetbarát 

járművek elterjedésének támogatására 

folyamatos önkormányzati (FUA 

települési szintű) 

Áruszállítást végző piaci szereplők 

ITM - Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Jedlik Ányos Klaszter érintettjei 

Budapest Főváros Önkormányzata 

BKK - Budapesti Közlekedési központ  

Járműgyártók, töltőinfrastruktúra gyártók és forgalmazók 

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.  

4.1.2 Töltő infrastruktúra kiépítése az alternatív 

üzemanyagot használó tehergépjárművek számára  

középtáv önkormányzati (FUA 

települési szintű) 

Piaci szereplők 

Budapest Főváros Önkormányzata 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.  

4.1.3 Minősített Budapesti Áruszállító rendszer 

bevezetése 

rövidtáv  önkormányzati (FUA 

települési szintű) 

Áruszállítást végző piaci szereplők 

Jedlik Ányos Klaszter érintettjei 

Budapest Főváros Önkormányzata 
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BKK - Budapesti Közlekedési központ  

Járműgyártók, töltőinfrastruktúra gyártók és forgalmazók 

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.  

4.2.1 A last mile áruszállítás alternatív módjainak 

támogatása 

folyamatos önkormányzati (fővárosi) Áruszállítással foglalkozó piaci szereplők 

Fővárosi Önkormányzat 

BKK - Budapesti Közlekedési központ 

Járműgyártók és forgalmazók képviselői (autók, 

tehergépjárművek, kerékpárok, robogók stb.) 

Start-up cégek és innovatív mobilitási szereplők 

4.2.2 Megosztáson alapuló megoldások alkalmazása folyamatos nem önkormányzati, de 

önkormányzati 

érdekérvényesítést igényel 

(fővárosi) 

Áruszállítással foglalkozó piaci szereplők 

Fővárosi Önkormányzat 

BKK - Budapesti Közlekedési központ 

Járműgyártók és forgalmazók képviselői (autók, 

tehergépjárművek, kerékpárok, robogók stb.) 

Start-up cégek és innovatív mobilitási szereplők 

4.2.3. A logisztika, mint szolgáltatás technológiájának 

kidolgozása  

folyamatos nem önkormányzati, de 

önkormányzati 

érdekérvényesítést igényel 

(fővárosi) 

BKK - Budapesti Közlekedési központ 

Start-up cégek és innovatív mobilitási szereplők 
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11. Érintett szereplők bevonása 

A Budapest XVIII. Kerülete Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és Vecsés Város 

Önkormányzata részvételével megvalósuló SULPiTER projekt keretében, a projekt időszaka alatt 

rendszeresen sor került olyan egyeztetésekre, melyeknek témája a városi logisztika aktuális helyzete 

és jövője volt. Az egyeztetések a Freight Quality Partnership (FQP) keretei között zajlottak, melynek 

célja a logisztikában és a városi áruszállításban érintett különböző helyi és országos szereplők 

összefogása, valamint a téma iránti fogékonyságának növelése és szemléletformálás volt. A projekt 

során eddig négy találkozóra került sor, melyek során a logisztikában a szabályozói, a kiskereskedői, 

a tervezői, a szállítói vagy egyéb oldalról érintetteket egy asztal köré ültetve sikeres tárgyalásokat 

folytattak különböző áruszállítási és city-logisztikai témákról.  

A találkozók és azok tartalmi eredményei fontos szerepet játszottak jelen dokumentum 

elkészítésében is, mert a tervezés különböző fázisaiban az FQP számára bemutatásra került a terv 

aktuális állapota. A résztvevők véleményezték, hozzászólásaikkal, meglátásaikkal gazdagították a 

készülő dokumentumot, valamint validálták annak tartalmát.  

Az FQP meetingeken a következő csoportok, szektorok képviseltették magukat: 

- budapesti kerületi és agglomerációs települési önkormányzatok 

- területi logisztikai kis-, közép- és nagyvállalatok 

- közlekedési tervező, tanácsadó cégek, valamint tudományos intézetek  

- fővárosi közlekedésszervező (BKK) 

- kis és közepes méretű valamint multinacionális kereskedelmi láncok 

- városgazdálkodási, városgondnoki és városüzemeltetési profilú nonprofit cégek 

- kerületi, és agglomerációs települési ipartestületek 

Az FQP meetingeken a következő fő témák jelentek meg: 

1. FQP meeting (2018.02.27): A Budapesti Repülőtéri Régió közlekedésfejlesztési projektjei, 

Utasforgalom, napi ingázás és logisztika a Budapesti Liszt Ferenc Repülőtéren, Budapest 

kiskereskedelmi üzleteinek áruforgalmi ellátása – felmérés eredményei 

2. FQP meeting (2018.07.04.): A Liszt Ferenc repülőtér térségének várható út- és 

vasútfejlesztései, A városi áruszállítás és a city-logisztika kihívásai Budapesten, A térségben 

érintett kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek áruszállítási kérdései és logisztikával 

kapcsolatos problémái 

3. FQP meeting (2018.10.09.): A SULPiTER projekt rövid bemutatása, Fenntartható városi 

logisztikai terv Budapest és környéke számára, Elektromos mobilitás & infrastruktúra 

4. FQP meeting (2018.11.07): A SULPiTER projekt bemutatása, Beszélgetés konkrét logisztikai 

fejlesztési irányokról (teherkerékpárral történő áruszállítás lehetőségei, koncentrált 

rakodóhelyek fejlesztésének módjai, konszolidációs központok kialakítása, intelligens 

logisztikai megoldások használata, csomagpontok hálózatának fejlesztése, Minősített 

Budapesti Áruszállítói rendszer bevezetése)  

A megkezdett partnerség előnye, hogy az érintett szereplőket megismerteti egymással, illetve elindít 

egy közös gondolkodást a problémák megoldása érdekében és a hatékonyabb érdekképviselet 
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kialakítását célozva. Fontosnak tartjuk, hogy az FQP ágazat-, téma- és területspecifikus kérdésekben 

a jövőben is tartson egyeztetéseket, és működjön katalizátorként a city-logisztika és a városi 

áruszállítás terén a budapesti funkcionális várostérség ezirányú fejlesztése érdekében.  

   

 
61. ábra: A második FQP meeting 
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12. A SULP bevezetésének lépései 

A városi logisztika és áruszállítás a városi mobilitás része, ezért a logisztikai folyamatokat is a komplex 

közlekedési rendszeren belül szabad csak értelmezni, kezelni. Ebből kifolyólag a SULP-nak 

(fenntartható városi logisztikai terv) is csak a SUMP (fenntartható városi mobilitási terv) részeként, 

annak szakági szempontokkal megerősített dokumentációjaként, a komplex közlekedési tervben leírt 

általános célokhoz illeszkedve kell megszületnie.   

Budapest fenntartható városi mobilitási terve, a Balázs Mór Terv (BMT) megalapozó munkarésze 2013-

ban készült el. Jelenleg az első részre építve az operatív, konkrét projekteket tartalmazó második 

kötet készítése és lezárása van folyamatban, ugyanakkor az érdemi társadalmasítás elemei nem 

teljeskörűek, a társadalmasítás folyamatáról kevés információ érhető el. Annak ellenére, hogy jelen 

SULP dokumentum a Balázs Mór tervben lefektetett célokhoz és szemlélethez illeszkedve, a városi 

logisztikára vonatkozó ajánlásokat figyelembe véve készült el, nem lehet a Balázs Mór Terv hivatalos 

szakági terve, csupán katalizálhatja annak elkészülését és teljesebbé válását. Ennek oka, hogy a terv 

nem fővárosi indíttatásból  és megbízásból, hanem a SULPiTER projekt keretein belül, annak két 

magyarországi területi partnere, a XVIII. kerület és Vecsés támogatásával készült el. A majdan a BMT 

részeként készülő, összvárosi, agglomerációs kitekintéssel rendelkező dokumentumot Budapest 

Főváros Önkormányzata, valamint az egész budapesti közlekedési rendszerért felelős 

közlekedésszervező, a BKK kezdeményezésével, az összes kerületi és agglomerációs települési 

önkormányzat bevonásával kell elkészíteni.   

A Balázs Mór Terv részeként elkészülő SULP bevezetéséhez szükséges lépések a következők: 

1) A budapesti funkcionális városi térségre vonatkozó SULP dokumentum elkészítése fővárosi 

támogatással és indíttatásból oly módon, hogy az illeszkedjen Budapest meglévő stratégiai 

terveihez, különösen a BMT-hez, alapul vegye a főváros 2014-ben elkészült Budapest City-

logisztikai Célkitűzéseinek Egységes Koncepció Javaslatát, valamint a jelen dokumentumot, 

és eljusson a stratégiai céloktól a konkrét intézkedésekig és a megvalósítás lépéseiig, a 

finanszírozási szükségleteket is magában foglalva. 

2) A terv véleményeztetése és elfogadtatása mind a Fővárosi Önkormányzattal, mind a kerületi 

és az agglomerációs önkormányzatokkal és egyéb szakmai érintettekkel. 

3) A SULP intézkedéseinek megvalósítása. 

4)  Folyamatos monitoring és visszacsatolás a BMT és a SULP fejlesztése érdekében. 
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13. Alkalmazás és monitoring 

13.1. Felelősségi körök 

Jelen dokumentum célja, hogy megalapozza, katalizálja a Balázs Mór Terv részeként Budapestre 

majdan elkészülő SULP-ot. Ebből következik az, hogy ennek a dokumentumnak nem közvetlen célja a 

megvalósítás, így a felelősségi köröket sem itt kell meghatározni, hanem majd a később, a Fővárosi 

Önkormányzat támogatásával elkészülő SULP-ban. A következőkben csak ajánlásokat teszünk, arra 

nézve, hogy a budapesti SULP elkészülte esetén, annak megvalósításakor mely szervezeteknek milyen 

felelősségi körük van. 

A SULP-ot Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából, a főváros, a 23 kerületi önkormányzat és 

a FUA területén lévő települések önkormányzatainak tudtával és támogatásával kell elkészíteni, 

illetve velük a tervezés különböző szakaszaiban egyeztetni szükséges. Az elkészült terv legitimáláshoz 

a Budapest Főváros Önkormányzata jóváhagyja azt, majd a megvalósítással a budapesti közlekedés 

szervezésért felelős szervet, a Budapesti Közlekedési Központot (BKK) bízza meg. A tervet a BKK a 

Budapest Közúttal és az országos, valamint budapesti agglomerációs, illetve fővárosi logisztikai 

szakmai szervezetekkel egyeztetve hajtja végre.  

13.2. Megvalósítási Terv  

A megvalósítási terv, valamint a monitoring rendszer és a hozzá kapcsolódó indikátorok 

kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy a SULP ne csak elkészüljön, hanem a benne foglalt 

intézkedések apró pénzre váltva beépüljenek a mindennapi városi és logisztikai folyamatokba. A 

megvalósítási terv azokat a lépéseket tartalmazza, melyek az intézkedések megvalósítását 

garantálják, a monitoring rendszer és az indikátorok pedig arra szolgálnak, hogy a konkrét 

intézkedések utánkövetését, hatékonyságát, sikerét utánkövetve, szükség esetén a fejlesztések 

iránya módosuljon.  

A SULP a Balázs Mór Terv szakági dokumentumaként, annak részeként valósul meg. Így mind a 

megvalósítás, mind a monitoring és indikátorok rendszere a BMT-ben foglaltak alapján tud 

megszületni. A BMT 2 része, mely az említett fejezeteket tartalmazza majd még nem készült el, így 

sem a megvalósítási terv, sem a monitoring rendszer és az indikátorok nem ismertek. 

13.3. Kockázatelemzés 

A fenntartható és hatékony logisztikát célzó intézkedések megvalósításakor a kockázatok 

minimalizálására kell törekedni. Ennek módja, ha az adott intézkedések sikerére veszélyt jelentő 

kockázatok időben, már a dokumentum elkészültekor meghatározásra kerülnek, hiszen a megvalósítás 

előtti kockázatok ésszerű kezelése kisebb erőforrás és költségigényű, mint a bekövetkezett károk 

elhárítása.   

 

A logisztikai intézkedések megvalósításakor a következő kockázattípusok jelenhetnek meg: 

• műszaki kockázatok, 

• pénzügyi kockázatok, 

• gazdasági kockázatok, 

• döntéshozói támogatottságból eredő kockázatok, 

• városi-szakmai támogatottság kockázatai, 

• társadalmi kockázatok. 
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A műszaki, technológiai kockázatok azokat az előkészítés, megvalósítás és üzemeltetés során 

bekövetkező kockázattípusokat jelentik, amelyek körültekintő tervezéssel, megfelelő 

projektmenedzsmenttel, letisztult felelősségi és hatásköri szerepekkel minimalizálhatók. E 

kockázattípus bekövetkezési valószínűségét és bekövetkezése esetén a súlyosságát jelentősen 

csökkenti, ha a tervezésre, előkészítésre elegendő idő és forrás áll rendelkezésre, valamennyi, a 

megvalósításhoz kötődő bizonytalanság még az előkészítés során tisztázható.  

 
A pénzügyi kockázatok a források szűkösségéből adódó korlátokat jelentik. A kockázat csökkenthető, 

ha rendelkezésre áll a beruházás megvalósításához szükséges forrás, tartalékkerettel. Ugyanakkor 

fontos, hogy a források korlátozottsága esetén a projekt műszaki tartalma is alakítható (csökkenthető) 

úgy, hogy a kockázatok minimálisak legyenek, de projekt célja, hatása lehetőleg a legkevésbé 

sérüljön.  

 

Gazdasági kockázatot jelent a projekt megvalósítása esetén annak megtérülése, amely a tervezés 

során pontos mérési adatokra támaszkodó költség-haszon elemzéssel, illetve a beruházás során a nem 

várt költségek minimalizálásával csökkenthető. Ezen kívül gazdasági terhet jelent infrastruktúra 

beruházások esetén a megépült létesítmény fenntartása. Ezen költségeket figyelembe kell venni a 

projektek pénzügyi tervezésekor, csökkentésük érdekében törekedni kell azok minimalizálására, és a 

projekt megvalósításánál meg kell tervezni a fenntartási költségek biztosításához szükséges pénzügyi 

keret elkülönítését. 

 

A döntéshozói támogatottságból eredő kockázatok akkor jelentkeznek, ha jelentős különbség adódik 

a projekt célja, szellemisége és a döntéshozói szempontok között. Ennek bekövetkezési valószínűsége 

elsősorban a tervezők, szakemberek és a döntéshozók közötti folyamatos konzultációkkal 

csökkenthető. Fontos, hogy a döntéshozók számára minden olyan információ rendelkezésre álljon, 

amely alapján biztonsággal dönteni tudnak az adott projektekről és egyes változataikról, szem előtt 

tartva a SULP szellemiségét és az általa megfogalmazott célokat.  

 

A városi-szakmai támogatottságból eredő kockázatok átmenetet képeznek a műszaki és a döntéshozói 

támogatásból eredő kockázatok között. Megelőzésük leghatékonyabb módja a folyamatos egyeztetés 

a szakmai, döntéshozói és tervezői érintettek között, előre feltárva valamennyi olyan kockázatot, 

amely már a tervezés, előkészítés során kivédhető.   

 

A társadalmi kockázatok elsősorban a projektek megvalósításával érintett szereplőkre vonatkoznak. 

Míg lehetnek olyan társadalmi csoportok, amelyeket kedvezően érint egy-egy fejlesztés, más 

csoportok számára már bizonyos kedvezőtlen hatással járhatnak. Az időszakosan fennálló vagy 

állandósuló negatív hatásokból fakadó kockázatok leginkább az előzetes tájékoztatással, a tervezésbe 

való bevonással csökkenthetők, amelyeket mind a tervezők, mind a döntéshozók figyelembe kell, hogy 

vegyék.
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Intézkedésnév Kockázatok 
Bekövetkezés 

valószínűsége 
Kockázatkezelés 

1.1.1 Budapest várostérség city-logisztikai 

koncepciójának elkészítése 

döntéshozói 

pénzügyi 

közepes - igény előzetes megteremtése a dokumentum elkészítésére   

- folyamatos konzultáció a döntéshozókkal 

1.2.1 Egységes logisztikai szabályozás 

Budapest FUA teljes területén 

döntéshozói 

városi-szakmai 

magas - körültekintő tervezés 

- Budapest FUA településeinek közös érdekképviselete 

- folyamatos konzultáció a döntéshozókkal 

1.2.2 Összehangolt parkolási és rakodási 

szabályozás Budapest kerületeiben 

döntéshozói 

városi-szakmai 

közepes - körültekintő tervezés 

1.2.3. Az országos útdíj és a budapesti 

teherforgalmi behajtási rendszerek 

átjárhatóságának biztosítása 

döntéshozói 

városi-szakmai 

közepes - körültekintő tervezés, megfelelő projektmenedzsment 

- letisztult felelősségi körök és hatáskörök 

2.1.1 Szervezeti háttér kialakítása a city-

logisztikai feladatokhoz 

döntéshozói 

pénzügyi 

közepes - elkülönített költségkeret a működtetésre és fenntartásra 

- letisztult felelősségi körök és hatáskörök 

2.2.1 Hatékony ellenőrző rendszer és 

következetes szankcionálás 

pénzügyi 

városi-szakmai 

közepes - megfelelő anyagi forrás biztosítása 

- letisztult felelősségi körök és hatáskörök 

2.3.1.  Szemléletformáló programok, 

kampányok 

pénzügyi 

városi-szakmai 

közepes - megfelelő anyagi forrás biztosítása 

- körültekintő projektmenedzsment 

2.3.2 K+F, pilot projektek indítása, azokban 

való részvétel 

pénzügyi 

városi-szakmai 

közepes - megfelelő anyagi forrás biztosítása 

- körültekintő projektmenedzsment 

3.1.1 Koncentrált rakodóhelyek fejlesztése pénzügyi 

döntéshozói 

társadalmi 

alacsony - megfelelő anyagi forrás biztosítása 

- lakosság megfelelő tájékoztatása 

- az érintettek, logisztikai cégek, szervezetek és a lakosság bevonása a 

tervezésbe, döntésbe 
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Intézkedésnév Kockázatok 
Bekövetkezés 

valószínűsége 
Kockázatkezelés 

3.1.2 Innovatív megoldások a rakodás 

folyamatának támogatására 

műszaki, technológiai 

gazdasági 

pénzügyi 

döntéshozói 

városi-szakmai 

közepes - körültekintő tervezés 

- költség-haszon elemzés készítése 

3.2.1 Konszolidációs központok és 

szomszédsági konszolidációs pontok 

létesítése 

gazdasági 

pénzügyi 

döntéshozói 

városi-szakmai 

közepes - megfelelő anyagi forrás biztosítása 

- körültekintő tervezés, megfelelő projektmenedzsment 

- letisztult felelősségi körök és hatáskörök 

- érintettek, logisztikai cégek, szervezetek bevonása a tervezésbe 

3.2.2 A konszolidációs és city-logisztikai 

folyamatok támogatásához szükséges IT 

háttér kialakítása 

műszaki, technológiai 

pénzügyi 

döntéshozói 

magas - megfelelő anyagi forrás biztosítása 

- érintettek, logisztikai cégek, szervezetek bevonása a tervezésbe 

3.2.3 Csomagpontok hálózatának 

fejlesztése 

városi-szakmai alacsony - 

4.1.1 Pozitív ösztönzők bevezetése a 

környezetbarát járművek elterjedésének 

támogatására 

pénzügyi 

döntéshozói 

alacsony - 

4.1.2 Töltő infrastruktúra kiépítése az 

alternatív üzemanyagot használó 

tehergépjárművek számára  

pénzügyi 

döntéshozói 

alacsony - 

4.1.3 Minősített Budapesti Áruszállító 

rendszer bevezetése 

döntéshozói 

társadalmi 

közepes - alapos tervezés, előkészítés, valamennyi értintett bevonása a 

folyamatba 

- jól működő működési modell létrehozása 

- jól működő pénzügyi modell létrehozása 

4.2.1 A last mile áruszállítás alternatív 

módjainak támogatása 

pénzügyi 

döntéshozói 

alacsony - alapos előzetes elemzések és esettanulmányok 

- megfelelő anyagi forrás biztosítása 
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Intézkedésnév Kockázatok 
Bekövetkezés 

valószínűsége 
Kockázatkezelés 

4.2.2 Megosztáson alapuló megoldások 

alkalmazása 

műszaki, technológiai 

városi-szakmai 

alacsony - előzetes elemzések és esettanulmányok ismerete, megismerése 

- jól működő szervezeti és pénzügyi modell létrehozása 

4.2.3. A logisztika, mint szolgáltatás 

technológiájának kidolgozása  

műszaki, technológiai 

döntéshozói 

alacsony - alapos előzetes elemzések és esettanulmányok 
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14. Kommunikációs terv  

A Balázs Mór Terv szakági dokumentumaként elkészülő SULP-ot a BMT Kommunikációs Tervében 

megfogalmazottak szerint kell majd kommunikálni, a Kommunikációs Terv azonban a BMT második 

részének lesz majd része, így egyelőre nem áll rendelkezésre. 

 

  



 

 

  

 

106 

 

15. Mellékletek 

15.1. A kiskereskedelmi üzletekben végzett interjúk feldolgozása, 

kiértékelése 

15.1.1. XVIII. kerület 

A XVIII. kerület lakossága 101.738 fő, 39 km2-es területen. Ezen a területen 2628 vizsgált cég üzemel. 

Ezen a területen 92 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek közül a legtöbb étterem, bár, kávézó, cukrászda (16 üzlet), ruha vagy 

cipőkereskedő (15 üzlet) és élelmiszer, illetve italkereskedő (14 üzlet) a 49. ábrán látható módon. 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 2,61 alkalmazottjuk van (szórás 2,93), az üzletek területe pedig 

átlagosan 57,65 m2 (szórás 79,52 m2) 19,13 m2-es raktárhelyiséggel (szórás 24,88 m2). A raktárak 

mérete 91,4%-ban 60 m2 alatti az 50. ábrán látható módon.  

A válaszadó üzletek 7,69%-a rendelkezik külső raktárral (4 üzlet), mind a 4 Budapesten belül található, 

méretük pedig rendre 300 m2 alatti.  

 



 

 

  

 

107 

 

 
62. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a XVIII. kerületben 

 
63. ábra: A megkérdezett üzletekhez tartozó raktárak mérete a XVIII. kerületben 

Az üzletek 37,89%-a (36 válaszadó üzlet) rendelkezik saját járműparkkal. Ezek az esetek többségében 

parkolóhelyen állnak meg, de illegális parkolás is előfordul több esetben is az 51. ábrán látható 

módon.  
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64. ábra: A saját járművek megállási helye az üzleteknél a XVIII. kerületben 

45 megadott járműből 34 személyautó, 5 puttonyos autó, illetve teherszállítóként használt 

személyautó, 6 pedig dobozos vagy zárt kisteherautó, azaz a kis járművek vannak túlsúlyban. A 

járművek a 88,89%-ban 1,5 tonna alatti össztömegűek, minden megadott esetben benzin vagy dízel 

meghajtásúak (12, illetve 24 esetben), az 52. ábrán látható módon számos különböző EURO-

kategóriába tartoznak, és az esetek nagy többségében (36 jármű) saját tulajdonúak, 3 lízingelt jármű 

van a megadottak között. 

 
65. ábra: A saját járművek EURO-besorolása a XVIII. kerületben 

Ezek az üzletek átlagosan 4,05 beszállítóval rendelkeznek (szórás 6,31), a legtöbb esetben 

élelmiszert, illetve ruházati termékeket be. A beszállítások 55,48%-ban Delivery Duty Paid módon, 

44,52%-ban Ex Work Delivery módon történnek. A szállítás módjának meghatározása 58,71%-ban a 

bolt által előírtan, 28,39%-ban a beszállító által előírtan, 12,9%-ban pedig közösen megbeszélten 

történik. 35,06%-ban külső szolgáltató végzi ezeket és csak 4,76% esetén van lehetőség expressz 

szállításra. A célállomás 97,36%-ban a bolt. A beszállítások jellemzően hetente néhány alkalommal 

történnek az 53. ábrán látható módon.  
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66. ábra: A beszállítási gyakoriság a XVIII. kerületben 

Az esetek 50,63%-ában dobozos egységrakományokat szállítanak be, más típusú egységrakományok 

ritkán fordulnak elő. Ezek térfogata a legtöbb esetben 0,8 és 1 m3 közötti. A legtöbb megadott esetben 

egy egységrakomány tömege 5 és 20 kg közötti, azonban 57,85%-ban változó a tömeg. Átlagosan 4-7 

db egységrakomány érkezik egy szállítás során.  

A válaszadók 48,15%-ánál értelmezhetünk szállítási csúcsidőszakot. 93,33% esetén éven belüli 

csúcsidőszak van, ez a legtöbb esetben a tavaszi és a nyári hónapokra esik az 54. ábrán látható módon.  

 
67. ábra: Az éven belüli szállítási csúcsidőszakok által érintett hónapok a XVIII. kerületben 

A beszállítási időszakok kezdete 93,41%-ban 0 és 12 óra közé, azaz a nap első felébe esik, a vége 

pedig 97,8%-ban 5 és 20 óra közé, azaz a XVIII. kerületben a beszállítások egész nap történnek, 

leggyakrabban 9 és 12 óra között, de számos esetben előfordul szállítás a többi órában is. Az válaszadó 

üzletek 85,19%-ának megfelelő a jelenlegi beszállítási időszak. A szállítások fogadásának időigénye az 

55. ábrán látható módon jellemzően kevesebb, mint 10 perc.  
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68. ábra: A szállítások fogadásának időigénye a XVIII. kerületben 

A szállításokra a legtöbb esetben dobozos vagy zárt teherautókat (60,26%-ban), illetve 

személyautókat (19,87%-ban) használnak az 56. ábrán látható módon. A szállítójárművek 50%-ban 

parkolóhelyen, 12,34%-ban magánterületen tudnak megállni, de 36 esetben (23,38%) előfordul 

illegális parkolás is. 78,57% esetén nincs lehetőség a nyitvatartási időn kívül árut fogadni.  

 
69. ábra: Különböző típusú járművek előfordulása a beszállítóknál a XVIII. kerületben 

90 válaszadó üzletből 21 esetén fordul elő kiszállítás vevőknek (23%), 41% esetén végzi ezeket külső 

szolgáltató, és a szállítások minden esetben személyautóval vagy dobozos, illetve zárt kisteherautóval 

történnek. 91%-ban az üzletből szállítják ki az árut, egy körjáratban 90%-ban kevesebb, mint 10 

célpontot szolgálva ki. 50%-ban minden célpont budapesti, 1 esetben a fele és 43%-ban egy sincs 

Budapesten. Az 57. ábrán látható módon nagyon különböző gyakorisággal szállítanak, rendre 100 kg 

alatti, illetve változó tömegű egységrakományokat. Az üzletek 36%-a esetén értelmezünk kiszállítási 

csúcsidőszakot, 3-szor napi (ebből 2-szer vacsoraidőszakban), 5-ször évi (ebből legtöbbször 

decemberben) csúcsidőszakot. A kiszállítási időszak a legtöbb esetben változó.  
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70. ábra: A kiszállítási gyakoriság a XVIII. kerületben 

18 válaszadó üzlet esetén nincs probléma a rakodással, illetve szállítással, 16 üzlet a nem megfelelő 

parkolási és rakodási lehetőséget emelte ki, 7 pedig a megközelíthetőség hiányát. A javaslatok 

többsége (11) szerint rakodó és parkolóhelyek kialakítására lenne szükség, illetve 4 üzlet javasolt 

szabálymódosításokat.  

15.1.2. Vecsés 

Vecsés lakossága 20.463 fő, 36 km2-es területen. Ezen a területen 539 vizsgált cég üzemel. Ezen a 

területen 19 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek közül a legtöbb egyéb tevékenységet végez, illetve élelmiszer és 

italkereskedés a 61. ábrán látható módon. 
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71. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja Vecsésen 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 3,89 alkalmazottjuk van (szórás 5,71), az üzletek területe pedig 

átlagosan 206,42 m2 (szórás 461,96 m2) 40,53 m2-es raktárhelyiséggel (szórás 79,41 m2). Látható, hogy 

a megkérdezett üzletek között néhány különösen nagy területű is volt, közel 70% alapterülete 40 m2 

alatti.  

A válaszadó üzletek 31,58%-a rendelkezik külső raktárral (6 üzlet), 8 megadott külső raktárból 3 

található Budapesten belül.  

Az üzletek 68,42%-a (13 üzlet) rendelkezik saját járműparkkal. Ezek 6 esetben parkolóhelyen, 3 

esetben magánterületen tudnak megállni az üzletnél, az arány pedig hasonlóan alakul a külső 

raktáraknál is. A járművek legnagyobb része személyautó a 62. ábrán látható módon. A járművek a 

legtöbb esetben 1,5 tonna alatti össztömegűek, benzin vagy dízel meghajtásúak (8, illetve 10 

esetben), az 5 válaszadó esetén EURO 4-es, 5-ös és 6-os motorral rendelkeznek, illetve minden 

megadott esetben saját tulajdonúak. 
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72. ábra: A különböző típusú saját járművek előfordulása Vecsésen 

Ezek az üzletek átlagosan 1,61 beszállítóval rendelkeznek (szórás 0,92), a legtöbb esetben 

élelmiszert, illetve növényeket szállítanak be. A beszállítások 75,86%-ban a szállító által előírt módon 

történnek. 73,08%-ban nem külső szolgáltató végzi ezeket és csak 10,34% esetén van lehetőség 

expressz szállításra. A célállomás minden esetben a bolt. A beszállítások jellemzően hetente néhány 

alkalommal történnek a 63. ábrán látható módon.  

 
73. ábra: A beszállítási gyakoriság Vecsésen 

Az esetek közel 50%-ában dobozos egységrakományokat szállítanak be a 64. ábrán látható módon. 

Ezek térfogata legtöbb esetben 0,2 m3 alatti vagy 0,8 és 1 m3 közötti. Az esetek 46,15%-ában egy 

egységrakomány tömege 5 és 20 kg közötti, 100 kg fölötti méret pedig csak 2 esetben fordul elő. 

Átlagosan 4-7 db egységrakomány érkezik egy szállítás során.  
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74. ábra: A különböző típusú egységrakományok előfordulása Vecsésen 

A válaszadók 48,15%-ánál értelmezhetünk szállítási csúcsidőszakot. Ezek 30,77%-a esetén napon belüli 

csúcsidőszakról van szó, ennek kezdete többnyire délelőttre (9-12 óra közé), vége pedig délutánra 

esik (12-16 óra közé), azaz a csúcsidőszakot nap közben értelmezzük. 69,13% esetén éven belüli 

csúcsidőszak van, ez a legtöbb esetben a nyári hónapokra, illetve a karácsonyi időszakra, decemberre 

esik. 

A beszállítási időszakok kezdete rendre 5 és 12 óra közé esik, a vége pedig rendre 9 és 20 óra közé, 

azaz Vecsésen a beszállítások egész nap történnek. Az összes válaszadó üzletnek megfelelő a jelenlegi 

beszállítási időszak. A szállítások fogadásának időigénye a 65. ábrán látható módon jellemzően 10 és 

20 perc közötti. A szállításokra a legtöbb esetben különböző fajta tehergépkocsikat, ritkábban 

személyautókat használnak. A szállítójárművek 13 esetben parkolóhelyen, 6 esetben magánterületen 

állnak meg a parkolás során. 93,33% esetén nincs lehetőség a nyitvatartási időn kívül árut fogadni.  
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75. ábra: A szállítások fogadásának időigénye Vecsésen 

18 válaszadó üzletből 4 esetén fordul elő kiszállítás vevőknek (22%), minden esetben saját feladó 

szállít, személyautóval vagy dobozos, illetve zárt kisteherautóval. Minden esetben üzletből szállítják 

ki az árut, egy körjáratban 1-5 célpontot szolgálva ki. 3 esetben jellemzően nincs budapesti célpont, 

1 esetben pedig minden célpont Budapesten található. Jellemzően hetente vagy havonta néhány 

alkalommal szállítanak, rendre 100 kg alatti tömegű egységrakományokat. Egy üzlet esetén 

értelmezhetünk kiszállítási csúcsidőszakot, ami az őszi hónapokra esik. 

Tizenhét üzlet esetén nincs probléma a rakodással, illetve szállítással, egy üzlet esetén pedig a 

megközelíthetőség merült fel problémaként a 66. ábrán látható módon. Számos üzlet adott javaslatot 

így is, a beszállítási időpont módosítása, rakodó és parkolóhelyek kialakítása és szabálymódosítások 

is felmerültek Vecsés esetén.  



 

 

  

 

116 

 

 
76. ábra: A szállítással és a rakodással kapcsolatban felmerülő problémák Vecsésen 
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15.2. Közúti keresztmetszeti forgalomszámlálás a XVIII. kerület és Vecsés 

területén 

15.2.1. A felmérés módszertana 

A közúti keresztmetszeti forgalomszámlálásra 2017. november 21. és 23-a között került sor.  

A XVIII. kerület és Vecsés város területén több helyszínen, a meghatározóbb utak mentén kijelölt 20 

kordonponton irányonként került sor az áthaladó járművek megszámlálására.  A mérés reggel 6:30 és 

9:30 között, délután 14:00 és 18:00 között zajlott, a mérőszemélyzet 15 perces bontásban, 7 

járműkategóriában számolta az áthaladó járműveket. 

 

Járműkategóriák: 

 személygépkocsi 

 kistehergépkocsi 

 autóbusz 

 közepes tehergépkocsi (2 tengelyes) 

 nehéz tehergépkocsi (3 vagy több tengely) 

 motorkerékpár 

 kerékpár 

A mérés folyamatosságát és minőségét tartalék személyzet és folyamatos ellenőrzés biztosította. 

15.2.2. Mérési helyszínek 

A követkető városi kordonpontokon történtek a számlálások: 

 P1 kordonpont – Gyömrői út 

 P2 kordonpont – Nefelejcs utca 

 P3 kordonpont – Üllői út 

 P4 kordonpont – Csévéző utca 

 P5 kordonpont – Üllői út 

 P6 kordonpont – Cziffra György utca 

 P7 kordonpont – Péterhalmi út 

 P8 kordonpont - Méta utca 

 P9 kordonpont – Nagykőrősi út 

 P10 kordonpont – Ferihegyi Repülőtérre vezető út 

 P11 kordonpont – Dózsa György utca 

 P12 kordonpont – Nagykőrősi út 

 V1 kordonpont – Üllői út 

 V2 kordonpont – Széchenyi utca 
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 V3 kordonpont – Lincoln út 

 V4 kordonpont – Repülőtéri bekötőút 

 V5 kordonpont – Fő út 

 V6 kordonpont – Dózsa György út 

 V7 kordonpont – Telepi út 

 V8 kordonpont – Fő út 

 

A következő térképen a kordonpontok pontos helyszínei láthatóak:  

 

 

77. ábra: A mérési helyszínek 

15.2.3. Mérési eredmények összegzése 

Az egyes kordonpontok mérési eredményei a következő diagramokon láthatóak. A diagramokon a 

forgalomnagyság egységjármű/negyedóra vagy egységjármű/négy negyedóra mennyiségben szerepel. 

Az egységjármű a forgalmi tervezés során használt fogalom, mely segít összehasonlíthatóvá tenni 

különböző járműtípusok által generált forgalmi terhelés mértékét. Ez azt jelenti, hogy különböző 

járműtípusokat személygépjármű egységre fordítják át, tehát az egységjármű mennyiség 

megmutatja, hogy milyen lenne egy adott keresztmetszet forgalmi terhelése akkor, ha csak 

személygépjármű haladna át rajta. Az egységjármű értékek előállítása az Útügyi Műszaki Előírás 

szorzói alapján történt. 
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A negyedórás és görgetett négynegyedórás kifejezések szintén a tervezési gyakorlatban használt 

időegységek. A görgetett időjellemző az egymást követő, 4x15 perces mérési időszakok forgalmi 

adatainak összesítését jelenti, ezáltal lehetséges nagyobb pontossággal meghatározni a terheltebb 

időszakokat.  

Az egyes kordonpontok esetében a két különböző irányú forgalom eltérő színnel került kirajzolásra a 

diagramokon. Továbbá a forgalom összetételéről is készült elemzés minden egyes kordonpont mindkét 

irányának forgalmi adatai alapján. 

A felmérés alapján az egyes kordonpontok forgalmi jellegzetességei a következők: 

15.2.3.1. P1 kordonpont (Gyömrői út) 

 

78. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P1 kordonpont - Gyömrői út) 
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79. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P1 kordonpont - Gyömrői út) 

 

80. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P1 kordonpont - Gyömrői út - Budapest felé) 
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81. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P1 kordonpont - Gyömrői út - Vecsés felé) 
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15.2.3.2. P2 kordonpont (Nefelejcs utca) 

 

82. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P2 kordonpont - Nefelejcs utca) 

 

83. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P2 kordonpont - Nefelejcs utca) 
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84. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P2 kordonpont - Nefelejcs utca - Budapest felé) 
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85. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P2 kordonpont - Nefelejcs utca - Vecsés felé) 
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15.2.3.3. P3 kordonpont (Üllői út) 

 

86. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P3 kordonpont - Üllői út) 

 

87. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P3 kordonpont - Üllői út) 
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88. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P3 kordonpont - Üllői út - Vecsés felé) 
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89. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P3 kordonpont - Üllői út - Budapest felé) 

  



 

 

  

 

128 

 

15.2.3.4. P4 kordonpont (Csévéző utca) 

 

90. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P4 kordonpont - Csévéző utca) 

 

91. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P4 kordonpont - Csévéző utca) 
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92. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P4 kordonpont - Csévéző utca- 4-es sz. főút felé) 
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93. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P4 kordonpont - Csévéző utca- XVII. kerület felé 

(Móra Ferenc utca felé)) 
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15.2.3.5. P5 kordonpont (Üllői út) 

 

94. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P5 kordonpont - Üllői út) 

 

95. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P5 kordonpont – Üllői út) 
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96. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P5 kordonpont - Üllői út - Vecsés felé) 
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97. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P5 kordonpont - Üllői út - Budapest felé) 
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15.2.3.6. P6 kordonpont (Cziffra György utca) 

 

98. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P6 kordonpont - Cziffra György utca) 

 

99. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P6 kordonpont - Cziffra György utca) 
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100. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P6 kordonpont - Cziffra György utca - 

Körforgalomba behaladók) 
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101. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P6 kordonpont - Cziffra György utca - 

Körforgalomból kihaladók) 
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15.2.3.7. P7 kordonpont (Péterhalmi út) 

 

102. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P7 kordonpont- Péterhalmi út) 

 

103. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P7 kordonpont - Péterhalmi út) 
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104. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P7 kordonpont - Péterhalmi út - Körforgalomba 

behaladók) 
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105. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P7 kordonpont - Péterhalmi út - Körforgalomból 

kihaladók) 
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15.2.3.8. P8 kordonpont (Méta utca) 

 

106. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P8 kordonpont - Méta utca) 

 

107. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P8 kordonpont - Méta utca) 
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108. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P8 kordonpont - Méta utca - Szentlőrinci út, M5 felé) 
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109. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P8 kordonpont - Méta utca - XVIII. kerület központ 

felé) 
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15.2.3.9. P9 kordonpont (Nagykőrösi út) 

 

110. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P9 kordonpont - Nagykőrösi út) 

 

111. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P9 kordonpont - Nagykőrösi út) 
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112. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P9 kordonpont - Nagykőrösi út- Budapest felé) 
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113. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P9 kordonpont - Nagykőrösi út - Gyál felé) 

15.2.3.10.   
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15.2.3.11. P10 kordonpont (Ferihegyi Repülőtérre vezető út) 

 

114. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P10 kordonpont- Ferihegyi Repülőtérre vezető út) 

 

115. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P10 kordonpont- Ferihegyi Repülőtérre vezető út) 
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116. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P10 kordonpont - Ferihegyi Repülőtérre vezető út 

Budapest felé) 
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117. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P10 kordonpont - Ferihegyi Repülőtérre vezető út 

Vecsés felé) 
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15.2.3.12.  P11 kordonpont (Dózsa György utca) 

 

118. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P11 kordonpont- Dózsa György utca) 

 

119. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P11 kordonpont- Dózsa György utca) 
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120. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P11 kordonpont - Dózsa György utca - Dózsa György 

utca dél felé) 
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121. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P11 kordonpont - Dózsa György utca - Nagykőrösi út 

felé) 
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15.2.3.13.  P12 kordonpont (Nagykőrösi út) 

 

122. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (P12 kordonpont - Nagykőrösi út) 

 

123. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (P12 kordonpont- Nagykőrösi út) 
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124. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P12 kordonpont - Nagykőrösi út - Gyál felé) 
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125. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (P12 kordonpont - Nagykőrösi út - Budapest felé) 
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15.2.3.14.  V1 kordonpont (Üllői út) 

 

126. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V1 kordonpont - Üllői út) 

 

127. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V1 kordonpont - Üllői út) 
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128. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V1 kordonpont - Üllői út - Vecsés központ felé) 
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129. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V1 kordonpont - Üllői út - Budapest felé) 

  



 

 

  

 

158 

 

15.2.3.15.  V2 kordonpont (Széchenyi utca) 

 

130. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V2 kordonpont - Széchenyi utca) 

 

131. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V2 kordonpont - Széchenyi utca) 
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132. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V2 kordonpont - Széchenyi utca - Széchenyi utca dél 

felé) 
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133. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V2 kordonpont - Széchenyi utca - 4-es sz. főút felé) 
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15.2.3.16. V3 kordonpont (Lincoln út) 

 

134. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V3 kordonpont - Lincoln út) 

 

135. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V3 kordonpont - Lincoln út) 
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136. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V3 kordonpont – Lincoln út – Felüljáró felé) 
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137. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V3 kordonpont - Lincoln út - 4-es sz. főút felé) 
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15.2.3.17.  V4 kordonpont (Repülőtéri bekötőút) 

 

138. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V4 kordonpont - Repülőtéri bekötőút) 

 

139. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V4 kordonpont - Repülőtéri bekötőút) 
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140. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V4 kordonpont - Repülőtéri bekötőút - Repülőtérre 

behaladók) 
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141. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V4 kordonpont - Repülőtéri bekötőút - Repülőtérről 

kihaladók) 

  



 

 

  

 

167 

 

15.2.3.18.  V5 kordonpont (Fő út) 

 

142. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V5 kordonpont - Fő út) 

 

143. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V5 kordonpont - Fő út) 
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144. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V5 kordonpont - Fő út - Üllő felé) 
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145. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V5 kordonpont - Fő út - Budapest felé) 
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15.2.3.19.  V6 kordonpont (Dózsa György út) 

 

146. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V6 kordonpont - Dózsa György út) 

 

147. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V6 kordonpont - Dózsa György út) 



 

 

  

 

171 

 

 

148. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V6 kordonpont - Dózsa György út -Körforgalom felé) 
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149. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V6 kordonpont - Dózsa György út - Gyál felé) 
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15.2.3.20.  V7 kordonpont (Telepi út) 

 

150. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V7 kordonpont - Telepi út) 

 

151. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V7 kordonpont - Telepi út) 



 

 

  

 

174 

 

 

152. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V7 kordonpont - Telepi út - Rendelőintézet felé) 
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153. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V7 kordonpont – Telepi út - Éva utca felé) 
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15.2.3.21.  V8 kordonpont (Fő út) 

 

154. ábra: Negyedórás forgalomnagyság (V8 kordonpont - Fő út) 

 

155. ábra: Görgetett négynegyedórás forgalomnagyság (V8 kordonpont - Fő út) 
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156. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V8 kordonpont - Fő út - Budapest felé) 
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157. ábra: Forgalomnagyság járműkategóriánként (V8 kordonpont - Fő út - Üllő felé) 

15.2.3.22.  Számított napi forgalmak kordonpontoként és irányonként 

Az Útügyi Műszaki Előírás napi gépjárműforgalom meghatározásának segédlete alapján meghatároztuk 

a mérési időszak forgalmi adatai alapján a teljes napi forgalmat. A szorzótényezők közül a nem üdülő 

jellegű forgalom tényezőjét használtuk arányosítva a mérési időtartamához.  

A következő eredmények születtek: 
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158. ábra: Számított napi forgalmak kordonpontonként és irányonként (Pestszentlőrinc, Pestszentimre) 
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159. ábra: Számított napi forgalmak kordonpontonként és irányonként (Vecsés) 

 

 


