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JELENLEGI HELYZET - TEHERFORGALOM SZABÁLYOZÁS

Budapesti Teherforgalmi Stratégia 2008

• Össztömeg korlátozott övezetek 

• Védett övezetek

• Célforgalmas úthálózat

• Környezetvédelmi besorolástól és 

össztömegtől függő díjfizetés

• Elektronikus behajtási hozzájárulás 

• 2017-ben 205 e db kiadott hozzájárulás, 

30% növekedés (2016) 

• 5th SUMP Award (Fenntartható városi 

mobilitási terv díj) Balázs Mór-terv a 

Budapesti teherforgalmi szabályozás 

fejezeteivel a legjobb 3 között (2017)
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JELENLEGI HELYZET, PROBLÉMÁK

• Kevés rakodási terület (527 db)! Sűrűbb elhelyezés,
belvárosi környezetbe integrálás szükséges. Évente
átlagosan 30 új jelzőtábla.

• Csúcsidőben érkeznek a szállítók, egyszerre,
szabálytalanul megállva, mert nincs rakodási lehetőség –
forgalomra gyakorolt zavaró hatás + megnövekedett
környezeti terhelés

• Szervezetlen áruszállítás, csak a magáncégek
diszpécserei irányítják a saját járműveket

• Ellenőrzés, szankcionálás minimális. A rakodási
területeket beparkolják, szabálytalanul elfoglalják.

• A Jogi szabályozási rendszer nem egységes,
felülvizsgálatra, módosításra szorul
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JELENLEGI HELYZET, PROBLÉMÁK
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VÁROSI ÁRUSZÁLLÍTÁSI – CÉLOK

Stratégiai célok:
• A dinamikus közlekedés feltételeinek biztosítása a

forgalmi akadályoztatás csökkentésével
• Élhető városi környezet kialakítása, a teherforgalomból

adódó környezeti terhelés csökkentése

Operatív célok

• Rakodásból és parkolásból származó forgalmi 
akadályoztatás mérséklése

• Áruszállítási eszközök környezeti terhelésének 
csökkentése

• Áruszállítást végző járművek illetve fuvarok számának 
csökkentése, kapacitások optimalizálása

• Kijelölt rakodóhelyek igénybevételének optimalizálása
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BUDAPESTI FEJLESZTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE

Főbb lépések

• Problémák feltárása

• Európai és hazai szabályozási környezet 

megismerése

• Aktív közreműködés a szabályozások kialakításában, 

munkacsoportokban

• Európai jó gyakorlatok összegyűjtése és 

meghonosítása
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NEMZETKÖZI TRENDEK KÖVETÉSE

Nemzetközi kapcsolatok két irányú kommunikációval

(EMTA, EUROCITIES, UITP, Polis stb.)

A BKK részt vesz a nemzetközi szabályozás kialakításában

• EU-s irányelvek és előírások fejlesztése 

(Urban Mobility Package, ITS Directive, Mobility as a Service, 

Clean Vehicles Directive, SUMP)

• Felkészülés a jövőbeli H2020 pályázati kiírásokra

• Mobilitás a növekedésért

• Automatizált közúti közlekedés

• Megújuló energiát használó „zöld” járművek

Európai uniós szabályozások kialakítása, gyakorlati alkalmazása:

• Elektromobilitás elterjedésének elősegítése, dedikált 

töltőinfrastruktúra hálózat kialakítása

• Felkészülés az automatizáció és az együttműködő 

informatikai rendszerek (C-ITS, Internet of Things) 

elterjedésére (áruigények és szállítások összehangolására) 
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BUDAPESTI FEJLESZTÉSEK: K+F+I

• Nemzetközi kutatási-innovációs projektek:

CITYLAB – 2016-2018 (követő város)

NOVELOG – 2015-2018 (követő város)

SMART MR – 2016-2021 (projektpartner)

SUMPS-UP – 2016-2020 (projektpartner)

• EU támogatású kutatás-fejlesztés pályázat a levegőminőséget javító, áruszállítás 

témájú pilot indítására (LIFE HungAIRy), tartalom:

 Rakodási hely foglalási rendszer

 Online felület (weblap, mobilapplikáció, egyéb megoldás) kidolgozása a 

városban megjelenő szabad szállítási kapacitások felkínálására és szállítási 

igények jelzésére

 Minősített szállítói rendszer alapjainak megteremtése
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BUDAPESTI FEJLESZTÉSEK

Városi áruszállítási fejlesztési irányok

• Városi áruszállítás témában 2014. évben készült koncepció 

felülvizsgálata (BMT) és fejlesztési terv elkészítése 

2030ig. (3 évente további felülvizsgálat) – intézkedések 

előkészítése, EU-s források pályázása, majd értékelés

• Átfogó citylogisztikai szabályozás megvalósítása

• Környezetbarát belvárosi „utolsó mérföldes” 

szállítások – Citylab projekt: teherkerékpáros belvárosi 

szállítás tesztelése valós környezetben

• Elektromos meghajtású teherszállító járművek 

elterjedésének elősegítése, dedikált töltőpontok

• Közterület használat újragondolása (több funkciós 

területek kialakítása)
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BUDAPESTI FEJLESZTÉSEK

Intézkedések, hatások

• Az áruszállításban alkalmazott jelzésrendszerek 

felülvizsgálata, egységesítése

• Normakövetés javítása, minősítési rendszer bevezetése

• Kihasználatlan közlekedési felületek és infrastruktúrák 

bevonása (Csomagpont)

• Áruk rakodásának forgalomzavaró hatásának mérséklése, 

rakodóhelyek rendszerének felülvizsgálata, fejlesztése

• Áruszállításban érintett szereplők együttműködésének

megalapozása, 

• Hatékonyabb, gyorsabb áruszállítás, ITS rendszer 

kialakítása rakodási területeken 

• Közterületek használatának fokozott ellenőrzése, 

következetesebb területhasználat
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PÉLDÁK EURÓPÁBÓL – BARCELONA

2015 szeptemberétől egy okostelefonos alkalmazást (AreaDUM) használnak, amely

helymeghatározással azonosítja a helyszínt és számolja a rakodáshoz használható 30

percet. Mikrokonszolidációs megoldás alkalmazása, teherkerékpáros áruszállítás.
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PÉLDÁK EURÓPÁBÓL – OSLO

Áruelosztó mikroterminál, ahonnan a DHL elektromos teherkerékpárokkal szállítja a csomagokat

a belvárosba.
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PÉLDÁK EURÓPÁBÓL – GÖTEBORG

Stadsleveransen: Belvárosi áruszállítás elektromos járművekkel. Relatívan lassan és halkan

mozgó járművek naponta 500 csomagot szállítanak biztonságosan a belvárosi

sétálóutcákon lévő üzletekhez.
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