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City-logisztika – 
környezetkímélő városi áruszállítás 

Európában a közúti áruszállítások több mint 80%-a 80 km-nél rövidebb, ezek te-
kinthetők városi, illetve városi–regionális szállításoknak. A városokban és met-
ropoliszokban, de különösen a városok magterületein, öreg városközpontjaiban 
lebonyolódó áruösszegyűjtés és elosztás meghatározó hatást gyakorol a helyi kö-
zösségekre, mind gazdasági, mind életminőségi, mind városesztétikai szempont-
ból. Ez annyit jelent, hogy egy hatékony és környezetkímélő városi áruszállítási 
rendszer elengedhetetlenül fontos a megfelelő életminőség és egészség fenntartá-
sához a városokban. Ennek érdekében át kell tekinteni mindazon lehetőségeket, 
technikai kihívásokat (pl.: gépjármű-technológia, informatikai rendszerek), szer-
vezési, irányítási és tervezéspolitikai eszközöket, amelyek hozzájárulhatnak a 
városi áruszállító rendszerek javításához. A városi áruszállítással összekapcsol-
ható társadalmi, gazdasági és környezeti hatások nemcsak Európa országaiban 
jelentenek megoldandó feladatot, hanem a világ minden táján. Ez az összefog- 
laló tanulmány áttekinti a világ nagyvárosaiban a városi áruszállítási forgalom 
javítására tervezett és tett erőfeszítéseket, illetve azokat a javaslatokat, amelyek 
hozzájárulhatnak a még csak tervezés alatt álló és a már működő rendszerek ha-
tékonyságának növeléséhez, illetve ötletet adhatnak hasonló rendszerek ki-
alakításához olyan városokban, ahol ezzel a kérdéssel érdemben még nem fog-
lalkoztak. 

Logisztika és környezetvédelem 

A logisztika feladata anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek 
közötti áramlásának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a rend-
szerben adódó feladatok megoldásához és végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek 
megteremtése. Az alapvető cél az, hogy a fogadóhelyet a szállításai kiindulópontról a 
szükségletei szerint megfelelő áruval, a megfelelő minőségben, a megfelelő időben, a 
megfelelő helyen minimális költségek mellett ellássák. Mindezen folyamatok ki kell, 
hogy egészüljenek az ökológiai szempontokkal is. Az ökonómiai és szolgáltatási célok 
mellett a környezetvédelmi célok is egyre fontosabb szerephez jutnak.  

A logisztikai folyamatok az anyagáramlás szempontjából két csoportra oszthatók, 
egyrészt azon fizikai folyamatokra, amelyek az anyagáramlást valósítják meg, illetve 
mindazon információs folyamatokra, amelyek az anyagáramlással összefüggésbe ke-
rülhetnek. A fizikai folyamatok szintén két területet fognak át: a logisztikai alapfolya-
matokat (szállítás, rakodás, raktározás) és a kiegészítő logisztikai folyamatokat (cso-
magolás, komissiózás, egységrakomány-képzés vagy bontás, ellenőrzés).  

 

 



Integrált környezetvédelem a logisztikai folyamatokban 

Manapság egyre fontosabbá válik a környezetvédelem, és a természeti kincsek 
megőrzésének jelentőssége, mind politikailag, mind társadalmilag, mind gazdaságilag. 
A vállalatoknak vállalni kell termékeik és tevékenységeik környezeti következménye-
it, így egyre inkább beépítik a környezetvédelmi szempontokat az ipari és kereskedel-
mi stratégiáikba. Olyan környezetgazdálkodási rendszereket alakítanak ki, amelyek 
tiszta termelési technológiákat, javított rendszereket, biztonságot, a vállalatok és a be-
fektetők közötti környezeti tárgyú kommunikációt fogalmaznak meg. A vállalatok ke-
resve a környezetvédelmi megoldásokat, hajlamosak arra, hogy a környezeti hatások-
ra, azok alakítására koncentráljanak, ahelyett, hogy a szennyezés megelőzésére, csök-
kentésére vagy a természeti erőforrások védelmére fordítanának több figyelmet.  

A vállalat környezeti hatásai és jelenlegi, illetve jövőbeli teljesítménye között 
szoros kapcsolat van. Ez a kapcsolat a versenyhelyzetben, a termelékenységben és a 
nyereségességben jelentkezik. A logisztikának ezekkel a hatásokkal kell szembenéz-
nie. A logisztika képes arra, hogy a környezeti jellegű termelési követelményeket in-
tegrálja. Környezetorientált logisztikai felfogás esetén, amely integrálja a logisztika 
alrendszereit és az érintett működtetőket, a vállalat áttekintheti a környezeti hatásokat 
a termék teljes életciklusán keresztül, a beszerzéstől a gyártáson, az elosztáson, az ér-
tékesítésen a hulladékgazdálkodáson át az újrahasznosításig. 

A termékrendszer-orientált életciklus-koncepció bevezetésével a vállalat értékel-
ni tudja a hagyományos mutatószámok (mint költség, szolgáltatási minőség) és a lo-
gisztikai támogató rendszerek környezeti mutatói közötti összefüggéseket. 

Az integrált logisztikai támogatás alkalmas az integrált ökologisztikai stratégia 
kialakítására, amely döntéshozó eszközként használható a koncepcionális, tervezési és 
a jóváhagyási fázisokban a rendszer életciklusában felmerülő potenciális költségek és 
környezeti hatótényezők meghatározására. A jelen tehát a beszerzési, a gyártási, az 
elosztási, az értékesítési és a visszaforgatási logisztika területeivel foglalkozik, a hol-
nap módszere a környezetorientált integrált logisztika, a távolabbi jövő pedig az integ-
rált ökologisztikáé. [1] 

A logisztikai lánc környezeti szempontból egyik legkényesebb pontja a szállítás, 
mert ez az a láncszem, amelynek hatásait a mindennapi ember közvetlenül tapasztal-
hatja, a gépjárművek kibocsátásai, illetve a városokban kialakult közlekedési torlódá-
sok folyamán.  

Szállítás 

A szállítási folyamatok két típusa az üzemen kívüli és az üzemen belüli szállítás. 
Az üzemen kívüli szállítások az ellátási és az elosztási oldallal vannak kapcsolatban az 
alap-, segéd- és üzemanyagok, különböző alkatrészek beszállítása, illetve a késztermék 
végső felhasználókhoz szállítása folyamán. Az üzemen belüli szállítások pedig a tech-
nológiai folyamatok kiszolgálására szolgálnak. A be- és kiszállításokat leggyakrabban 

 



tehergépjárművekkel végzik, kihasználva azok rugalmasságát, megbízhatóságát és 
egyedüli, háztól házig szállító tulajdonságát. A tehergépjárművek működésük közben 
fosszilis tüzelőanyagot égetnek el, amely során nagy mennyiségű kén-dioxid, nitro-
gén-oxid és részecske kerül a levegőbe. A közlekedés károsanyag-kibocsátása döntő 
jelentőségű a városi levegőminőség alakulásában, az említett szennyező anyagok ese-
tében pedig országos szinten is meghatározó.  

A tehergépjárművek károsanyag-emissziója a gépkocsi nagyságának és a motor 
teljesítményének függvénye. A tehergépkocsik többsége dízelüzemű, emiatt Nyugat-
Európában a közlekedés por- és koromkibocsátásának közel 70%-ért, a részecskeki-
bocsátás 75%-ért felelősek. A nitrogén-oxid kibocsátásában a teherforgalom részese-
dése 40% körüli, a kén-dioxid kibocsátása a személygépkocsikénak a háromszorosa, 
60%-ot meghaladó érték. Ezzel szemben egy dízelmotor szén-dioxid-kibocsátása ala-
csonyabb, mint egy benzinmotoré. A közlekedés szén-monoxid-kibocsátásának csak 
3%-ért felelősek a dízelüzemű tehergépkocsik. A szén-dioxid-kibocsátás tekintetében 
a tehergépkocsik részesedése 25%. 

Az üzemanyag-felhasználásból eredő károsanyag-emisszió mellett a tehergép-
jármű-forgalom zajhatása is figyelemre méltó, a lakossági panaszok nagy része a te-
hergépjárművek által okozott zajra koncentrálódik. Annak ellenére, hogy a közleke-
désben a tehergépjárművek részaránya alacsony (5–10%), mégis a legnagyobb zajter-
helés okozói. Megrakva és üresjáratban is igen zajosak, zajkibocsátásuk a 80–90 
dB(A) értékeket is eléri. Összehasonlításképpen elmondható, hogy egy 150 kW motor-
teljesítményű nehézteher gépjármű akkora zajt bocsát ki, mint: 

• két 105–150 kW motorteljesítményű tehergépkocsi, 
• négy 150 kW maximális motorteljesítményű tehergépkocsi, 
• 12 kisteherautó, 
• 25 személygépkocsi. 
Mind a nagy arányú károsanyag-kibocsátás, mind a zajhatás részben visszavezet-

hető a tehergépkocsik átlagéletkorára és műszaki állagára. Magyarországon a teher-
gépjármű-állomány átlagéletkora 10 év körüli, ami nem lenne magas, ha a tehergépko-
csikat az előírásoknak megfelelően karbantartanák. Magyarország útjain még mindig 
sok azon tehergépkocsik száma, amelyek műszaki állapota nem kielégítő. Egy megfe-
lelően karbantartott gépjármű bizonyítottan kevesebb káros anyagot bocsát ki és a zaj-
emissziója is alacsonyabb. 

A légszennyező és zajemissziók csökkenthetők a szállítási teljesítmény csökken-
tésével, aminek alapfeltétele a szükségtelen járatok megszüntetése, az optimális járat-
tervezés, a közlekedési kapacitások jobb kihasználása. Megoldás lehet a teherforgalom 
csökkentése környezetkímélő szállítási módok alkalmazásával, mint amilyen pl. a 
kombinált szállítás. Kisebb mértékben, de csökkenthetők a káros környezeti hatások a 
vezetési szokások változtatásával is. 

A városi területek alakítása gyakran a motorizált közlekedés szükségleteinek ki-
elégítésére orientálódik. A közlekedési kapcsolatok, csatlakozások és a közlekedési 
funkciók elsőbbséget élveznek a megállási és parkolási funkciókkal szemben. A belvá-

 



rosi infrastruktúra nincs tekintettel a teherforgalmi igényekre. Kivételes esetekben áll-
nak rendelkezésre könnyen járható rámpák és raktárudvarok, és a meglévő rakodási 
zónákat is gyakran elállják. A le- és felpakolási folyamatok gyakran másodikként par-
kolva zajlanak, összességében a teljes városi terület 36%-án. Ezzel nagymértékben 
hozzájárulnak a forgalmi dugók kialakuláshoz. Elsősorban a kisebb üzleteknél figyel-
hető meg a közlekedőúton keresztül történő árurakodás. A tartózkodási idő hossza a 
zavarás egyik indikátora. Az átlagosan 15 perces állásból mindösszesen 20% a tényle-
ges ki- és berakodás. A megmaradt idő vagy a várakozással telik, vagy egyéb járulékos 
szolgáltatásokkal (pl. raklappakolással).   

A tehergépkocsi-forgalom ritkábban 

ti.  

részese balesetnek, mint a személygépkocsi-
forgalom, viszont azok a balesetek, amelyek részese tehergépkocsi, sokkal súlyo-
sabbak. A baleseti kockázat a növekvő motorteljesítménnyel együtt növekszik. A 
nehéztehergépkocsi tízszer olyan gyakran részese halálos közúti balesetnek, mint a 
kistehergépkocsik. A balesetek fő oka a sebességtúllépés. A tehergépkocsik átlagos 
sebessége 87 km/h körüli az autópályán, de a sebesség csúcsértéke gyakran meghalad-
ja a 120 km/h-t.  

A közúti áruszállítás produktivitása kétségtelenül növekszik. A jobb infrastruktú-
ra, a jobb kommunikációs és információs technológia hozzájárulhat a tkm-re eső költ-
ségek csökkentéséhez. Az átlagos hasznos teher növekszik, a rakfelület- és a raklapki-
használás majdnem teljes. Az üres futások száma kicsit csökken. A szakértők úgy 
gondolják, hogy ez 25%-ra is lecsökkenhet, ám ez alá nem mehet. Mindemellett a kül-
demények mérete folyamatosan csökken, az utazások száma pedig növekszik. Hivata-
los statisztikák nincsenek, viszont ugyanez a tendencia jellemzi a kistehergépkocsik 
használatát az expresszküldemények és a kiszállítások esetében. [2] 

A kereskedelem forgalomnövekedése sokkal gyorsabb, mint a gazdasági növe-
kedés. Az utazási távolságok egyre hosszabbak, a nemzetközi közlekedés pedig 
gyorsabban növekszik, mint a nemze

A légszennyezésért leginkább felelős nehéztehergépkocsik forgalmát többféle-
képpen lehet csökkenteni: 

• a közlekedési intenzitás csökkentése 
– a termék- és a szállítási rendszerek újraszervezésével, amely stratégiai dön-

tés a vállalatok feladata, ugyanis az áruházak, üzemek számának csökkenté-
sét nem befolyásolhatja a közlekedéspolitika vagy az üzemanyagárak sza-
bályozása, 

– a feladatok kihelyezésének (outsourcing) mennyiségi változtatásával, ame-
lyek nagymértékű közlekedési intenzitást igényelnek, 

– a helymeghatározási rendszerek széles körű alkalmazásával;  
• a közlekedési munkaeszközök közötti munkamegosztás változása; 
• a gépjárművek jobb kihasználása 

– a visszfuvar arányának növekedésével, 
– nagyobb közlekedési hatékonysággal, amely a fix kiszállításokkal, megren-

delésekkel javítható, 

 



– jobban kihasznált járművekkel, 
– jobb árukezeléssel és csomagolással. 

A városok közlekedésének 15%-a áruszállítási forgalom. A különböző résztve-
vők szempontjai szerint különféle megoldásra váró problémák léteznek:  

• a szállítók szempontjából: 
– a parkolási lehetőségek szegényesek, nincsenek speciális létesítmények, il-

letve ha vannak, akkor azokat a személygépkocsik használják; a szállítási 
övezetbe gyakran nehézkes a behajtás, 

– a kiszállítási idő nagyon rövid, főleg a gyalogos zónákban, 
– sok város alkalmaz méret és súly szerinti korlátozást, ezek akár városon-

ként, sőt városrészenként is változnak, melyekhez csak nehezen lehet al-
kalmazkodni, 

– nehéz hatékony logisztikai menedzsmentet szervezni, ennek oka a közleke-
dési torlódásokban keresendő; 

• a helyi lakosság szempontjából: 
– a túl nagy járművek blokkolják a közlekedést, nem tudnak manőverezni, 

sok a részlegesen megrakott gépkocsi; sokkal gyakrabban hajtanak végre 
kisebb kiszállításokat, koszosak és zajosak; 

• a kereskedők szempontjából: 
– az áruszállító járművek legyenek tisztábbak és csendesebbek, 
– kapjanak megfelelő helyet és időt a kiszállításra, 
– a várostervezés során a döntéshozók vegyék figyelembe az áruszállítást. 

Ezek a tények indokolják azt, hogy foglalkozni kell a teherforgalom, az árube-
gyűjtés és kiszállítás hatásaival. A világ számos városában jól alkalmazható megoldá-
sok működnek, amelyek segítséget jelenthetnek a helyi viszonyok szerinti megvalósí-
tásban. [3] 

Áruszállítás a városokban – 
problémák, helyzetek, politikai célok 

Az európai lakosság több mint 75%-a városi területen él. Így a városi közlekedés 
meghatározó a teljes mobilitás szempontjából, és egyre nagyobb arányban szennyezi a 
környezetet, károsítja az egészséget és az épületeket.  

Az Európai Unió nagy erőfeszítéseket tett és tesz a fenntartható mobilitás megva-
lósítására különféle stratégiák kidolgozásával, amelyek támogatják az alacsonyabb 
energiafelhasználású közlekedési eszközök elterjesztését, azokat az új technológiai 
fejlesztéseket, amelyek segítségével a káros kibocsátások mennyisége csökkenthető; 
támogatják a keresletmenedzsment-elképzeléseket (mint a parkolásellenőrzés, a behaj-
táskorlátozások), az információtechnológiai fejlesztéseket a jobban megvalósítható 
közlekedési menedzsment és a dugók csökkentése érdekében; az integrált intermodális 
áru- és személyszállítást, mint a city-logisztika és a kiépített terminálok stb. 

 



Ezek az elképzelések politikai szinten is megjelennek a Közösség stratégiáiban 
és projektjeiben. A közösségi közlekedéspolitikát bemutató Fehér Könyv célja meg-
törni a kapcsolatot a közlekedési teljesítmények és a gazdaság növekedése között, el-
sősorban három úton: a közlekedési módok közötti egyensúly elmozdításával, a szűk 
keresztmetszetek csökkentésével és úgy, hogy a területhasználat kérdése a közleke-
déspolitika központi kérdésévé váljon.  

Rövid áttekintés a korábbi és jelenleg futó munkákról 

Európai projektek 

Az Európai Közösség THERMIE (1990–1994), majd JOULE-THERMIE (1995–
1998) programjai a racionális energiafelhasználással összefüggő feladatokat tekintet-
ték át. Többek között a városi áruszállítást is vizsgálták.  

Európai szinten továbbá a COST 310/316 (áruszállítási logisztika), 321 (városi 
áruszállítás) és a 339 (kis konténerek) programok foglakoztak a városi áruszállítás és 
logisztika kérdéseivel. A COST 321-es program alapanyagokat, információt és ered-
ményeket szolgáltatott a jövőbeli munkákhoz. Egyrészről áttekintette a hatóságok és a 
magánszféra által támogatott meglévő és a potenciális szabályozó eszközöket logiszti-
kai, technikai, társadalmi és közigazgatási területeken. Másrészről a szimulációs és 
modellező módszerek alkalmazásával meghatározta ezen szabályozók eredményeit, és 
felbecsülte a projektek eredményeit. Meghatározott néhány kulcsfontosságú elemet is, 
amelyeket alkalmazásra javasoltak más városok ez irányú munkálatai során. A 
BESTUFS (legjobb városi áruszállítási megoldások) a COST program folytatásának 
tekinthető, így elmondható, hogy a 90-es évek eleje óta a városi áruszállítás kérdéskö-
re folyamatosan napirenden van európai kutatásokban.  

Az EU 4. kutatási keretprogramja során számos városi árudisztribúcióval össze-
függő projekt indult, szervezési, irányítási, technikai és gazdasági hatásokat vizsgálva. 
A legfontosabb projektek: a DIRECT, az ELCIDIS, az EUROROLL, az 
EUROSCOPE, az IDIOMA, az IMAURO, a LEAN, a MOMENTUM, a MOSAIC, a 
MOST, a PROPOLIS, a PROSPECTS, a REFORM és a SURFF. Ezen projektek a 
BESTUFS-on belül születtek a különböző feladatok megoldására, hiszen van, amelyik 
az áruszállító központokkal, vagy például a behajtások korlátozásával foglalkozott.  

Az 5. keretprogramban több projekt kapcsolódott a városi áruszállítás témakör-
éhez, úgymint az EUTPII, a PROGRESS, a SULOGATRA, az OSSA, a MOST vagy a 
CUPID (mindegyik a fenntartható növekedés és versenyképesség alprogram keretei 
között).  

Többféle demonstrációs projekt indult a CIVITAS (City – VITAlity – 
Sustainability, azaz Város – Élet – Fenntarthatóság) keretében, amelyet 2000-ben indí-
tott útjára az EU. 14 EU város és öt csatlakozó város vett részt a próbaprojektekben, 
felvéve a harcot a dugók és a szennyezés ellen, a technológia és a szabályozás eszkö-
zének felhasználásával.  

 



Nemzeti szintű tevékenységek 

Az 1990-es indulás óta Franciaország, Spanyolország, Svájc, Belgium, Olaszor-
szág, Dánia és Németország működött aktívan a városi áruszállítás témakörében. Ám 
még országokon belül is teljesen eltérő aktivitás figyelhető meg az egyes városokban.  

A városi áruszállítás okozta problémák 
megoldási lehetősége – a city-logisztika 

A city-logisztika ma már egyre nagyobb szerepet kap a közlekedéspolitikai viták-
ban. Ez a terület semmi esetre sem csak az áruszállítási ágazatot érinti, hanem mindenkit, 
aki a városok, illetve belvárosok forgalmának közlekedési problémáival foglalkozik. 

A city-logisztika fogalmazza meg azokat a követeléseket, amelyek a szükséges 
ellátási színvonal melletti városi infrastruktúra tehermentesítését, és a gazdaságosabb 
városi áruszállítást célozzák meg. City-logisztika alatt minden olyan döntési és opera-
tív intézkedés érthető, mely egy adott városban a fogyasztási javak 

• szükségleteknek megfelelő, 
• a környezettel összeegyeztethető, 
• a minőségi, mennyiségi, hely-, idő- és környezeti tényezők által meghatáro-

zott, 
• hatékony 

szolgáltatásával, a lakossági igények e követelményeknek megfelelő kielégítésével 
kapcsolatos. 

A bővebb értelmezés szerint a city-logisztika alapvető célja a lakossági ellátás és 
a hulladékeltávolítás zavartalan és környezetvédelmi szempontból (ökológiailag) is 
minél kedvezőbb megvalósítása, de mindez jelentős közlekedésátszervezéssel, a szol-
gáltatások részbeni decentralizálásával és fegyelmezett koordinálásával, sőt beruházá-
sokkal is jár. 

A city-logisztika – mint neve is mutatja – a városi, illetve városon belüli logiszti-
kai szolgáltatásokat jelenti. Magába foglalja a kereskedő cégek közötti városi áruszál-
lítás összehangolását, és a közös raktározási feladatok ellátását. Általában a városok 
központján kívül, leginkább a peremkerületekben alakítják ki azokat a raktáráruháza-
kat, elosztó bázisokat, ahonnan a belső városi ellátó egységek kapják az eladásra szánt 
árut. Az áruk kiszállítása összehangoltan, egy gondosan megtervezett terítő útvonalon 
történik a felmerülő igények legteljesebb mértékű figyelembevételével. Így csökken a 
város belső, fuvarozással kapcsolatos terhelése, hiszen a felesleges utak, járatok meg-
szűnnek. A city-logisztikát igénybe vevő cégeknél csökken az áru járulékos fajlagos 
költsége a közös raktározási, szállítási és terítési tevékenységek következtében. Az 
ekképpen megoldott belvárosi áruszállítás hatékonyabb és környezetkímélőbb techno-
lógia, mint az egyedi árutovábbítás. 

A city-logisztikát átfogó, rendszerszintű gondolkodás jellemzi, amely a város üz-
leti forgalmát egységesen vizsgálja. A logisztika alapvető funkciói (mennyiségi ki-

 



egyenlítés, tér- és időkülönbségek áthidalása, rakodás) mellett foglalkoznia kell a for-
galomtorlódási, levegőszennyezési, zajszennyezési és közlekedésbiztonsági problé-
mákkal. Alapvető intézményei (közlekedési, szállítmányozási, kommunális vállalatok, 
kereskedelmi egységek) közti kapcsolatok mellett figyelembe kell vennie az üzleti 
forgalom, a városi tömegközlekedés és az egyéni közlekedés sokrétű kapcsolatait, il-
letve e három terület egymásra hatásából származó problémákat is. Emellett előtérbe 
helyezi a logisztikai folyamatok dimenzionálását és szervezeti, illetve technikai kiala-
kítását a forgalmi kínálat minőségi illesztése révén. A city-logisztikai stratégiák a 
nagyszámú érdekcsoportok logisztikai igényeit és követeléseit próbálják összehangol-
ni. Az igények összehangolása során két fő problémakör különböztethető meg: 

• a szűkebb értelemben vett city-logisztika, azaz a belvárosi és frekventált terü-
letek ellátása, 

• régiólogisztika (a tágabb értelemben vett city-logisztika), azaz a külvárosok és 
agglomerációs területek áruellátása. 

A városterületre vonatkoztatott, szűkebb értelemben vett city-logisztika elméleti 
és gyakorlati feltevéseinek szigorúbb szemlélete a problémák belvárosokban erőseb-
ben érezhető hatásából következik. E fenti két logisztika koncepcióinak követelményei 
szinte alig különböznek, így a továbbiakban a szűkebb értelemben vett city-
logisztikáról leírtak közvetlenül a régiólogisztikára is vonatkoztathatók. 

A city-logisztikai koncepciók – az áruáramlatok összefogását illetően – új, a ha-
gyományoshoz képest inverz módon vizsgálják az áruáramlatokat. Amíg a hagyomá-
nyos logisztikai koncepciók az áramlatok forrásaiból (feladóhelyekből) indulnak ki, a 
city-logisztika a rendeltetési, leadási helyekre helyezi a hangsúlyt, tehát az árufogadói 
oldal felől szervezi és fogja össze az áruáramlatokat.  

A városi áruszállítási feladatok a következő főbb csoportokba sorolhatók: 
• a termeléssel (termék-előállítással) kapcsolatos szállítások (ipari áruk forgal-

ma), 
• a lakosság áruellátásával kapcsolatos szállítások (ellátási forgalom), 
• egyéb szállítások (pl. hulladék-, szemétszállítás, építkezéssel kapcsolatos szál-

lítások, költözési forgalom stb.). 

Városi áruáramlatok 

A városi forgalom az egyéni és a gazdasági (üzleti) forgalomból tevődik össze. 
Az egyéni forgalom körébe az egyes személyek egyéni célú helyváltoztatása (pl. mun-
kába járás, ügyintézés, bevásárlás, oktatás, képzés, szórakozás, látogatás, művelődés, 
sport stb.) tartozik. A gazdasági kategóriába sorolható az áruszállítási forgalom mellett 
az üzleti személyforgalom és a szolgáltatási forgalom (pl. taxi-, illetve szervizforga-
lom), ám ez utóbbiak ugyancsak személyszállítási feladatot jelentenek. 

A városi áruforgalom körébe tartozik minden olyan áruszállítás, amely a város 
területén áthalad, illetve kiinduló-, vagy végpontja a város területén belül van. 

 

 



Az áruáramlatok szempontjából a város területét a következő részekre célszerű 
felosztani: városközpont, városrészközpontok, lakóterületek, iparterületek, vegyes 
övezetek (lakó- + iparterületek). A lakosság ellátásához szükséges áruk (fogyasztási 
cikkek) egy részét a város területén termelik, más részük távolsági (elsősorban vasúti 
és közúti) szállítással érkezik a város területére. Ez utóbbi áruk túlnyomó része először 
az áruelosztó helyekre kerül, és onnan meghatározott tárolási idő után, a felhasználás 
ütemének megfelelően szállítják ki azokat a helyi szállítás járművei a városközpont-
ban, városrészközpontokban, lakó- és iparterületeken, illetve vegyes övezetekben lévő 
felhasználási helyekre. A város területén előállított és felhasznált árukkal kapcsolatban 
elsősorban az iparterületekről és vegyes övezetekből a városközpontba, illetve város-
részközpontokba irányuló áruáramok jelentősek. 

A termeléshez szükséges alapanyagok, áruk túlnyomó része szintén távolsági 
szállítással érkezik a város területére, az áruelosztó helyekre, vagy közvetlenül az ipar-
területekre és a vegyes övezetekben lévő felhasználási helyekre. Az áruelosztó helyek-
ről ezen áruk esetében is a helyi szállítás járművei továbbítják a felhasználás ütemének 
megfelelően a felhasználási helyekre a termeléshez szükséges árukat. A termeléshez 
kapcsolódóan azonban nem csak a városba befelé, hanem onnan kifelé irányuló jelen-
tős áruáramokkal is számolni kell. A város területén megtermelt termékek jelentős ré-
szét ugyanis a város területén kívül eső felhasználási helyekre kell eljuttatni, vagy 
közvetlenül a termelési helyekről, vagy az áruelosztó helyekről induló távolsági szállí-
tással. A város területén a különböző ipari területeken és a vegyes övezetekben lévő 
termelő vállalatok egymás közötti kapcsolatai is jelentős helyi szállítási feladatokat 
eredményezhetnek. 

A városi áruszállítás lebonyolításában igen fontos, meghatározó szerepe van az 
áruelosztó, gyűjtő és átrakó helyeknek, amelyek lehetnek: logisztikai központok, 
nagyvállalati ellátó és elosztó központok, áruforgalmi központok, áruforgalmi alköz-
pontok, vasúti teherpályaudvarok, kombiterminálok, postai csomagelosztók, vámudva-
rok, nagybani piacok, közraktártelepek, folyami hajóállomások, kikötők stb. [4] 

A városi áruszállítás fejlesztésének lehetőségei 

A városi áruszállítással kapcsolatos fejlesztések célja egyrészt a közúti forgalom 
csökkentése (az elkerülhető forgalom csökkentése, a forgalom elterelése), másrészt a 
feltétlenül szükséges közúti forgalom hatékonyabb, környezetkímélő befolyásolása. A 
belső városrészek áruszállítási forgalmának csökkentését eredményező fejlesztések közé 
tartozik a járatok számának csökkentése korszerű járműirányítási módszerek alkal-
mazásával, illetve city-logisztikai projektekben, a nagy áruforgalmat vonzó létesítmények 
kitelepítésével és az új létesítmények városon kívüli elhelyezésével, végül korszerű 
értékesítési formák elterjesztésével.  

A városi áruforgalom környezetkímélőbb közlekedési ágakra terelése a közút–
vasút kapcsolat fejlesztésével, illetve az áruszállítások gateway-koncepcióba integrált 
megszervezésével oldható meg (1. ábra).  
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1. ábra Gateway-koncepciók 

 
A közúti forgalom hatékonyabb és környezetkímélőbb lebo
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i szolgáltatások igénybevételére, a city-logisztikai projektekbe
ogató jellegű forgalomszabályozási intézkedések a környez
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tetők számára és pénzügyileg támogathatók a city-logisztikai projektek. Mindemellett 
be lehet vezetni úthasználati díjat, illetve többlet adófizetési kötelezettséget. A kisebb 
nagyságú, de gyakoribb szállítások okozta megnövekedett szállítási költségeket és 
környezetterhelést a vállalatok innovatív technikai és szervezési megoldásokkal pró-
bálják csökkenteni. A szállítási megbízhatóság növelése is fontos feladat a vállalatirá-
nyítás számára. 

A városi és agglomerációs logisztikai folyamatokban a következő jellemzők fi-
gyelhetők meg: 

• a tömegtermékek szállítása és kezelése mellett egyre jobban előtérbe kerülnek 
a pontosabb továbbítást és köztes tárolást igénylő árucikkek; 

• az ügyfél és a szolgáltató együttműködése eredményeként a logisztikai meg-
fontolások bekerülnek a tervezésbe és az életciklus részévé válnak. 

City-logisztikai koncepciók és projektek 
A koncepciók célja a városi áruszállítási forgalom hatékony, környezetkímélő 

szállításszervezése a gateway-koncepciók szerint. A city-logisztikai koncepciókban az 
áruáramlatok összefogását tekintve új az áruáramlatok inverz szemlélete. A koncepció 
a rendeltetési, leadási helyekre helyezi a hangsúlyt, a fogadói oldal felől szervezi és 
fogja össze az áruáramlatokat. Feladat: a különböző áruk azonos vagy egymás közelé-
ben lévő rendeltetési helyekre szállítása. Ennek megvalósításához viszonylag homogén 
árukra van szükség, mert az áruknak meg kell felelniük az együttszállíthatóság feltét-
eleinek. 

A city-logisztikai koncepcióknak fő jellemzője, hogy a különböző szállítási szol-
gáltatók közösen szervezett terítő járatokkal szállítják ki az árut a városi területeken 
egymás közelében elhelyezkedő leadási helyekre. A rakományokat úgy állítják össze, 
hogy a szállítójármű felkeresi az egyes feladóhelyeket vagy a kiszállítandó árukat a 
city-terminálokba szállítják és itt rakják meg a járműveket. A city-terminálnak a szállí-
tási szolgáltatásokon kívül egyéb logisztikai szolgáltatásokat is nyújtania kell. Külföldi 
tapasztalatok szerint a kombiterminállal rendelkező logisztikai központok fontos bázi-
sai lehetnek a city-logisztikának. A logisztikai központokban a city-logisztikai kon-
cepciók megvalósításához szükséges együttműködés egyszerűbben megvalósítható, 
könnyebben, kisebb költséggel megszervezhetők a közös szállító járatok és az áruszál-
lítás mellett széles körű logisztikai szolgáltatások nyújthatók.  

A projektek résztvevői a szállító, szállítmányozó és logisztikai szolgáltató válla-
latok, kiskereskedelmi és ipari vállalatok, városi önkormányzatok. Az első németor-
szági projektek során korán felismerték, hogy a saját közúti járműparkkal rendelkező 
vállalatok ne csak használóként, hanem üzemeltetőként is vegyenek részt a projektben. 
A városi önkormányzatok gondoskodnak a szükséges keretfeltételekről, és kezdemé-
nyező, támogató szerepet is vállalnak a megvalósításban. Az önkormányzatok azok, 
amelyek támogató intézkedésekkel mentesíthetik a résztvevő áruszállító járműveket 
egyes korlátozások alól, vagy negatív ösztönző intézkedéseket vezethetnek be. Az ön-

 



kormányzat mindemellett hozzájárulhat a projektek sikeréhez a területrendezései és 
fejlesztési tervek kialakításakor is. A sikeres projektek kulcsa az üzemeltetők közötti 
megfelelő együttműködés. A legmegfelelőbb szerződési forma közöttük az a koopera-
tív együttműködés, amikor jogilag önálló vállalatok működnek együtt stratégiai szö-
vetségek alapján. Ez történhet úgy, hogy közülük egyik végzi el a szolgáltatásokat, 
vagy harmadik vállalatot bíznak meg a szolgáltatás elvégzésére, illetve célszövetséget 
is létrehozhatnak. A projektek mindig egyediek, nem adható meg általános érvényű 
megoldás, mert a kialakítás erősen függ a helyi céloktól, a keretfeltételektől, a meglé-
vő infrastrukturától, a szállítási feladatoktól és a résztvevők együttműködési 
hajlandóságától [4, 5]. 

A city-logisztika célkitűzései, 
elvárásai, keretfeltételei 

A city-logisztika előtérbe helyezi az áruszállítások egyediségének megszünteté-
sét, vagyis az áruáramlatok összefogását, kötegelését támogatja. Ennek megvalósításá-
hoz a járatszervezés alapelvének gyökeres megváltoztatására van szükség. Amíg a ha-
gyományos járatszervezés az „azonos áruk különböző rendeltetési helyekre szállítá-
sán” alapult, addig a city-logisztikai koncepciókban a „különböző áruk azonos, vagy 
egymás közelében fekvő rendeltetési hely(ek)re szállítása” alapelvnek kell érvénye-
sülni. Az egységes stratégia megvalósítása nagyszámú érdekcsoport együttműködését 
követeli meg. 

Általános érvényű, több város esetén eltérés nélkül alkalmazható city-logisztikai 
koncepció nincs. Az eddigi – elsősorban nyugat-európai – projektek alapján minden 
esetben olyan egyedi, az adott város adottságainak megfelelő megoldást kell alkal-
mazni, amely egyrészt messzemenően figyelembe veszi a helyi körülményeket és ke-
retfeltételeket, másrészt összehangolja az adott városban valamennyi közreműködő 
érdekcsoport tevékenységét. 

A koncepciók hosszútávon sikeres megvalósítása érdekében azonban minden 
esetben érvényesülni kell a következőknek: 

• a belvárosok áruellátásával kapcsolatos szállítási feladatok megoldásakor a 
szállítási szolgáltató vállalatoknak a klasszikus egyedi megoldásokról át kell 
térniük a vállalatokat átfogó, a kooperáció elvén alapuló stratégiákra; 

• az ipari és kereskedelmi vállalatoknak új szemléletű gondolkodással kell áru-
áramlataikat szervezni, illetve az eddigieknél szorosabban együtt kell működ-
niük egymással és a szállítási szolgáltatókkal; 

• nem engedhető meg a „szállítási időablakok” továbbszűkítése; 
• ösztönözni kell a kereskedelmi és ipari vállalatokat az egyedi szállítások meg-

szüntetésére;  
• az eddigieknél intenzívebbé kell tenni a városi önkormányzatok, a különböző 

felügyeleti szervek, a vállalatok, valamint a szállítási szolgáltató vállalatok 
közötti tapasztalatcserét. Az önkormányzati döntések, intézkedések során, il-

 



letve a városrendezési, fejlesztési tervek kialakításakor és jóváhagyásakor fi-
gyelembe kell venni a városi áruforgalom szempontjait is. 

Habár a city-logisztikai koncepciók minden egyes különálló érdekcsoport kötele-
zettségeit kijelölik, lényegében az áruszállítási ágazat üzletgazdasági szemléletű, szerve-
zeteket átfogó, szervezési stratégiáján alapszik, és mint ilyen a költségek minimalizálásá-
ra törekszik és nyereségorientált. Ezeket a problémamegoldó és üzleti sikert ígérő straté-
giákat az ezzel foglalkozó szakemberek a city-logisztika kiindulópontjaként, mintegy 
„csírájaként” kezelik és kutatják. A city-logisztika elfogadását megkönnyíti az a – jelen-
leg még inkább csak gyanított, mint kimutatott – tény, hogy képes a gyakran ellentétes 
ökológiai és gazdasági kívánalmakat és követelményeket összehangolni. 

A city-logisztika – remélhetőleg hazánkban is – a jövőben a szállítási szakma javá-
ra egyre növekvő mértékben egy ökológiailag motivált, stratégiai versenyszektorrá válik. 
Aki a jövőben szolgáltatóként a (szállítási) piacon helyt akar állni, annak a költségcsök-
kentés és teljesítménynövelés mellett ki kell használnia a logisztika  környezetkímélő 
hatásait is. További ösztönzést jelenthet egyrészt a városok közlekedéspolitikája (közle-
kedés- és városrendezési tervek), amelyek a forgalmat megfelelő intézkedésekkel pró-
bálják befolyásolni és csökkenteni, másrészt a piac, amely a közlekedési vállalatokat a 
differenciált kereslet által növekvő költségterhek elé állítja, és az áruszállítás logisztikai 
folyamatainak újjászervezésére kényszeríti. Tehát a city-logisztikát mint logisztikai vál-
lalatok kooperációját – vagyis a logisztikai rendszerek intézményorientált kereteit átlép-
ve metalogisztikai rendszerekké szerveződését – túlnyomórészt üzleti, gazdasági szem-
pontok miatt lehet számításba venni. Azonban csak abban az esetben biztosítható, hogy a 
city-logisztikai célok megvalósuljanak és az erőfeszítések ne maradjanak pusztán papí-
ron leírt megegyezés állapotában, ha a projektet úgy az önkormányzat, mint az érdekelt 
ipari és kereskedelmi cégek egyformán támogatják. Ennek hiányában csupán egyes ér-
dekcsoportok céljai és érdekei érvényesülnek. A projekt keretében kell egyrészt a city-
logisztikai fejlesztéseket és célokat meghatározni, illetve más (pl. városi, kereskedelmi 
stb.) grémiumokkal az eszmecserét lehetővé tenni. 

A city-logisztikai koncepciók tárgyát elsősorban a különböző fuvaroztatók meg-
bízásából a szállítási szolgáltató vállalatok által végzett közforgalmú szállítások képe-
zik. E szállítások lebonyolítása szempontjából a city-logisztika főbb célkitűzései a kö-
vetkezők: 

• az egy járattal elszállított küldemények számának, a szállítási teljesítmények-
nek a növelése, a szállítójárművek jobb kihasználása és az összehangolt járat-
tervezés révén; 

• a szállítások gyakoriságának és minőségének a növelése ugyanakkora vagy ki-
sebb járműszám mellett; 

• a rendelkezésre álló szállítási idő minél jobb kihasználása. 
E célok megvalósulása egyrészt a városi áruszállításból eredő környezeti ártal-

mak csökkenését jelenti a redukált forgalmi igény és a városi infrastruktúra tehermen-
tesítése révén, másrészt nemzetgazdasági hasznot is jelent a város gazdasági funkcio-
nalitásának erősödésével. Azonban le kell szögezni, hogy a city-logisztika nem egy 

 



mindent megoldó, minden problémára gyógyírt jelentő eszköz, csupán a belvárosi köz-
lekedési problémák megoldásának egy építőköve. Az ezáltal elérhető eredményeket 
viszont semmi esetre sem szabad elhanyagolni. 

A city-logisztikai koncepciók megvalósításánál a következőket kell figyelembe 
venni: 

a települések számára a gazdasági közlekedés létszükséglet, mivel a település 
funkciói, életképessége és vonzereje csak általa tartható fenn; 

• 

• az áruforgalomban résztvevők megegyezése minden érdekcsoport hosszú távú 
bevonásával kell, hogy történjen; 

• a különböző beavatkozásokat és bürokratikus intézkedéseket körültekintéssel, 
minden befolyásoló tényező figyelembevételével kell tervezni. 

Az utak szűk keresztmetszeti problémáit nem lehet az infrastruktúra kereslethez 
alkalmazkodásával megoldani, sokkal inkább a kereslet által gerjesztett szállítási 
igényt kell optimalizálni. A belvárosokat sokkal könnyebben el lehet érni – és ezáltal 
kiszolgálni, áruval ellátni –, ha az infrastruktúrát hatékonyabban használjuk ki. Ez a 
city-logisztikai koncepciók sarkalatos pontja. 

A city-logisztika kezdeményezését a szállítási ágazatnak kell vállalnia. Ha a szál-
lítási szolgáltató szektor ezt elmulasztja, és a közeljövőben ezzel a problémával nem 
foglalkoznak elmélyülten, az a veszély fenyeget, hogy az önkormányzatok a lakosság 
nyomására olyan szankcionáló intézkedéseket hoznak, amelyek tovább csökkenthetik 
a városi áruelosztó forgalom jövedelmezőségét, vagy esetleg tényleges kényszerhely-
zet elé állítják a szállítókat. 

A koordinált együttműködést figyelembe véve négy érdekcsoport különböztethe-
tő meg:  

1.  A city-logisztika specifikus operatív érdekcsoportja (sofőrök, árufogadó sze-
mélyzet, árufogadó egységek mellett lakók, biztonsági őrök stb.). 

2. A city-logisztika specifikus taktikai érdekcsoportja (szállító/szállítmányozó 
vállalatok, üzemek, kereskedelmi vállalatok/vállalkozások, közművek képvi-
selői). 

3. 
ezetek). 

A city-logisztika specifikus stratégiai érdekcsoportja (szakhatóság, 
érdekszerv

4. A fentiek fölé rendelt stratégiai érdekcsoport (döntéshozók, akik a célterületre 
vonatkozó ökonómiai és jogi keretfeltételeket meghatározzák). 

Ezeknek az érdekcsoportoknak a problémamegoldás érdekében minél hamarabb 
párbeszédet kell kezdeniük. A city-logisztika különösen fontosnak tartja a „kerekasz-
talt”, az ún. „áruszállítási kört”, amely a belvárosi áruforgalmat egy ésszerű irányba 
vezeti. [4, 6] 

A city-logisztika megszervezésének lehetséges lépései a következők: 
• emissziócsökkentő célok és intézkedések megfogalmazása, 
• az intézkedések ökológiai kritériumokként való beépítése a régió áruszállítási 

tervébe, 
• az áruszállítási terv forgalmi és ökológiai értékelési adatainak egységesítése, 

 



• a szállítási igény kielégítésének átállítása környezetkímélő közlekedési eszkö-
zökre, 

• versenyt motiváló intézkedések megfogalmazása, 
• az intézkedések forgalmi és ökológiai értékelése, 
• az intézkedések harmonizálása. 
A hatékony city-logisztika megszervezése a következő feladatokat tartalmazhatja: 
• a regionális áruszállítás adatrendszerének egységesítése, 
• a regionális vasúti áruszállítás decentralizálási koncepciójának kimunkálása, 
• a belvárosi áruszállítások koordinálását tartalmazó terv kidolgozása, 
• intézkedések a belvárosi szállítási feltételek javítása érdekében, 
• a tehergépkocsik forgalomirányítási koncepciójának kidolgozása, 
• az eredeti célok és az eredmények összevetése, a tervek véglegesítése vagy 

módosítása céljából. 

A city-logisztikában használandó gépjárművek 
A city-logisztikai szolgáltatások a korábbi belvárosi áruszállítási gyakorlattal 

szemben azzal javítják a városi levegő minőségét, hogy garantáltan a legkevesebb jár-
művel végzik a belvárosi logisztikai igények kielégítését. A minimális számú terítőjár-
mű, rendezett parkolóhelyeken, csúcsidőn kívül végzett rakodása nem jár forgalmi torló-
dással. Csúcsidőben pedig olyan járművek végzik a késedelmet nem tűrő áruszállítást, 
amelyek vagy emisszió-mentesek vagy minimális károsanyag-kibocsátásúak. 

Városi áruszállító gépkocsikkal szemben a következő követelmények támasztha-
tók: 

• szabadon átjárható, kísérőülés nélküli vezetőfülke, 
• elfordítható vezetőülés, 
• tolóajtó nélküli rakodótér, 
• beépített rekeszekkel növelt térkihasználású rakodótér, 
• vezetőtéri biztonsági rendszer, 
• elektronikus műszervezérlés, 
• reteszelhető tolóajtó. 

Forgalomszabályozás, útdíjrendszerek 

Útdíj és a városi áruszállítás 

A városi forgalom csökkenésére, a jobb területfelhasználásra, átgondolt járatter-
vezésre ösztönöz az útdíjrendszer, amelyet ezidáig autópályák, hidak, alagutak eseté-
ben alkalmaztak, ám a városközpontok helyzetét látva egyre több helyen foglalkoznak 
a városi díjrendszer bevezetésének lehetőségével. Néhány európai városban már mű-
ködnek ilyen projektek.  

 

 



Az útdíj különböző típusainak bevezetése nagymértékben függ a fennálló közle-
kedési problémától, a település földrajzi jellemzőitől, illetve az aktuális közlekedéspo-
litikától. Többféle típusú rendszer bevezetése lehetséges, a leggyakrabban alkalmazott 
a kordon, illetve a területidíj-rendszer, de be lehet vezetni egy adott útra, vagy útsza-
kaszra, egy adott hálózatra, vagy komplex területi díjként. A díjfizetés lehet fix össze-
gű (London), vagy függhet a megtett távolságtól, a díjfizetős rendszerben elöltött idő-
től, differenciálhat csúcsidők alapján, illetve gépjármű-kategóriánként és a gépjármű-
vek emissziója szerint is.  

Városi területeken bevezetendő útdíjak kérdésében igen kevés a tapasztalat és a 
működő rendszer. Elméleti szinten sok tanulmány foglalkozott már a városi közleke-
dés okozta káosz ilyen módszerrel történő javításával, a szükségesség indokaival. Lé-
teznek sikeres rendszert működtető és még a gondolatot is elvető városok. A bevezetés 
alapfeltétele a célok világos meghatározása, a megfelelő árszint és árstruktúra kialakí-
tása, az összes érintett bevonása a döntéselőkészítésbe és a befolyt jövedelmek fel-
használásának egyértelmű bemutatása.  

Városiútdíj-rendszer működik Londonban, Norvégia több városában, illetve Ró-
mában. A díjasítás kérdésével foglalkozó projektek során sok város vett részt minta-
projektekben, az ezekből nyert tapasztalatok hasznosak lehetnek egy éles rendszer be-
vezetésére. [7, 8, 9] 

Az EU elképzelései 

Az igazságos és hatékony infrastruktúradíjak kérdése már 1995-ben megjelent az 
EU Zöld Könyvében. Ezt követte 1998-ban a díjrendszer-harmonizáció gondolata. A 
2000-ben megjelent Fehér Könyv szorgalmazza a közlekedés és a gazdasági növeke-
dés közötti párhuzamos kapcsolat megtörését. Prioritásként fogalmazza meg a közle-
kedési módok közötti egyensúlytalanság elmozdítását, a szűk keresztmetszetek csök-
kentését illetve a területhasználat központi szerepét a közlekedéspolitikákban. A terü-
leten két fontos direktíva született a vasút, illetve a nehézteher-forgalomra vonatkozó 
infrastruktúra-használati díjak tekintetében. 

A transzeurópai hálózatok kialakításának lassú üteméről folyó tárgyalás egyik 
fontos pontja, hogy az EU végrehajtó szerve elkészített egy különálló irányelvet, 
amely szerint 2010-re megteremtenék az európai közlekedési infrastruktúra használa-
tának egységes elektronikus díjfizetési rendszerét. A rendszer a mikrohullámú, a 
GNSS műholdas helymeghatározási, valamint a GAM/GPRS mobiltelefon-
technológián alapulna és az egész kontinensen egységes díjszabási, illetve fizetési me-
chanizmus működését jelentené. Az utak mellett kiterjedne az alagutakra, sőt a komp-
járatokra is, függetlenül attól, hogy ezek a transzeurópai hálózatba illeszkednek, vagy 
a városok közötti, illetve városokon belüli viszonylatok. A rendszert két lépcsőben 
építenék ki, a díjbeszedő szolgáltatásnak 2005. január 1-től minden 3,5 t feletti, vagy 
kilencnél több személy szállítására alkalmas járműre, 2010-től pedig az összes többi 
járműkategóriára ki kell terjednie. [10] 

 



Nemzeti szinten Norvégiában, az Egyesült Királyságban és Olaszországban léte-
zik megfelelő jogi szabályozás, amely az útdíjrendszer alkalmazását megalapozza. 
Norvégiában a parlament döntése nyomán alkalmazhatja ezt a módszert a helyi irányí-
tás, az Egyesült Királyságban a közlekedési és a „legnagyszerűbb London” elnevezésű 
jogszabály teszi lehetővé London polgármesterének és a helyi vezetésnek díjrendszer 
bevezetését, Olaszországban pedig a nemzeti szabályozás kifejezetten támogatja azon 
díjrendszerek bevezetését, amelyek a történelmi városrészek és a kiemelten érzékeny 
területek megvédését célozzák. 

A spanyol, belga, svájci és svéd áruszállítók a rendszer ellen vannak. Az összes 
eddig működő és tervezés alatt álló rendszer esetében a befolyt jövedelmet az infrast-
ruktúra javítására fordítják. Nagyon kevés helyen fogadnák el a rendszert, ha annak 
bevételeit a keresletmenedzsmentre fordítanák, a spanyolok például ezt a felhasználási 
lehetőséget kategorikusan elutasítják. A több városban díjrendszert működtető Norvé-
giában sem teljes az egyetértés a városi útdíjakkal kapcsolatban. Csökkenthető azon-
ban az ellenállás akkor is, ha a rendszer nem diszkrimantív, hanem minden érintettre 
egyformán vonatkozik, mint például Londonban. Több országban felismerték viszont 
a rendszer hasznát is. A franciák szerint a díjrendszer bevezetése kevesebb egyéni for-
galmat és dugót, valamint növekvő hatékonyságot eredményezhet. Hollandiában min-
den résztvevő egyetért és támogatja a díjasítást.  

A kérdéskörrel foglalkozó projektek harmadát bevezették.  

Norvégia 

Norvégia 60 éves tapasztalatra tekint vissza az útdíjak kérdésében. Kb. 40 külön-
böző rendszer működik az országban, a legtöbb a fjordokon történő áthaladás finanszí-
rozására. Kifejezett útdíjrendszere Oslonak, Trondheimnek és Bergennek van. Az 
osloi rendszert 1986-ban hívták életre, amely egy klasszikus kordonrendszer. Célja a 
városi területek közlekedési helyzetének javítása, a bevételekből pedig olyan infrast-
rukturális projekteket finanszíroznak, amelyek hozzájárulhatnak a közlekedés okozta 
problémák csökkentéséhez és új megoldások megvalósításához, amilyen például a vá-
rosháza alatt kialakítandó alagút.  

A kordonon áthaladáskor fizetni kell, amire 19 ellenőrző pont ad lehetőséget. Fi-
zetni mindig belépéskor kell. A napi díj mellett használni lehet havi, negyedéves és 
éves bérleteket is, amelyek árban kedvezőbbek. A rendszert olyan vállalat irányítja, 
amely 60%-ban városi tulajdonban van. A díjpolitika lényege, hogy a rendszer az inf-
rastruktúra része, a bevételek 20%-át a tömegközlekedés fejlesztésére kell fordítani, 
ám amennyit a díjrendszer bevételéből a tömegközlekedésre fordítanak, annyival 
csökkentik annak központi költségvetési támogatását. A kezdeti tervek szerint a díj-
rendszert 2007-ben eltörölnék, ugyanis addigra minden tervezett infrastruktúra elké-
szül. Jelenleg folynak a megbeszélések arról, hogy a rendszert mégsem szüntetnék 
meg, hanem a keresletmenedzsmentre fordítanák a befolyt összeget. Ezzel garantál-
hatnák a város könnyű elérhetőségét. Az elvégzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a 

 



jelenleg alkalmazott díjat 3–4-szeresére kellene növelni ahhoz, hogy a személygépko-
csi-használatban változás következzen be.  

A norvég tapasztalatok azt mutatják, hogy az infrastrukturális projektektől el kell 
vonni a támogatást ahhoz, hogy a finanszírozására bevezetett díjrendszert elfogadtas-
sák, illetve világosan meg kell határozni a beszedett jövedelem felhasználást. Lénye-
ges szempont a kordon elhelyezkedése is. A helyi beavatkozások megvalósulásának 
legyen nemzeti szintű támogatottsága, legyenek meg a szükséges jogi alapok. Az érzé-
kelhető keresletváltozás érdekében a díj mértékét magasan kell meghatározni.   

Bergeni tapasztalatok szerint: 
 • a politika és a hatóság között legyen meg a konszenzus;

• minden érdekcsoportot be kell vonni az együttműködésbe, javaslatokat kell 
megfogalmazni arra nézve, hogy a befolyt összeget mire fordítsák; 

• a projekt egyensúlyi szituációként legyen bevezetve, azaz ne úgy, mint extra 
adó, hanem mint a környezeti, technikai, gazdasági probléma megoldására 
szolgáló rendszer; 

• jobban elfogadják a díjat, ha megalapozzák hasznosságát, demonstrációs pro-
jektek segítségével mutatják be a várható működést; 

• a meglévő projektekből nagyon sokat lehet tanulni, de mindig a helyi lehető-
ségek figyelembevételével kell a javaslatokat kialakítani. 

A norvég városok esetében az útdíjrendszer bevezetése nem elsősorban a városi 
áruszállítási rendszerekre koncentrált, de mivel a bevezetett díjra kötelezettek köre 
kiterjedt a tehergépkocsikra is, ezért befolyásoló hatása lehetett a kiszállítások optimá-
lisabb megtervezésére, ám erre kifejezett vizsgálatok nem történtek. [8] 

Nagy-Britannia 

London esetében a városi útdíj bevezetése igen friss, hiszen a rendszert 2003 ele-
jén indították útjára, éppen ezért az ismert hatásokról messzemenő következtetéseket 
nem lehet levonni.  

Országos szinten London központjában van a legnagyobb forgalmi torlódás. Na-
gyobb a forgalom, mint Nagy-Britannia legforgalmasabb autópályáin. A gépkocsik 
utazási idejük felét sorban állással töltik. A késések egyre növekednek, amelyek mind 
időben, mind pénzben igen sokba kerülnek. A kaotikus helyzet megoldására született 
meg az 1999 óta érlelődő városi útdíjrendszer. 

A díj minden gépjárműre azonosan 5 GBP/behajtás. Az eredeti javaslat szerint az 
áruszállító járművek részére a ténylegesen bevezetett díj háromszorosát kívánták ki-
vetni, de az áruipar nyomására ettől a lehetőségtől elálltak, és maradt az egyforma díj. 
Kedvezményben részesül az, aki heti, havi, vagy éves engedélyt vált ki. A gyors fize-
tés megkönnyítésére a díj telefonon, postán, egyes üzletekben és az interneten is befi-
zethető. Mentesül a fizetési kötelezettség alól számos közszolgáltató, de környezetvé-
delmi szempontból kiemelendő, hogy az alternatív hajtású gépjárművek is mentesül-
nek a fizetési kötelezettség alól. Mivel a tömegközlekedési eszközök is mentességet 

 



élveznek, ezért várható a közlekedési eszközválasztásban is némi eltolódás a közösségi 
közlekedési járművek irányába.  

A befolyt összeget London közlekedési rendszerére kell fordítani tíz éven belül, 
amely során növelni kívánják a vasút kapacitását, új hidakat terveznek építeni, mindezzel 
pedig javítani próbálják a Londonba bejutást, illetve a közúti közlekedés rendszerét.  

Mekkora hasznot könyvelhet el ebből London városa? 
• városközpontban csökkennek a dugók 10–15%-kal; 
• a csökkenő közlekedéssel nő más tevékenységek hatékonysága; 
• a jó minőségű tömegközlekedés előnyt élvezhet; 
• a sorban állás 20–30%-kal csökken; 
• a közlekedés sebessége 10–15%-kal nő. 
A zónán kívül a külső, párhuzamos utakon várhatóan 5%-kal megnő a forgalom.  
Az útdíjrendszer bevezetését követő napokban a várakozással ellentétben nem volt 

közlekedési káosz, a bevezetés napján a fizetős övezet forgalma ugyanolyan volt, mint 
átlagosan. Az első napon a díjas övezetben 190 000 gépjármű közlekedett, a szokásos 
250 000 helyett. Becslések szerint a tehetősebbek teszik ki a díjfizetők 90%-át. Széles 
körben megfigyelhető, hogyha az útdíjrendszerekből befolyt összeget olyan szolgáltatá-
sok támogatására fordítanák, amelyeket elsősorban az alacsony jövedelmű réteg vesz 
igénybe, akkor sokkal sikeresebben lehetne azt a közvéleménnyel elfogadtatni. 

A díjrendszer jelenlegi formájával a városi áruszállítók nem értenek egyet, véle-
ményük szerint az áruszállítóknak is járna a díjmentesség, mivel ők is közszolgáltatást 
hajtanak végre. Szerintük a bevezetett díj egy becsempészett új adó, amelyet az áru-
szállítók nem tudnak elkerülni, és amely számukra nem nyújt semmiféle hasznot. 

London város 2001-es közlekedési stratégiája megfogalmazta a városi szállítások 
kezelésének szükségességét. Kitért a partnerség fontosságára, elsősorban a magánszfé-
rával. Rávilágított arra, milyen fontos szerepe van a közlekedésnek egy elfogadható, 
zöldebb város kialakításában.  Mindezek érdekében javítani kell az áruk elosztását és a 
szolgáltatásokat, a fenntartható fejlődésnek megfelelő áruszállítást kell megvalósítani, 
meg kell találni a kapcsolatot az üzletek és a londoniak szükségletei és a szállításterve-
zés között. Ki kell alakítani London fenntartható áruelosztási együttműködési szövet-
ségét.  

A városi útdíj hozzájárulhat ahhoz, hogy a városi áruszállítási szolgáltatók újra-
gondolják szolgáltatási rendszereiket, illetve ösztönözheti őket olyan áruszállító jár-
művek beszerzésére, amelyek kibocsátása jelentősen kisebb a jelenleg alkalmazottak-
nál és amellyel hozzájárulhatnak a közlekedési kibocsátások csökkentéséhez. Az ilyen 
alternatív, illetve elektromos gépjárművek beszerzésével az útdíjfizetési kötelezettség 
is elkerülhető. [8, 11, 12] 

Olaszország 

A Róma városában működő rendszer alapjait a város általános közlekedési ter- 
ve teremtette meg, amelyben célként határozták meg egy ellenőrzött behajtási és par-

 



kolási díjrendszer bevezetését, a belvárosban eluralkodó közlekedési és parkolási 
helyzet megoldására. A történelmi városközpontba behajtást 1989 óta ellenőrzik. 
1994-ig nem volt szisztematikus rendszer, addig a rendőrség a teljes blokkolás eszkö-
zét alkalmazta, több-kevesebb sikerrel. Majd Róma bevezette az automatikus behajtás-
ellenőrző rendszert, amely mára már elektronikus útdíjrendszerré nőtte ki magát. A 
rendszer alkalmazói beavatkozás nélkül képes az azonosításra és a belépési tarifa meg-
állapítására.  

A bevezetés céljai a városi mozgási lehetőségek javításában, a tömegközlekedés 
választásának előmozdításában, a környezeti hatások csökkentésében, a racionális 
területfelhasználásban, a nemzeti és kulturális örökség védelmében keresendők. Fő 
stratégiai cél a személygépkocsi-közlekedés akadályozása főleg a történelmi negye-
dekben. A kisteherautókra, a motorkerékpárokra és még néhány meghatározott gép-
járműre a fizetési kötelezettség nem vonatkozik.  

A rendszerrel egyidőben újra meg kellett határozni a szabályokat és a felelősségi 
rendszert. A beléptető kapuknál városi rendőri felügyelet működik.  

A városi áruszállítást tekintve a fizetésköteles zónában vizsgálat indult a szállítá-
sok újraszervezésére, hogy hogyan lehet a disztribúciós folyamatokat ellenőrizni, ho-
gyan lehet a kirakási/berakási folyamatokat újraszervezni. Ösztönző programot indíta-
nak a hatékonyabb szállítás, az alacsony emissziójú járművek elterjesztése céljából. 
Ezidáig a kistehergépkocsikra nem terjesztették ki a fizetési kötelezettséget, de már 
felismerték a városi áruszállítás ellenőrzésének szükségességét.  

A rendszer igen megbízható, az összes forgalom esetében 15–20%-os csökkenést 
prognosztizáltak. Mindemellett a napi behajtások száma meghaladja a hetvenezret, 
ennek 20%-a illegális. Áruszállítási szempontból fontos eredmény az újraszervező 
projektek megindulása. Fontos tervezési szempont volt az érintettek részletes tájékoz-
tatása, amely több hétig tartó megelőző kampány formájában valósult meg. 

A PROGRESS projekt (útdíj rendszer alkalmazása a nagyobb felelősség, haté-
konyság és fenntarthatóság elérésére a városokban) részeként többek között Genová-
ban vizsgálták egy esetleges városi útdíjrendszer bevezetésének hatásait. A díjrend-
szerből befolyt jövedelem a közlekedési menedzsment finanszírozására, a szennyezés 
csökkentésére és a területfelhasználás javítására fordítandó. A PROGRESS célja: 

• kifejleszteni és bemutatni egy olyan városi közlekedést, amely a határköltség-
díjon alapul valós városi helyzetekben; 

• kifejleszteni és bevezetni azokat a politikai, gazdasági és társadalmi kereteket, 
amelyek a városi útdíjrendszer végrehajtásához szükségesek; 

• politikai javaslatok és felhasználási tervek kidolgozása a városok tapasztalata-
in alapuló díjrendszer kialakításához. 

A bevont városok többféle díjrendszert és technológiát alkalmaztak. 
Genova esetében két sémát tanulmányoztak, eltérő költségek mellett. A csúcs-

időben a városba behajtó forgalom nagysága 4100 gk/h, a csökkenés a féleurós rend-
szerben 22%-os, az egyeurós rendszerben pedig 35%-os volt. A program során folya-
matos konzultációban álltak az érintettek. A megkérdezettek 35,2%-a szerint javulni 

 



fog az elérhetőség ha bevezetik a díjrendszert, 34,3%-a szerint az egész egy rossz 
megoldás, a többiek nem zárkóznak el a lehetőségtől, de véleményük szerint tesztelni 
kell a rendszert. A jelenlegi helyzetet a megkérdezettek 33,8%-a tartotta kritikusnak, 
38,2%-a súlyosnak, 13,5%-a komolynak és 14,5%-a normálisnak.  

Svájc 

A városi áruszállítás szorosan összekapcsolódik a nehézteher-forgalommal, hi-
szen az elosztó központokba nehéztehergépkocsik szállítják be a különféle termékeket, 
innen pedig kisteherautókkal terítik a városokban. Svájcban 2001-ben kilométer alapú 
nehézteher- (3,5 t feletti) útdíjat vezettek be, minden útra vonatkozóan, tekintet nélkül 
arra, hogy az városi, vagy külterületi. A díjrendszer előzménye az a bilaterális megál-
lapodás volt, amely az EU és Svájc között született és 24 t-ról 34 t-ra, majd később 40 
t-ra emelte meg az országban közlekedő nehéztehergépkocsik megengedett össz-
tömegét. Ez nagymértékű forgalomnövekedést indukált. Emiatt Svájc az Alpok-régió 
védelmére, a valós költségek megfizettetésére és a vasúti infrastruktúra finanszírozásá-
ra vezette be a díjrendszert.  

Igaz, hogy a rendszer a városi áruszállítási forgalmat közvetlenül nem érinti, 
mégis tartalmaz olyan megvalósítási elemeket, amelyeket a városi gyűjtő/elosztó rend-
szerek esetében is lehet alkalmazni.  

A rendszer távolságfüggő, ami azt jelenti, hogy akkor is ugyanannyit fizet egy 
teherautó, ha raktere teljesen ki van használva és akkor is, hogy ha üres. A fizetés alap-
ja tehát a megtett út, de differenciálnak a megengedett rakomány tömege és az emisz-
sziós kategória szerint is, így hozzájárulnak az utazások csökkentéséhez, a gépjármű-
vek lehető legnagyobb kapacitáskihasználásához és hatással vannak a gépjármű meg-
választására is. A km-ként meghatározott összeg felső határát rögzítették.  

A befolyt összeg kétharmadát a közlekedésre költik, míg a maradék egyharmad 
részt felosztják a régiók között, ugyanilyen célra.  

A rendszer az összes bevétel 4–6%-át emészti fel. Ahhoz képest, hogy 1997 óta 
évente 5%-kal nőtt a forgalom, a bevezetés évében 4%-kal csökkent a teherforgalom 
Svájc útjain. Hatékonyabb lett a közlekedés, ám vitatott, hogy ezt a díjrendszer vagy a 
súlykorlát megnövekedése eredményezte. Megfigyelhető volt, hogy a közlekedés 
résztvevői optimalizálták útjaikat és több esetben kevésbé környezetszennyező gép-
járművet használtak. Egyes vélemények szerint a díjrendszernek az lesz a következ-
ménye, hogy kisebb áruszállító járműveket fognak alkalmazni, amelyekre nem vonat-
kozik az útdíj, de ez nem valósult meg. Mindemellett a vasút áruszállítási részaránya 
megnőtt. Nagyon lényeges lépés, hogy a rendszer bevezetéséről szavazást tartottak, 
így teremtve meg a legitim hátteret. A tapasztalatok között megfogalmazódott egy ál-
talános észrevétel, miszerint: a folyamat mindig megelőzi a technológiát, azaz mindig 
a technológiai megoldás követi a problémát és nem fordítva. [8, 13] 

 
 

 



Hollandia 

Hollandiában a díjrendszer-bevezetési kísérletek nem sikerültek, aminek elsődle-
ges oka az volt, hogy a nem voltak megfelelően előkészítve, jogilag kellően alátá-
masztva és diszkriminatívak voltak. A DESIRE (belvárosi útdíj rendszerek kialakítása 
a nehéztehergépkocsik részére) projekt keretében a közlekedési minisztérium vizsgála-
tot indított annak meghatározására, hogy hogyan lehetne bevezetni öt éven belül egy 
km alapú díjrendszert a meglévő intelligens rendszerekkel. Ez volt a Kilometerheffing 
program, amelynek tervezett befejezése 2006. A cél egy igazságos díjrendszer kialakí-
tása, a környezet minőségének és a biztonság javítása, a torlódások csökkentése a ke-
resletmenedzsment eszközével.   

Első lépésben az összes útra érvényes átalánydíjat vezettek be. A rendszerből 
nem származhatnak hozzáadott bevételek, mert a minisztérium semleges költségeve-
tést fogadott el. Ebből a rendszerből tértek aztán át a km alapú rendszerre, a jövőben 
pedig a hely és idő alapú rendszerré bővítés a cél.  

A rendszer elfogadottsága minden más országban tervezett vagy bevezetett rend-
szerénél jobb. Alkalmazásával alapjában minden résztvevő egyetért.  

Természetesen vannak még vizsgálandó pontok és vitatott kérdések. Az áruszál-
lítók szerint a rendszer akkor fogadható el, ha az adminisztrációs költségek nem növe-
kednek, ha makro szinten az összes adóteher nem növekszik, ha az érintetteket bevon-
ják a döntés-előkészítésbe, illetve ha a bevételeket az infrastrukturális költségek fede-
zésére az externáliák internalizálására, a biztonság növelésére és a megfelelő környe-
zetminőség kialakítására használják fel. Magasabb költségek esetén további feltételek 
teljesülése szükséges, mégpedig, hogy a fizetési rendszer más közlekedési módokra is 
terjedjen ki, illetve a tehergépkocsik ne fizessenek többet annál, amennyiért valóságo-
san felelősek.  

A rendszer városi áruszállításra gyakorolt hatásai ma még csak becsülhetők. 
Amennyiben bevezetik a hely és idő alapján differenciált rendszert, úgy várhatóan lé-
nyeges fejlesztés indul meg a városi áruszállítás szervezésében. [8, 14] 

Franciaország 

A franciaországi Lyonban a Péripherique Nord de Lyon az első díjfizetős rend-
szer. A körgyűrű részét képező útszakaszon alagút és hidak is vannak. Alapvetően 
azért épült, hogy tehermentesítse a várost és hozzájáruljon a gyorsabb K-Ny-i tranzit-
hoz. Az útdíjat az építés finanszírozására vezették be minden személy- és tehergépko-
csi részére, éjjel-nappal. Egy évvel a bevezetés után az alagút jogi problémák és a ne-
hézteher-forgalom tiltakozása miatt zárva volt 1997 és 1998 között. A tiltakozás a dí-
jak mértékének csökkentéséhez vezetett. Két szakasza ingyenessé vált, a párhuzamos 
alternatív útvonalakat pedig visszaszélesítették.  

 
 

 



A bevétel az üzemeltetőkhöz kerül, amely korábban magáncég volt, de a de-
monstráció után visszakerült köztulajdonba és még az alagút feletti kezelési jogokat is 
visszavásárolták.   

A rendszert hatékonynak és praktikusnak értékelték. A csökkentett díjakat is si-
került elfogadtatni. A városi ellátásra gyakorolt hatásokat nem vizsgálták, pedig a kör-
gyűrűn belüli ellátás szoros kapcsolatban van a külső beszállítással. [8] 

Az elmélettől a gyakorlatig 

Mint ahogy a vizsgált városok esetében tapasztalható, az útdíj alapja az elfoga-
dottság. Gyakran viszont nem foglalkoznak vele a végrehajthatóság miatt, pedig ha az 
érintettek elfogadják a díjrendszert, akkor a végrehajtás is sokkal egyszerűbb.  

A siker másik alapeleme a befolyt jövedelmek felhasználásának meghatározása. 
Általános tapasztalat, hogy a díjat könnyebben fogadják el, ha azt a közlekedési inf-
rastruktúra javítására fordítják.  

Az útdíjrendszer különösképpen hatékony lehet az áruszállítás esetében, mert az 
áruszállításban résztvevők hajlamosak döntéseiket racionálisan, gazdasági alapon 
meghozni. A díjak hatással vannak a logisztikára, a közlekedési stratégiákra, az irányí-
tók döntéseire, így az egész közlekedési rendszerre. A döntésben persze további fontos 
szerep jut az elérhetőségnek, a megbízhatóságnak, a pontosságnak, a rugalmasságnak, 
a biztonságnak is. 

Az útdíj jobban alkalmazható olyan termékek és szolgáltatások esetében, ame-
lyek kereslete rugalmas. Az áruszállítás kevésbé rugalmas, hiszen a városon belül 
nincs alternatívája, míg a személyközlekedés esetén el lehet dönteni, hogy a tömeg-
közlekedést vagy a saját gépkocsit használják. Mégis a díjrendszer rábírhatja a szállít-
mányozási cégeket, egy sokkal hatékonyabb szállítási infrastruktúra használatára, az 
utazások újratervezésére. A differenciált rendszer pedig befolyásolhatja a járműállo-
mány összetételét, mint ahogy az Svájc esetében megfigyelhető, mert arra ösztönözték 
a fuvarozókat, hogy környezetkímélőbb közlekedési eszközöket alkalmazzanak. 

A szállítás a teljes logisztikai lánc egyik részeleme, erre hat közvetlenül az útdíj, 
a városi rendszerek pedig a gyűjtésre/elosztásra. Tekintve, hogy a logisztikai struktú-
rában a közlekedési költség a teljes termelési költség kis hányadát teszi ki, ezért az 
alacsony díjnak nincs strukturális hatása.  

A díj a végső fogyasztókat és az üzleti cégeket is ösztönzi, akik a városközpontba 
járnak vásárolni, szórakozni, vagy akik üzleteiket ide telepítették. A díjrendszer beve-
zetése megváltoztathatja a területfelhasználást, amely indukálja a közlekedési áramla-
tok megváltozását. Ez a jelenlegi növekedési trendet tompítja, viszont a fizetős város-
részekből kivonulhatnak az üzletek.  

A rendszeren nem nyerhet mindenki. Egyes vélemények szerint az áruszállítók a 
nyerő oldalon állnak, ha: 

• differenciált a rendszer és minden közlekedési résztvevőre kiterjed, nem diszk-
riminatív; 

 



• a bevételt a közúti infrastruktúra fejlesztésére és a közúti áruszállítás haté-
konyságának növelésére fordítják. 

A díj elmozdítja az egyéni forgalmat, csökkennek a dugók, a felszabadult terüle-
tek felhasználása hatékonyabbá válhat, de csak akkor, ha ez a díj elég magas. Nő az 
átlagos haladási sebesség, több az átlagosan szállított árumennyiség is, így ugyanannyi 
gyűjtéshez/elosztáshoz kevesebb gépjármű szükséges. Összességében ez többet ér, 
mint a ténylegesen fizetett díjtétel. 

De akkor miért van mégis ellenállás? Mert ez a haszon nem érzékelhető minden 
résztvevő esetében egyformán. A díj megnöveli a közlekedési költségeket, ami nehezí-
ti a disztribúciós piaci feltételeket, a verseny nő, a kereslet pedig nem növekszik olyan 
mértékben, mint amikor nincs díj. A valós közlekedési költségek növekedése az aktív 
és innovatív résztvevők számára előnyös, ugyanis a magasabb közlekedési költség a 
hatékonyabb raktározási, logisztikai és intelligens járműkapacitás-kihasználás felé te-
reli a figyelmet. A svájci tapasztalatok alapján az útdíj növeli a versenyt és innovációra 
serkent.   

Következtetések 

Az útdíjrendszerek már jól ismertek Európa-szerte. Viszont a keresletmenedzs-
mentre fordított bevételrendszer, a valós költségek megjelenése, az externáliák 
internalizálása még gyerekcipőben jár. Gazdasági szempontból az elméleti elképzelés 
megfelelő, viszont a való világban alkalmazása számos akadályba ütközik: 

• a városi közlekedési problémákat a résztvevők nem tekintik még elég súlyos-
nak ahhoz, hogy pénzügyi megoldást kelljen bevetni az orvoslására, ám a 
problémák növekedése várhatóan meg fogja változtatni a hozzáállást; 

• nem minden technikai alkalmazás megfelelő, a gazdaságilag „második leg-
jobb” megoldás egyszerűbb és költséghatékonyabb lehet; 

• az externális költségek gyakorlati kalkulálása még mindig vitatott; 
• a helyi sajátosságok miatt nehéz a különböző koncepciók eredményeinek átül-

tetése. 
Annak ellenére, 

. 

hogy kevés a működő városi díjrendszer, sok kezdeményezés fo-
lyik, vagy van tervezési fázisban. Az ezekből levonható tapasztalatok szerint: 

• csaknem minden típusú díjrendszer azonosan alkalmazható a személy- és az 
áruszállításban is; 

• a projektek főként a személyszállításra összpontosítanak, az áruszállítást még 
integrálni kell; 

• a gyakorlati megoldásokat politikai realitás vezesse, és ne gazdasági teória; 
• a legtöbb projekt bevétele a közlekedési infrastruktúrára fordítódik, sokkal ne-

hezebb megvalósítani egy keresletmenedzsmentet támogató díjrendszert; 
• a projektek megközelítési szemlélete az egyszerűből induljon és a komplex 

felé haladjon

 



Habár a legtöbb városi díjrendszer-projekt a személyközlekedésre koncentrál, az 
áruszállítás hasonlóan érintett. Az útdíj hozzájárulhat a városi áruszállítás hatékonysá-
gának növekedéséhez, közép- és hosszú távon pedig a fenntarthatóbb logisztikai és 
disztribúciós stratégiák kialakításához. 

Az áruszállítás másképp reagál az útdíjra, mint a személyközlekedés, mert: 
• a kereskedelmi forgalom több utat tesz meg és kevésbé rugalmas; 
• a kereskedelmi közlekedés szervezői döntéseiket racionálisan, gazdasági ala-

pon hozzák meg; 
• a városi áruszállítás számára nincs hatékony alternatíva. 
Annak ellenére, hogy a díjak hozzájárulnak az egyéni forgalom csökkenéséhez, a 

szakértők szkeptikusak abban a kérdésben, hogy a díjrendszer haszonnal jár az áru-
szállítók számára.  

Információ- és kommunikációtechnológia a városi áruszállításban 

A rendelkezésre álló közlekedési infrastruktúra optimális és sokkal hatékonyabb 
használatában az információtechnológia és a kommunikáció nagyon fontos szerephez 
jut. Mindezen lehetőségek közül az egyik az elektronikus kereskedelem, viszont ezt 
meg kell, hogy előzze a szállításban alkalmazható információtechnológia összefoglalá-
sa. 

A kérdéskörben négy területtel kell foglalkozni. 
1. Magas fokú logisztika 

A koncepció lényege, hogy logisztikai láncon belüli tevékenységeket szinkro-
nizálják, hogy a folyamatok gyorsabbak legyenek. A nagyobb hatékonyság el-
érése érdekében alkalmazni kell a szükséges – menedzsmentet és kommuniká-
ciós technológiákat támogató – szoftvereket. A mobil kommunikáció költség-
csökkentést eredményez az idő megtakarításával és a sokkal hatékonyabb di-
namikus menedzsmenttel, mindemellett lehetővé válik az is, hogy a szállítmá-
nyozó mindig tájékoztathassa klienseit küldeményeik pontos helyéről. A glo-
bális mobil kommunikációs rendszer (GSM) többek között abban segít, hogy a 
közlekedési vállalatok on-line kapcsolatban legyenek a sofőrjeikkel. Az elekt-
ronikus adatcsererendszer (EDI) egy olyan nemzetközi kooperáción alapuló 
információs rendszer, amely lehetővé teszi az üzenetek elektronikus cseréjét a 
kereskedő partnerek között, lefedve a kereskedelmi, a vám-, a biztosítási és a 
gyártási területeket is.  

2. Közlekedési segédkönyv és azonosító technológiák 
A gépjárműre telepített navigációs rendszer és műholdkapcsolat segítségével 
bármikor meg lehet határozni az adott gépjármű helyzetét. A GPS (globális 
helymeghatározó rendszer) segítségével egy digitális kijelzőn hangjelzés mel-
lett megjeleníthetők a sofőr számára fontos, mindig friss közlekedési adatok. 
A technológia segítségével ki lehet választani a legmegfelelőbb útvonalat, már 

 



szállítás közben. A tájékoztatás a Közlekedési Útmutató Rendszer információ-
ira támaszkodik.   

3. Állománymenedzsment 
A számítógéppel irányított gépjárműirányítási és menetrendrendszer (CVRS) 
egy kifinomult, interaktív rendszer, amely szintén alkalmas a közlekedési 
problémák kezelésére. 

4. Közlekedési rendszerek 
A közúti közlekedés okozta terhelések nagymértékben csökkenthetők a kom-
binált közlekedési rendszerek alkalmazásával, amelyeknél szintén nem hanya-
golható el a megfelelő információs technológia igénybevétele. Haszna az 
energiatakarékosságban, a közúti torlódások csökkentésében, a biztonság nö-
vekedésében, a környezetvédelemben és az építési/fenntartási szükségletek 
csökkenésében mérhető. 

E-kereskedelem a gyakorlatban 

A fent bemutatott technológiák ritka alkalmazása mögött financiális korlátok, il-
letve szemléletbeni hiányosságok húzódnak meg, ugyanilyen okokra vezethető vissza 
a magas fokú logisztikai technológiák lassú terjedése. Pedig az árumenedzsment-
technológiák rövid időn belül megtérülnek, és már nélkülözhetetlenek a hatékony lo-
gisztikai szolgáltatásokhoz. 

Információtechnológiai feltételek megteremtésére van szükség az elektronikus 
kereskedelemhez kapcsolódáshoz is, amihez viszont nem kell más, mint egy számító-
gép és internetkapcsolat. 

Az elektronikus kereskedelem gyorsan növekvő piac, amely forradalmasíthatja 
nemcsak a teljes piacot, hanem az egész életformát. Az elektronikus kereskedelmet a 
cégek gyakorlatilag 20 éve alkalmazzák az EDI formájában szabványosított adatok 
továbbításakor. Az internet megjelenésével az eletronikus kereskedelem, az on-line 
vásárlás lehetőségei megnövekedtek.  

Kétféle e-kereskedelmi típust különböztetnek meg, az egyik az üzletközi (B2B), 
a másik az üzlet–fogyasztó (B2C) kapcsolatra épül.  

Az éles különbségtétellel szemben a kétféle kereskedelem szoros kapcsolatban 
áll egymással. A B2B kereskedelem tipikusan olyan információs és kommunikációs 
technológiák által nyújtott információáramlással jellemezhető, amely egy sokkal köze-
lebbi és sokkal szélesebb együttműködést tesz lehetővé. Az elektronikus technológia 
segítségével elektronikus rakodók és logisztikai központok alakíthatók ki. Az ilyen 
rendszer sokkal átláthatóbb, ami növeli a versenyt és megteremti a konszolidált rende-
lés feltételeit, növeli a gépjármű-kapacitás kihasználását és hozzájárul a gépjárműál-
lomány javításához. Mindezeken keresztül pedig hat a szállítási költségek csökkenté-
sére. 

A B2C rendszer azt jelenti, hogy üzletek szállítanak árukat vagy nyújtanak szol-
gáltatásokat a végfelhasználók számára. A B2C aktivitás fő üzleti modellje az on-line 

 



vásárlás, vagy más szóval az otthoni vásárlás. Ez az összes elektronikus kereskedelem 
20%-át teszi ki.  

Az áruszállítási csatornákban három általános termékkategóriát kell figyelembe 
venni: 

– sok olyan termék van, amely nem igényel fizikai szállítást (pl. a programok le-
töltése), 

– számos termék esetében már létezik kiszállítórendszer (pl. könyvrendelés), 
– vannak olyan termékek, amelyeknél nincs meg ez a disztribúciós rendszer és 

egy teljesen új elosztási módszert kell kialakítani. 
A B2B típusú elektronikus kereskedelem hatása a városi forgalomra semleges-

nek, illetve pozitívnak tekinthető. Nyilvánvalónak tűnik, hogy az otthoni vásárlás hoz-
zájárulhat az áruszállítási forgalom növekedéséhez, a házhoz szállítások miatt. Ez a 
hozzáadódó fogalom főleg az érzékeny lakott területeken jelenthet nagyobb problémát. 
Másfelől pedig az egyéni és a vásárlási forgalom csökkenését idézheti elő. Mindez a 
hálózat szempontjából előny, kevesebb lesz a forgalom akkor, ha sokan veszik igény-
be ezt a vásárlási módot, illetve ha a bevásárlások elmaradását nem váltja fel valami-
lyen más célú személygépkocsi-használat. 

A BESTUFS 14 EU-országból gyűjtött információkat, kivéve Portugáliát, Lu-
xemburgot és Írországot, de beleértve Svájcot és Norvégiát (2. ábra). 
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2. ábra Az on-line vásárolt áruk %-os megoszlása 
 
Összességében három általános megállapítás fogalmazható meg: 
• az elektronikus kereskedelem jelentősége még alacsony, de egyre inkább 

növekszik.; 
• a B2B típus sokkal nagyobb részt fed le, mint a B2C; 

 



• bár a B2C jelenleg kevésbé fontos, speciális tekintetben sokkal lényegesebb, 
hiszen ez képes leginkább megváltoztatni a városi áruszállítási formákat. 

A B2C fontosságával kapcsolatos válaszok annyira eltérőek, hogy nem lehet vi-
lágosan kijelenteni azt, hogy a B2C-nek mekkora a valódi jelentősége a teljes elektro-
nikus piacon.  

Minden vizsgált országban az elektronikus kereskedelmet kiemelten innovatív 
ügynek tekintik és többféle nemzeti szintű tanulmány is készült a témában. Néhány 
tanulmány foglalkozott az elektronikus kereskedelem és a közlekedés kapcsolatával, 
de kifejezetten a városi áruszállítási forgalommal kapcsolatos összefüggésekkel 
még nem. 

Az egyes országok esetében az elektronikus kereskedelem használatában külön-
böző szintek figyelhetők meg. A dél-európai országok kisebb aktivitást mutatnak ez 
irányban, mint az északiak. Az elektronikus kereskedelemben „vezető” országok kö-
zött szerepel Nagy-Britannia, Németország, Hollandia és Svédország, de még ők is 
elmaradnak az Amerikai Egyesült Államoktól, ahol a B2C piac a világ összes B2C 
kereskedelmének háromnegyedét teszi ki (1. táblázat).  

 
1. táblázat 

Az elektronikus kereskedelem részesedése az összeladásokat tekintve, 
%-ban 

 
Ország % 
Spanyolország/Portugália 0,06 
Olaszország 0,09 
Franciaország 0,14 
Belgium 0,16 
Dánia 0,2   
Finnország 0,22 
Ausztria 0,23 
Norvégia 0,26 
Svájc 0,29 
Németország 0,3   
Hollandia 0,34 
Nagy-Britannia 0,37 
Svédország 0,68 
USA 1,01 

 
A nyugat-európai országok on-line vásárlásainak alacsony részesedése a követ-

kező okokra vezethető vissza: 
• általános információs és technológiai fejletlenség, 
• a közösségi internet-hozzáférés hiánya, 
• vásárlási szokások, 
• logisztikai képességek és költségek, 
• az új fizetési forma iránti bizalom hiánya, 

 



• az on-line vásárlási kosarak különbözősége, 
• heterogén adatok. 
Az on-line vásárlások nemzeti közlekedésre gyakorolt hatásairól vagy gyérek az 

információk vagy nem is léteznek. Németországban a rendelési oldalakat működtető 
cégeknek az a célja, hogy nagy mennyiségű eladást produkáljanak annak érdekében, 
hogy a központi áruházakból a szállítás gazdaságilag életképes legyen. A franciáknál a 
legtöbb on-line élelmiszer-értékesítés a nevesebb bevásárló áruházakra épül, ám jel-
lemzően a hagyományos bevásárlást választják a fogyasztók azért, hogy pénzt takarít-
hassanak meg. Zürichben annak érdekében, hogy az elektronikus kereskedelem nega-
tív hatásait csökkentsék, megtették az első lépéseket a gyűjtő és elosztó pontok 
területfelhasználási és közlekedési tervekbe építése érdekében.  

A BESTUFS többféle esettanulmányt gyűjtött össze és vizsgált meg, amelyek 
többsége B2C típusú on-line vásárlási projekt. Sok esetben a projektek céges elképze-
lések, amelyeket így titokvédelem illet, hiszen az innovációs elképzelések kiadása ron-
taná a vállalat versenyhelyzetét. Így a projekteket inkább lehet innovatív üzleti megol-
dási lehetőségeknek tekintetni, mint jó gyakorlati megoldásoknak. 

Ausztria, Németország, Nagy-Britannia  

Ausztriában a piaci cégek 75%-a rendelkezik internetkapcsolattal, de ezek keve-
sebb, mint 10%-a használja fogyasztói kommunikációra. A lakosságot tekintve 40% 
használja rendszeresen az internetet, és kb. ezek 13%-a vásárol valamit a világhálón, 
ami az összes kereskedelmi bevételeknek 0,8%-át adja. A B2B kereskedelmet fontos-
nak tartják és szerepe nőni fog, aminek oka a raktárkapacitások csökkenése és a magas 
szolgáltatási színvonal iránti igény. A B2C-t nem tartják olyan fontosnak, a megrende-
lések könyvekre, szoftverekre és ételekre koncentrálódnak. Az on-line kereskedelem 
várhatóan növekedni fog, de korlátot szab neki a kezelés és a szállítás egyre növekvő 
költsége.  

Németországban a legtöbb elektronikus kereskedelmi megoldás B2C típusú. A 
németek többféle stratégiát alkalmaznak az elektronikus úton megrendelt termékek 
kiszállítására. A B2B és B2C típusok megoszlása a német piacon igen nagy különbsé-
get mutat: a B2B a teljes elektronikus kereskedelem 90%-át teszi ki, ennek ellenére a 
városi áruszállításban szerepe alacsony. A B2C típus jelenleg 10%-ot tesz ki, ám becs-
lések szerint rövid időn belül el fogja érni a 15%-os részesedést a teljes elektronikus 
kereskedelmi piacon. Jellemzően a dolgozó emberek használják ki ezt a vásárlási lehe-
tőséget. 

Nagy-Britanniában a B2B kereskedelmi típus közlekedésre gyakorolt hatásait 
semlegesnek ítélték meg, fontossága közepes. A B2C kereskedelem a nagyobb ABC-
hálózatokra összpontosul. Az élelmiszerüzletekben megvásárolt termékek közel 10%-a 
ezzel a vásárlási lehetőséggel jut el a fogyasztókhoz. Becslések szerint ez az érték a 
belvárosi területeken 5%-kal növekedhet meg. Az on-line ételrendelésekkel foglalkozó 
cégek stratégiája még fejlesztés alatt áll.  

 



A fent említett országokban működik a Pick Point AG. Az ötlet egy fiatal és el-
foglalt üzletembertől származik, aki feldühödött azon, hogy az interneten megrendelt 
termékeket mindig akkor szállították ki, amikor ő nem volt otthon. 

A megoldás olyan hosszú nyitvatartású gyűjtőpontok kialakítása volt, ahova ki 
lehet szállítani a megrendelt termékeket és ott bármikor át lehetett azokat venni. A 
Pick Point a német Deutsche Logistics AG leányvállalata, amely együttműködik a 
TNT-vel és a UPS-szel is.  

Mikor a megrendelés megtörtént, az árukat egy kiválasztott felvevőhelyre szállít-
ják. A vevő e-mailt vagy SMS-t kap, ha csomagja megérkezett. Öt nap múlva emlékez-
tetőt kap a vevő, ha megrendelését nem vette át, ha pedig tíz napon belül nem veszi azt 
fel, akkor azt a vevő költségén visszaküldik a feladónak. A németeknél kb. 1700 felve-
vőpont létezik, az osztrákoknál ennél sokkal kevesebb, mindössze 35. Az Egyesült Ki-
rályság területén 5000 gyűjtőpont működik. Ezek többsége benzinkút, de vannak köztük 
fitnesztermek, videokölcsönzők és kioszkok is. Közülük egy sem végez speciális raktá-
rozási feladatokat. A pontok több mint 80%-ában a helyszínen lehet fizetni.  

A rendszer előnye abban nyilvánul meg, hogy az ügyfél könnyedén megkaphatja 
a megrendelt terméket és akkor megy érte, amikor neki megfelelő. Nem kell többször 
kiszállítani a terméket abban az esetben, ha a megrendelő éppen nincs otthon. A gyűj-
tőpontok elérhetősége pedig egyszerű.  

Minél sűrűbb a gyűjtőpontok rendszere és minél több web-bolt működik, annál 
vonzóbbak a fogyasztók számára. Minél több vevőt vonz a rendszer, annál könnyebb 
rávenni a szállítókat és a cégeket újabb web-boltok és gyűjtőpontok létesítésére. Ter-
mészetesen a gyűjtőpontok számának növekedése magával vonja a szállítási költségek 
növekedését, ezért szükséges megtalálni az optimális mennyiséget. 

Dortmundban fejlesztették ki a Tower24 koncepciót, amely egy teljesen automa-
tizált raktározási rendszer kisméretű áruk számára. A szállító gépkocsijával közvetle-
nül a torony elé áll. Az árukiadó ablakokat úgy alakították ki, hogy 100 csomagot le-
hessen kezelni 20 perc alatt. A vevőt SMS-ben vagy e-mailben értesítik a megrendelt 
áru érkezéséről. 

A fogyasztónak 24 óra áll rendelkezésére, hogy felvegye csomagját anélkül, 
hogy a kocsiját el kellene hagynia. A toronyban különböző hőmérsékletű zónák van-
nak, így mindenféle termék könnyen kezelhető. A vevő a torony előtt fizet. Amennyi-
ben a csomagot nem vették át, arról a küldő céget értesítik. 

A rendszer fő logisztikai előnye, hogy az árufolyam kötegelhető. A rendszer 
gyors és költséghatékony és a legkevesebb területfelhasználással jár. Hátránya, hogy 
az egyszer megépített torony nem bővíthető (3. ábra). 

Benelux államok 

Az elektronikus kereskedelem Belgiumban a könyvvásárlásra, az élelmiszer-
áruházak árukínálatára, ruhaneműk vásárlására, banki tranzakciókra, utazásokra, bizto-
sításokra és számítástechnikai berendezésekre terjed ki.  

 



 

szállítói terminál felvevőpont 

feladás 

 
3. ábra A Tower24 rendszer 

 
A B2B kereskedelemben 150 belga cég érdekelt, és kb. 950 000 internet-

használónak van tapasztalata az elektronikus vásárlásról, ami azt jelenti, hogy legalább 
egyszer már vásárolt ilyen módon. A teljes on-line vásárlási bevétel 1999-ben kb. 
495,5 millió EUR volt.  

Brüsszelben működik a Caddy Home on-line bevásárlóközpont. A 17 éve indult 
kezdeményezés az elérhető technikákra épült, kezdetben a telefonra és a faxra.  

Aki ügyfele akar lenni, annak ki kell töltenie egy jelentkezési lapot, majd kap 
egy számot és egy jelszót. Ma már az internet segítségével is lehet rendelni, és kb. 
1000 féle termék közül lehet választani. A megrendelt termékeket házhoz szállítják. A 
szállítás meghatározott időszakokban történik, amelyek közül választani lehet. Ha a 
rendelést a kért időpontban már nem tudják teljesíteni, akkor a vevőnek új időszakot 
kell választani. Négy körutat szerveznek naponta, szombaton pedig kettőt. A megkül-
dött termékek árát lehet kártyával, csekkel és készpénzzel is fizetni. A teljesítésre 
nyolc nap áll rendelkezésre.  

A Caddy Home kb. 400 vevőt szolgál ki naponta.  
Az Egyesült Királyságban és a Benelux államokban működik a Relay Star rend-

szer, amely egy gyűjtőpontos megoldás elsősorban a last minute rendelések teljesítésé-
re. A rendszer a TEXACO és a United Parcel Service közös vállalkozása, amely a 
B2C típusú kereskedelem kihívásait kezeli B2B-s logisztikával úgy, hogy kihasználja 
a TEXACO széles hálózatát. A megrendelt termékek tömege nem lehet több 15 kg-nál 
az értéke pedig 2000 EUR-nál. A rendszer a TEXACO benzinkútjait használja kiszál-
lítási/gyűjtőpontokként. A csomag helyzete folyamatosan figyelemmel kísérhető.  

Miután a fogyasztó megrendelte a terméket, kiválasztja a felvevőpontot, amely-
ből a Benelux Államokban kb. 400, az Egyesült Királyságban pedig kb. 600 db van. A 
fizetés on-line történik a kiszállító honlapján a vásárlás időpontjában. Ha a megrende-
lést elfogadták, illetve a csomag megérkezett a kijelölt benzinkútra, akkor e-mailben 

 



tájékoztatják erről a megrendelőt. A csomagot 14 munkanapon át őrzik és raktározzák, 
majd automatikusan visszaküldik a feladónak. A csomag átvételéhez a megrendelőnek 
be kell mutatnia a rendelés számát, amelyet a rendelés elfogadásakor küldött vissza-
igazolásban kapott meg, és azonosítania kell magát.  

Franciaország 

A B2B kereskedelmet még nem tartják fontosnak, de a növekedését jósolják.  
A B2C típusú jelentősége nagyon alacsony, ám növekvő tendenciát mutat. Az in-

ternetes vásárlás a teljes mailrendszer mindössze 3%-át teszi ki. Franciaországban 
nagy hagyománya van a katalógusos vásárlásnak. Az internetes élelmiszer-vásárlás 
rohamosan terjed, ez a terület a domináns. A korábban 3000 körüli volt a rendelések 
száma, mára 15 000 és 50 000 között van naponta. 2000-ben 90 millió EUR bevétel 
származott az internetes élelmiszervásárlásból, ebből 55 millió EUR esik Párizsra. 
2000-ben még egy helyen sem volt elmondható, hogy a rendszer hasznot hozott. A 
jövőben várhatóan a háztartások legfeljebb 30%-a fogja rendszeresen használni az on-
line vásárlás lehetőségét. Az összes párizsi és több nagyvárosi ABC kínál már házhoz 
szállítási szolgáltatást. A nem élelmiszer termékek piaca is növekszik, de közel sem 
olyan gyorasan, mint az élelmiszereké. Hosszú távon arra lehet számítani, hogy a fo-
gyasztók a speciális termékekért visszamennek a helyi áruházakba, amíg a nehéz, il-
letve hétköznapi árukat az interneten fogják megrendelni.  

A Magasine de Quartier az egyik vezető, nagy támogatottságot élvező projekt a 
városi áruszállítások tekintetében. Fő célja a kiszállítások számának csökkentése helyi 
szállítási depók kialakításával. Mindez része a 2000. évi regionális közlekedési terv-
nek. A depókat a sűrűn lakott érzékeny területeken építették ki, amelyek kora reggeltől 
késő estig üzemelnek. A szállítók a csomagokat ezekben a depókban helyezhetik el 
ahelyett, hogy kiszállítanák azokat a vevőknek. A vevő vagy eljön a csomagjáért, vagy 
igen magas feláron kiszállítják neki. A szállítási távolságok olyan rövidek, hogy nem 
szükséges a gépjárműhasználat. Mind a B2B, mind a B2C típusú vevőkört képes ki-
szolgálni. 

A franciák első és legnagyobb projektje a PAD Nanterre 1998-ban indult a helyi 
szállítók és kézművesek által alapított Nanterre Közösség vezetőjének ötletéből. A 
projektet 20%-ban a tagok finanszírozták, a többi részt magán és kormányzati támoga-
tások adták. A projektet az hívta életre, hogy a tradicionális belvárosi üzletek elvesz-
tették vevőiket, illetve a nagyszámú egyéni bevásárlás miatti környezetterhelés már 
beavatkozást igényelt. A projektben 150 kereskedő vett részt. A projekt hat embert 
foglalkoztatott, akik a rendelésfelvétellel és a kiszállításokkal foglalkoztak.   

Svájc 

Az elektronikus kereskedelem Svájcban is nagyon fontos feladat. Igen sok sze-
mináriumot, konferenciát és workshopot rendeztek már ebben a témában az országban, 

 



de egyiken sem foglalkoztak még az elektronikus kereskedelem városi áruszállításra 
gyakorolt hatásaival. Zürich városa sokféle problémával küzd, amelyek az elektroni-
kus kereskedelemmel összefüggő kiszállításokkal, illetve az alkalmazható telematikai 
megoldásokkal kapcsolatosak. Az első lépésük a gyűjtő- és kiszállítási pontok integrá-
ciójának megvalósítása a közlekedési és területfelhasználási tervekben. 

A B2B típusú kereskedelem fontossága közepes. Általánosságban az elekronikus 
kereskedelem növekedése várható, de inkább az információcsere területén, mint sem 
az on-line vásárlásokban. A cégek kétharmadának van honlapja, 32,5%-uk foglalkozik 
elektronikus kereskedelemmel. Ezen cégek 68,5%-a bonyolít le összforgalma 10%-nál 
nagyobb kereskedelmet ilyen módon. A B2C kereskedelemben kevés ABC-áruház 
alkalmaz valódi házhoz szállítást és internetes vásárlási koncepciót. Az on-line vásár-
lásokból származó bevételek kevesebb, mint 1%-át teszi ki az ilyen típusú kereskede-
lem. Elsősorban könyvek, számítástechnikai termékek, CD-k, utazások és hotelszoba-
foglalás esetében használják. A lakosság kb. 25%-a vásárolt már interneten legalább 
egyszer.  

A LeShop az első on-line élelmiszer-szolgáltatás Svájcban és Lichtensteinben. A 
termékkínálat több mint 4500, a termékek árai hasonlóak a normál üzletek áraihoz. A 
megrendelt termékeket a svájci csomagküldő postaszolgálat szállítja házhoz. Minden 
terméket papírtáskába csomagolnak. A hőmérsékletre érzékeny termékeket hidegen 
tartja a szigetelt táska, amelynek külön felára van. A papír- és a szigetelt tasakokat 
műanyag dobozokba teszik, ezeket a szállító kiszállítás után visszaveszi.  

A főbb svájci városokban éjszakai expressz szolgáltatás működik. Ha a megren-
delő nincs otthon, akkor az általa megjelölt módon: 

• az ajtó előtt hagyják a rendelést, 
• a megjelölt szomszédba adják le, 
• beszállítják a postára, ahol a nyitvatartási időben a csomag átvehető. 
2001 augusztusa óta új logisztikai központot működtet a vállalat. 60 beszállító 

látja el a központot, ahol több mint 4500 terméket raktároznak. Naponta 200–400 
megrendelést teljesítenek, kilenc tonna termék kerül ki ezekben a sárga ládákban szer-
te az országban. A rendelések 80%-a az expressz szolgáltatást veszi igénybe. A logisz-
tikai központot az on-line áruház igényeinek megfelelően alakították ki. Az egyenkénti 
raktározó rendszer miatt minden terméket külön szállítási egységben kell gyűjteni. Ezt 
a főleg kézi munkát automata folyamatok is támogatják.  

Svájc másik nagy on-line bevásárló rendszere a MIGROS, amely nemcsak ABC-
ket, hanem benzinkutakat, bankokat, biztosítókat, utazási irodákat is működtet A rend-
szert 1998-ban indították. A MIGROS on-line kb. 4000 féle terméket kínál. Árai meg-
egyeznek a normál bolti árakkal. A megrendelt árukat vagy kiszállítják, vagy fel lehet 
őket venni a nagyobb élelmiszerüzletekben. Az árukat újrahasználható dobozokban 
szállítják, amelyeket érkezés után azonnal visszaszállítanak. A délelőtt 10 előtti rende-
léseket még aznap, a későbbieket másnap szállítják ki. A vevő két szállítási szolgálta-
tás közül választhat: 

 

 



• szabványos szolgálat: kiszállítás meghatározott időszakokban; 
• deLuxe szolgálat: szállítás megbeszélt időpontokban. 
A díj mértéke függ a választott szolgáltatástól és a rendelt mennyiség értékétől. A 

fizetés hitelkártyával és bankkártyával lehetséges. Ha a vevő nincs otthon, akkor annak 
teljes felelősségére a csomagot az ajtó előtt hagyják.  

A cég úgy értékelte, hogy a koncepció és a kisebb 

p

méretű csomagok terjedése 
miatt nagyobb lett a forgalom. A negatív környezeti hatások csökkentése érdekében és 
a cég arculatának „zöldítése” végett a cél a disztribúciók optimalizálása. Az elképzelé-
sek szerint felvevőhelyeket alakítanak ki, amelyek könnyebben elérhetők, ilyenek a 
MIGROS benzinkutak, vasútállomások, repterek. A fő cél: annyi bevásárlóközpontok-
ba irányuló utazást kerülni el, amennyit csak lehetséges. A koncepcióban egy kísérlet 
is szerepel, melyben a házhoz szállítást elektromos kerékpárokkal és kisteherautókkal 
oldanák meg. 

Az on-line vásárlás logisztikája 

Integrált adatáramlás 

Az on-line szállítóknak az a célja, hogy olyan információs technológiát alakítsa-
nak ki, amely lehetővé teszi a különféle üzleti partnerek eltérő rendszereinek valós 
idejű integrációját. A nyomkövetés és a helymeghatározás, illetve a panaszmenedzs-
ment is megköveteli az integrált megoldásokat. Ugyanis a csúcsidejű kereslet a kézi 
rendszerek összeomlását eredményezheti.  

Két logisztikai modell a kialakításhoz 

• Helyi logisztikai feladatok ellátása a meglévő üzletekben (a vevő maga gyűjti 
össze a termékeket), 

• meghatározott központokban elvégzendő logisztikai feladatok, amelyek meg-
oldhatnak elektronikus kereskedelmi feladatokat, l. szállítószalag-
használatot, raktározást, csomagolást stb. 

Ahogy az on-line üzletek növekednek, úgy kezdenek az utóbbi felé orientálódni. 
Ez megteremti a hatékony működés feltételeit, ám sok árut kell eladni ahhoz, hogy a 
magas beruházási költségek megtérüljenek. Ha a jövőben az interneten vásárlók száma 
növekedni fog, akkor a cégeknek ki kell alakítani az ehhez szükséges disztribúciós 
koncepciót. 

Last minute megoldások 

Ez a megoldás kiemelkedő fontosságú az on-line vásárlás sikere érdekében és ez 
a gazdasági sikeresség kulcsa. Meg kell oldani azt, hogy a megrendelések gyorsan cél-
ba érjenek, illetve megoldják a kiszállítási nehézségeket. 

 



Időhöz nem kötött szállítás 

Ha a terméket nem a megbeszélt időben, vagy nem kötött időszakban szállítják ki 
a megrendelőnek, akkor fennáll annak a veszélye, hogy a vevő nem lesz otthon, ami-
kor a terméket át kellene vennie. Ez jogi és logisztikai problémát is felvet. Egyrészt a 
csomagok kiszállításával kapcsolatos felelősség az, amely jogi problémához vezet. 
Másrészt felmerül a tárolás kérdése, amelynek egyrészt elérhetőnek, másrészt bizton-
ságosnak kell lennie. Ezekre a problémákra vannak megoldások a fent említetteknek 
megfelelően. Sok problémát jelent ez a szállítási típus, de ezzel lehet optimalizálni a 
leginkább a közlekedést.  

Megbeszélés szerinti kiszállítás 

Kevésbé hatékony ez a megoldás, mert nehéz a kiszállítói utakat teljesen fel-
tölteni. A legrosszabb esetben minden egyes megrendelést külön szállítással teljesí-
tenek.  

Kiszállítás egy adott időszakban 

Ez a típus megpróbálja ötvözni a fenti két módszer előnyeit. A vizsgálatok azt 
mutatják, hogy a vevők azt részesítik előnyben, ha a megrendelt árukat munkanapokon 
este 8–10 között szállítják ki. 

Munkahelyi kiszállítás 

A munkahelyre szállítás megoldja a vevői jelenlét hiányát, de raktározási prob-
lémákat jelent a hivatalban, főleg ha hűtött vagy fagyasztott termékekről van szó. Eb-
ben az esetben a last minute kiszállításokból eredő problémák átkerülnek a munka–
otthon szállításokra. Ez hatással van a dolgozók közlekedési eszközválasztására, hi-
szen a munkahelyre küldött termékek miatt a dolgozó kocsival indul munkába és nem 
tömegközlekedéssel. 

Kiszállítás a gyűjtőpontokra 

Ezzel a megoldással a többi módszer problémái áthidalhatók. Az árukat a köz-
pontba szállítják. A kiszállítás a nap bármely időszakában megtörténhet, a gyűjtésre 
elegendő idő áll rendelkezésre. A gyűjtőpontok garantálják a biztonságos tárolást és a 
megfelelő hőmérsékleti viszonyokat. A gyűjtőpontok helyi áruszállító központok is 
lehetnek (Tower 24), vagy olyan meglévő infrastruktúrák, mint benzinkutak, vasúti 
pályaudvarok, helyi üzletek, P+R parkolók, szórakoztató létesítmények. A gyűjtőpon-
tok, amelyek a meglévő feladataikat is ellátják, hozzájárulhatnak a forgalom csökken-
téséhez, de növekedéséhez is. Csak akkor csökkenhet a forgalom, ha a vevők egyéni 
útja a gyűjtőpontok felé több más bevásárlási utat vált ki.  

 

 



Ételszállítás 

Amikor extrákról van szó, általában az élelmiszerekre, azon belül is a hűtést 
igénylőkre kell gondolni. Az aktív hűtési lánc hosszabb közlekedési utat kíván, maga-
sabb a beruházási költsége, és ha a szállító és logisztikai szolgáltató cégekről van szó, 
ez általában nem tartozik a szolgáltatási körbe. 

Kiszállítási díjak és közlekedési hatékonyság 

A szállítási díjak még mindig nem fedezik az aktuális logisztikai költségeket, 
amely még mindig a kevés on-line vásárlással van összefüggésben. A jövőben növek-
vő elektronikus kereskedelem sokkal érzékenyebbé fogja tenni a vevőket a kiszállítási 
árakra. 

A logisztikai szolgáltatók lehetőségei és kockázatai 

Az elektronikus kereskedelem erős hatással van a közlekedési szolgáltatások 
piacára: 

• megváltoztatja a keresletet, 
• új lehetőségeket nyújt a célok hatékony eléréséhez, 
• felértékelődik a logisztika szerepe. 
Másféle logisztikát követel meg, mint a hagyományos kereskedelem, viszont a 

hatékonyság növekedhet a szorosabb együttműködés által. A logisztika az elektronikus 
kereskedelemben kulcsszerephez jut, hiszen magas minőségű logisztikát kíván meg.  

A városi áru- és személyszállításra gyakorolt lehetséges hatások 

A B2B elektronikus kereskedelem három hatása tekinthető dominánsnak: 
1. A horizontális és vertikális együttműködés valós idejű kereslethez és 

„percrekész” (just-in-time) logisztikához vezet. Az üzleti partnerek gyorsab-
ban teljesítik rendeléseiket, mindehhez pontos kiszállítást várnak el. Egyre ki-
sebb csomagokat kell kiszállítani egyre frekventáltabb helyekre. 

2. A globális együttműködésen alapuló elektronikus kereskedelem hosszabb tá-
vú szállításokhoz vezet. 

3. Az ellátási lánc kiszélesedése és az elektronikus alapú programok nagyobb 
nyilvánossághoz vezetnek, így nő a verseny. Megvalósul a rendelések össze-
fogása és a jobb gépjárműkapacitás. A forgalom módszere és a költségek 
csökkenthetők. 

Az 1–2. hatás nagyobb áruszállítási forgalmat indukál, a 3. csökkenti azt, racio-
nális és hatékony lépésekkel.  

A B2B típusú kereskedelem akkor van hatással a városi áruszállításra, ha leg-
alább egy érintett cég a városi területen belül helyezkedik el. Lehetséges hatásait a 4. 
ábra szemlélteti.   
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4. ábra A B2B típusú kereskedelem lehetséges hatásai a forgalom nagyságára 

(áruszállítás) 
 
A B2B logisztika jellemzői a következők: 
• az on-line vásárlás nem koncentrálódik a helyi területekre, a globális vásárlási 

lehetőség növeli a szállítási távolságot, 
• az egyedi rendelések csökkentik a rendelési egységek méreteit, 
• növekszik a szállítási gyakoriság, 
• számos bevásárló utat helyettesíthet. 
Az, hogy a B2B típusú kereskedelem milyen mértékben járulhat hozzá a forga-

lom csökkenéséhez, nagymértékben függ attól, hogy mennyire képesek az érintettek 
konszolidált rendelések végrehajtására, milyen mértékű a közlekedési kapacitáski-
használás, alkalmaznak-e intelligens járattervezést, illetve hogy hol helyezkednek el az 
árukezelő központok.  

Kutatók szerint a fogyasztók formális bevásárlási utazásikat hosszabb, kikapcso-
lódást szolgáló utazásokkal váltják fel, ezért összességében az elérhető csökkenés ki-
sebb, mint az új utazások által generált forgalom, így az elektronikus kereskedelem 
fejlődése és terjedése a teljes forgalom növekedéséhez fog vezetni. 

Természetesen nem lehet általános következtetéseket megfogalmazni, tekintettel 
arra, hogy a logisztikai megoldások széles skáláját alkalmazzák, amelyeknek más és 
más hatása lehet az áruszállítási forgalomra. A 2. táblázat összefoglalja az egyes meg-
oldások lehetséges hatásait. 

 



2. táblázat 
Az egyes on-line vásárlási modellek különböző logisztikai megoldásainak 

lehetséges hatása a fogalomnagyságra 
 

Általános trend 
Az elektronikus kereskedelem hatására a csomagméretek csökkennek, 

nő az egyedi szállítások hossza és a szállítási gyakoriság 
Logisztikai modellek Növelő faktorok Csökkentő faktorok 

A meglévő logisztikai csatornák 

latok, posta) 

Nagyobb távolságok és szállítási 
gyakoriság a globális vásárlás 

nyújtotta lehetőségek miatt és az 
egyedi rendelések számának 

növekedése 

Jobban összefogható, járatopti-

árumennyiségnek köszönhetően 

Új csatorna: polcos begyűjtés Csak korlátozott Rövidebb távolságok 

Új csatorna: meghatározott áru-
házak 

A megtett út hosszabb, mert az új 
árukezelő központokat ki kell 

szolgálni, nagyobb távolságok a 
felvevőhelyekig és az otthonokig 

Jobb konszolidáció és 

Kiszállítás a felvevőhelyekre, 
munkahelyekre is 

A sok gyűjtőhely miatt a megtett 
út hosszabb; hatással van a 

közlekedésieszköz-választásra, a 

saikat hosszabb, más típusú 

A vásárlási utazások helyettesí-
tése, jobb konszolidáció és 

járatoptimalizáció, a különböző 
rendeléseket a felvevőpontokon 

lehet gyűjteni 

Házhoz szállítás A megtett út hosszabb, fogyasz-
tók a formális bevásárlásaikat 

al cserélik fel, „visszafelé lo-
gisztika” 

A szokásos bevásárlást felváltja 
az összefogott áruszállítás, a 
potenciális csökkenés akkor 
lehetséges, ha képesek alkal-

mazkodni az összefogott szállí-

nálják a járműveket és hatéko-
nyan szervezik meg a járatokat 

használata (csomagküldő szolgá- malizálási lehetőségek a nagy 

összekapcsolási lehetőségek 

járatoptimalizáció 

fogyasztók a formális bevásárlá-

utazásokkal cserélik fel 

hosszabb, más típusú utazások-
k

tásokhoz, megfelelően kihasz-

 
A B2B elektronikus kereskedelemnek akkor lehet haszna a társadalom számára, 

ha eléggé kihasználják az áruszállító járműveket, illetve ha az egyéni vásárlási utakat 
nem váltja fel más, gépkocsihasználattal összefüggő tevékenység. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy jelenleg nincs olyan tanulmány, amely a fentebb felsorolt hatásokat 
folyamatosan vizsgálta volna. Továbbá nem világos, hogy melyik logisztikai megoldás 
eredményezi a legnagyobb fogalomcsökkenést. A kutatók összességében forgalomnö-
vekedést jósolnak, főleg a helyettesítő tevékenységek hatása miatt. Az elektronikus 
kereskedelemmel foglalkozó vállalatok tudatában vannak annak, hogy az on-line vá-
sárlás növelheti a forgalmat, aminek okaként a kis mennyiségeket és a jelenlegi kon-
cepciók hiányosságait nevezik meg.  

 



A fő cél az, hogy amennyire lehetséges elkerüljék a fogyasztók helyettesítő uta-
zásait, ettől függ ugyanis, hogy mekkora forgalomcsökkenés érhető el.  

A kulcskérdés, hogy vajon az elektronikus kereskedelem kereslete elér-e egy 
olyan szintet, amellyel az átlagos kiszállítási távolságok lényegesen rövidebbek lesz-
nek, mint az egyéni bevásárlásnál. Mindezt még megjósolni is nehéz. Mindenesetre a 
logisztika és az elektronikus kereskedelem egy ciklust alkot, az egyik fejlesztése indu-
kálja a másikét. Ez a függőség az egyik fő oka annak, hogy nehéz kiszámítani az elekt-
ronikus kereskedelmi fejlődést. Ehhez hozzájárul még az is, hogy a jövőbeni on-line 
vásárlások fejlődésére komoly hatással van a tradicionális vásárlás, amely megpróbálja 
minden lehetőségét (tanácsadás, személyes kontaktus stb.) kijátszani ebben a verseny-
ben. [15] 

Éjszakai szállítás 

Az éjszakai szállítás lehetősége már több közlekedéstervező fejében megfordult, 
mint jól alkalmazható megoldás a városi áruszállítások hatékonyabb és gyorsabb lebo-
nyolításához. Kevés a jó megoldás, a legtöbb országban csak elképzelés szintjén léte-
zik, ám Hollandia ezen a területen is úttörő, náluk minisztériumi szinten egy teljes pro-
jekt keretében foglalkoznak az éjszakai szállítások kérdésével. 

Franciaországban a legtöbb szállítás nappal zajlik, hasonlóan a mindenkori gya-
korlathoz. Átlagos szinten a szükséges szállítási/begyűjtési műveletek ideje 15 perc. A 
francia városok többségében reggel tíz óra előtt nem lehet szállítani, és vannak olyan 
helyek, ahol az üzletek dél és két óra között ebédszünetet tartanak. Ezeket a körülmé-
nyeket is figyelembe kell venni a szállítások tervezésénél, amely során legfontosabb 
befolyásoló tényező az idő.  

A konfliktusok egyre növekednek, hiszen a kiszállítások során egyre jobban ki 
kell elégíteni a fogyasztók igényeit, úgy, hogy közben a vezetők levezethető időmeny-
nyiségét csökkentik. A rakodáshoz felhasználható várakozási idő is korlátozott. Ennek 
következtében a kiszállítás és a begyűjtés egész nap és még hétvégéken is zajlik, így a 
közúti infrastruktúra használata folyamatosan növekszik. 

Az éjszakai szállítás elleni legfőbb érv a zaj, amely nemcsak a gépkocsik műkö-
déséből származik, hanem az árukezelésből is. Egyes városokban teljesen elutasítják 
az éjszakai szállítás lehetőségét. Párizsban még annak a vonatnak a működését is meg-
szüntették, amely italokat és ételeket szállított az éttermek számára, annak ellenére, 
hogy ez a megoldás kifejezetten környezetkímélő volt. Az okozott zaj miatti panaszok 
következtében kellett beszüntetni a működését.  

Egyes városokban viszont támogatják az éjszakai szállítást. A hatékony éjszakai 
szállításhoz elkerülhetetlen a reggeli szállítási időszak kiszélesítése, illetve a délutáni 
és esti integrálása. Fejleszteni szükséges továbbá az áruszállítási központokat is. A 
legkényesebb fejlesztési pont azonban a zaj csökkentése, amely részben technológiai 
fejlesztések eredményeképpen részben viszont az odafigyeléssel érhető el, hiszen a 
vezetési stílus, illetve a rakodás során tanúsított viselkedés – ajtók csapkodása, rádió-

 



hallgatás stb. – is zavaró lehet. Ám figyelembe kell venni azt a tényt, hogy minden 
ember fogyasztó a saját igényeivel, ezért a szállítás nagyon fontos, akár este, akár nap-
pal végzik. [16] 

Az Egyesült Királyság közútjain szállított árumennyiség az elmúlt húsz évben 84 
millió t-ról 148 millió t-ra nőtt. Az UK Delivery Curfew Initiative szállítással foglal-
kozó társaság azt vizsgálta, hogyan lehetne ezen árumennyiséget a lehető leghatéko-
nyabban kiszállítani, milyen intézkedéseket kellene megtenni, illetve milyen gyakorla-
ti megoldásokat lehetne alkalmazni. Céljuk egy olyan próbaprojekt indítása, amely 
keretében egy résztvevői fórumot is létrehoztak annak megvitatására, hogy a projekt 
során kialakított gyakorlati követelményeket kik és hogyan képesek megvalósítani. Az 
éjszakai szállítás alapkövetelményeként a csendes járművek alkalmazása, a személyi 
képzés javítása, az infrastruktúra fejlesztése jelent meg.  

Meghatározták az éjszakai szállítás valódi hasznát, ami a gépkocsik jobb kihasz-
nálásában, a friss áruk közvetlen szállíthatóságában, a kevésbé stresszes vezetési kö-
rülményekben jelentkezik. A lakosság haszna a csúcsidőben közlekedő tehergépkocsik 
számának csökkenése, és a csendesebb, kevésbé szennyező gépjárművek használata 
következtében javuló környezetállapot.  

A projekt kiemeli, hogy politikai akarat és kormányzati döntés szükséges a nem-
zeti szintű sikerek elérése érdekében.  

A TNT Innight a Benelux államokban működő éjszakai expressz szállító vállalat 
30 éves tapasztalattal a háta mögött. A cég csak üzleti partnerekkel áll kapcsolatban, 
csaknem 250 alkalmazottat foglalkoztat számos alvállalkozó bevonásával. A szállítá-
sokat hétköznap végzik, mert a holland piac nem kész a hétvégi szolgáltatásokra.  

Éjszaka biztosabb és megbízhatóbb a kiszállítás, csökkenthetők a logisztikai 
költségek, rendszeres begyűjtés valósítható meg, rövidebbek a rakodási idők és az 
összköltség is csökkenhető. Összehasonlítás alapján az éjszakai szállítási költségek 
alacsonyabbak, mert az éjszakai járatok teljesítménye nagyobb. A logisztikai lánc 
„körideje” lerövidül.  

A TNT négy éjjeli expressz szolgáltatást nyújt, ebből három – a RetailNet (fotó-, 
grafika-, pénzügyi és egészségügyi szállítással), a ServiceNet (elektronikai termékek, 
számítástechnikai berendezések, híradástechnika, fűtés és gépjárműipar) és a 
FreightNet (gépjármű és pénzügy) – csak Hollandiában működik, egy pedig – az 
EuroNet (számítástechnika, telekommunikáció, irodai berendezések és gépjárműipar) 
– 18 európai országban. A szállítandó áruk begyűjtése hétköznap, a kora esti órákig 
zajlik, a kiszállítási idők eltérők. A RetailNet esetében este kilenc és reggel három kö-
zött történik a kiszállítás. Reggel nyolcig megtörténik a visszaúti gyűjtőrakomány ki-
szállítása. Egy csomag összesen 25 kg lehet. Speciális megoldásokat fejlesztettek ki a 
kicsi és sérülékeny termékek kiszállítására főleg a városi területeken. A ServiceNet 
működése hajnal egy és hét óra közé esik, a visszahozott gyűjtőrakományt 24 órán 
belül szállítja ki. Egységei legfeljebb 25 kg-osak lehetnek. Kifejezetten alkalmas kicsi 
és közepes szállítmányok célba juttatására elsősorban a lakóövezetekben. A 
FreightNet működési ideje szintén hajnalban egy és nyolc óra között zajlik. Elsősorban 

 



rakodólapok és gördülő ládák szállítására szakosodott az ipari területeken. Az EuroNet 
pedig mind exportot, mind importot lebonyolít. 

A szállítások 80%-át előre ismerik, ennek következtében meghatározott utak és 
címek állnak rendelkezésre. Egyes vásárlók jó korán megrendelik a szolgáltatást. A 
szállítási egységek pedig hasonló méretűek. A vállalat számos információtechnológiai 
megoldást használ fel működése során, mint a gépjármű nyomkövetés és a helymegha-
tározás. A vállalat saját tevékenységét nagyon sikeresnek értékeli, ám vannak nehéz-
ségek, mert a kormányzati szabályozások egyre szűkítik a lehetőségeket, csökkennek a 
szállításra felhasználható idők, korlátozzák a behajtási engedélyeket, és az infrastruk-
túra sem megfelelő a városközpontokban és a városi területeken. A folyamatokat nem 
segíti elő az éjszakai munkavégzésre vonatkozó szigorú megszorító politika. 

A megbízhatóság és a biztonság alapvető szempont a vállalat működésében. Rit-
kán történnek lopások, viszont ezek mindegyike visszavezethető arra, hogy a sofőr 
nem tartotta be az előírásokat. A vállalat nagy figyelmet fordít ezekre a tényezőkre, 
ennek köszönhetően a megbízhatósági rátájuk igen magas, RetailNet esetén 99,7%, a 
ServiceNet-nél 99,2%,a FeightNet-nél pedig 98,7%. [18] 

A PEAK program 

Hollandiában kormányzati szinten működik egy olyan projekt, amely lehetőséget 
nyújt a szállítóknak, hogy esti és éjszakai időben rakodhassák áruikat úgy, hogy köz-
ben nem okoznak túlzott zajt.  

A hollandok nagy gondot fordítanak állampolgáraik jólétére. Ahol szükséges ezt 
jogi úton biztosítják. A folyamatosan növekvő gazdaság és a 24 órás fogyasztói keres-
let arra ösztönzi az üzleteket, hogy minél tovább maradjanak nyitva az esti órákban. 
Mindezt jogszabály is támogatja. A szállítók pedig megpróbálva elkerülni a közúti 
torlódásokat, a korai, vagy a kései órákban, a csúcsforgalom előtt érkeznek az üzletek-
hez, sőt gyakran inkább este. Másik oldalról viszont a hollandoknál arra ösztönzik az 
embereket, hogy az üzletek felett lakjanak. Az éjszakai szállítást folytató üzletek ezért 
több embert zavarnak. 

Ennek megelőzésére született meg a kiskereskedelem környezeti menedzsmentjé-
ről szóló rendelet, amely szerint szigorú határértékeknek kell megfelelnie a ki- és be-
rakási folyamatoknak. A szabályozás elsősorban a kiskereskedelmi és az árukereske-
delemi rakodási tevékenységek zajhatására terjed ki, beépített területeken, az estétől 
kora reggelig terjedő időszakban. 

A jogszabály kb. 65 000 vállalatra terjed ki. Érinti a városi logisztikai folyamato-
kat és a lakóövezeti szállításokat is. Vonatkozik a belvárosra, a peremkerületekre, a 
bevásárlóközpontokra és az olyan városrészekre, ahol üzletek vannak. A bevezetéskor 
az ellátási forgalom sem az estére (65 dB), sem az éjszakára (60 dB) meghatározott 
határértéket nem tudta teljesíteni.  

Főleg akkor nem, amikor a sofőrök nem az elvárható magatartást tanúsították be-
szélgetéseik során, vagy amikor kiabáltak, bekapcsolták a rádiókat, dobálták a ládákat 

 



vagy ki-be kapcsolták a hűtőberendezést. Ezek a kis figyelemmel kiküszöbölhető te-
vékenységek zajhatásának alakulását a vizsgált épülettől 7,5 m-re a 3. táblázat mutat-
ja. 

 
3. táblázat 

Rakodási részfeladatok zajhatása 
 

Tevékenység Zajkibocsátás dB(A) 
Az ajtó bevágása 74 
Megérkezés, manőverezés, elhajtás 67–83 
Rakodózsilip használata 65-92 
Gördíthető konténerek vagy kis emelésű szállítókocsi mozgatása 
a gépjármű rakodó felületén 

74–85 

Hűtőrendszer bekapcsolása 70–78 
Gördíthető konténerek vagy kis emelésű szállítókocsi mozgatása 
burkolt felületen 

72–81 

Emelővilla rögzítése és oldása 77–82 
Emelővilla mozgatása 75 
Bevásárlókocsi tologatása 53–77 

 
A határértékek betarthatóságára a Lakásügyi, Területfejlesztési és Környezetvé-

delmi Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium és a Közlekedési, Foglalkoztatási és 
Vízügyi Minisztérium közösen dolgozta ki a PEAK programot az 1999–2004-es idő-
szakra. A program tekintettel van a gazdasági megvalósíthatóságra, a technológiai in-
novációkra és a lakhatóság feltételeire is.  

A PEAK program fő projektjei: 
• ismeretanyag eljutatása az érdekelt vállalatokhoz; 
• csendes viselkedésre buzdítás; 
• optimális rakodási helyek; 
• csendes elosztó járművek 7,5 t felett és alatt; 
• csendes hűtőjárművek; 
• csendes hordozható emelővillás targoncák; 
• csendes görgős konténerek, kis és kézi emelésű szállítókocsik; 
• csökkentett zajkibocsátású üzleti teherhordó kocsik; 
• elektromos vagy hibrid meghajtás. 
Amikor a közlekedési eszközök szabályozásáról van szó, akkor a hollandok min-

dig úgy tekintik ezt a kérdést, hogy a tehergépkocsi-ipar nemzetközi terület. Ez az ipar 
nem fogja csökkenteni a gépkocsik zajszintjét addig, amíg azt a jelenlegi szabályozás 
nem követeli meg. A PEAK program által meghatározott zajszintek pedig még nem 
jelentenek Európa szintű bázist. A zajkérdés pedig nemzetközi probléma is. 

 

 



Társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból az tekinthető előrelépésnek, ha 
ezt a problémát EU szinten kezelik, serkentve a tehergépkocsi-ipart a technikai lehető-
ségek kihasználására. Kérdés, hogy ez tényleg EU feladat-e és ha igen, akkor mit kell 
tenni nemzeti, és mit EU szinten ahhoz, hogy meginduljon egy program a zajproblé-
mák megoldására.  

Megoldások az esti és az éjszakai kiszállításra (PEAK) 

1–3. program: ismeretek átadása, csendes viselkedés  

Azok a cégek, amelyek saját termékeik fejlesztésével foglalkoznak, gyakran nin-
csenek birtokában olyan speciális ismereteknek, amelyekkel a zaj keletkezésének okai 
megismerhetők, illetve a zajcsökkentés megoldható. Az ismeretek áramlása a jó al-
kalmazás garanciája. A PEAK program keretében az összes részterületen sikerült ki-
fejleszteni a csendes megoldásokat. A csendes eszközök mellett segédkönyv készült a 
csendes rakodási helyekről is.  

4. program: a 7,5 t-nál alacsonyabb össztömegű tehergépkocsikra 

Hollandiában kb. 80 000 tehergépkocsi van, amelyből 16 000–18 000 db-ot 
használnak városi logisztikai feladatok ellátására. Az elmúlt néhány évben a kisteher-
autókkal egyre inkább kisebb méretű egységeket szállítottak, amelyek száma 627 000 
körül van. 

Melyek azok a zajhatások, amelyek az éjszakai szállításnál gondot okozhatnak? 
Ezek a: 

vezetési zaj, • 
• fékezési zaj, 
• figyelmezető rendszer zaja, 
• hátfalhasználat zaja, 
• zárszerkezetek zaja, 
• a gépkocsi ajtajai. 
A 4. projektpont módszerei: 
• a hátfal gördülési zajának csökkentése céljából praktikus illesztési javaslatok; 
• gumiütközők, ajtózáró rendszerek, szigetelt csapok, halk reteszelő rendszerek 

kifejlesztése; 
• sűrített levegős fékrendszerhez használható hangtompító; 
• tárcsafékek használatának támogatása; 
• az emberek ösztönzése arra, hogy megfelelően tartsák karban gépjárműveiket, 

amivel garantálhatják a kívánt zajcsökkentést stb. 
A PEAK program nem tartalmaz speciális intézkedéseket a kisteher-

gépjárművekre, de ezek esetében is hasonló megoldásokat kellett találni.  
 

 



5. program: a 7,5 t-nál nagyobb össztömegű tehergépkocsikra 

Ezeket a gépkocsikat általában nagy távolságokon használják, nagy mennyiségű 
áru szállítására, azonban gyakran ellátnak városi áruszállítási feladatokat is. Becslések 
szerint 20 000 gépjárművet és 5000 félpótkocsit alkalmaznak ilyen feladatokra. A ter-
mékfejlesztések ennél a kategóriánál is ugyanazok, mint korábban, az eltérés a mére-
tekben van.  

Mindkét 
.   

esetben jellegzetes zajok közé tartozik a közeledés és a távolodás, a 
manőverezés, illetve a ki nem rakodott áruk ütköződése

6. program: hűtőautók 

Szóló (kb. 40 000 db) és félpótkocsis (kb. 5000 db) megoldások léteznek. A leg-
fontosabb zajforrás a motor, mert ez működteti a hűtőberendezés generátorát. Az álta-
luk okozott zaj 69 és 74 dB(A) közötti. Mintegy 10–20 dB(A) csökkentés kívánatos, 
ami igen komoly érték.  

7. program: csökkentett zajú emelővillás targoncák 

Az ilyen targoncák lakóterületi használata korlátozott, általában az ital-
nagykereskedések és építőanyag-kereskedelemmel foglalkozó vállalatok használják. 
Ezek a targoncák dízelmotorral vannak felszerelve. Az emelővilla használata során 
keltett zajt 90 dB(A) nagyságúnak mérték. A szükséges zajcsökkentés 20-30 dB(A), és 
a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

• halkabb dízelmotorok alkalmazása, 
• zajszigetelés, 
• alacsony fordulatszám. 

8. program: gördülő konténerek, kis és kézi emelésű szállítókocsik zajának csökkentése 

Tekintettel arra, hogy ezen eszközök különböző típusúak, nehéz rájuk szabvá-
nyos zajcsökkentési megoldást megvalósítani.  

A gördülő konténerek esetében a következő lehetőségeket kell figyelembe venni: 
• rugalmas kerekek alkalmazása; 
• ahol a görgők találkoznak a felépítménnyel, ott rugalmas elemek használata; 
• csendes padozat kialakítása; 
• rugalmas ütközők; 
• a szállítmány rögzítése. 
A kézi emelésű szállítókocsik esetében javasolt: 
• rugalmas kerekek; 
• a villa érintkező pontjainál és a könyökökben rugalmas ütközésgátlók alkal-

mazása. 

 



9. program: üzleti teherhordó kocsik zaja 

Fontos, hogy ezek a berendezések is teljesítsék a program előírásait, ugyanis az 
üzletek hétkor nyitnak és legkésőbb este 11-kor zárnak. Egyenetlen burkolaton halad-
va és a tárolóba visszagurítva igen zajosak. A zaj csökkentésére: 

• rugalmas kerekek használatát és 
• ütközéscsillapító gumisarkok kialakítását javasolják. 

10. program: elektromos vagy hibrid meghajtás alkalmazása 

Az elektromos meghajtás lényegesen csendesebb, mint a belső égésű motorok. A 
hibrid rendszer esetében is zajcsökkenés érhető el. A program célja olyan csendes 
elektromos vagy hibrid erőforrások kifejlesztése, amelyek jól alkalmazhatók az áru-
szállítás során.   

A gyakorlat 

A PAEK határértékeit a forrástól 7,5 m-re és 1,2 m magasan mérik, viszont ezek 
az áruszállítók gyakran ennél közelebb helyezkednek el, ezért kimagaslóan nagy sze-
rep jut a sofőr viselkedésének. Hiába a csendes eszköz, ha a vezető nem úgy használja 
azt, ahogyan kell.  

Mit jelentett a jogszabály a szállítóknak, a lakóknak és a hatóságnak? A szállí-
tóknak jóban kell lenni a lakossággal. Ha a jogszabályban foglaltakat nem tudják elfo-
gadni, akkor a szállítóknak és a hatóságnak együtt kell a kérdésre megoldást találni.  

A PEAK elsősorban a technikai megoldásokra összpontosít, amelyek gazdasági-
lag is alkalmazhatók. A rendszer az egész országban egységesen érvényes. A megol-
dások nem feltétlenül költségesek. Természetesen az érintetteknek időt kell adni arra, 
hogy megbirkózzanak az új szabályokkal és új eszközöket fejlesszenek ki. A végrehaj-
tás érdekében tett intézkedések a panaszokra épülnek. Azokban az esetekben, ahol 
nem kerülhető el a magasabb zajszint, ott mindig konszenzusra kell jutni a lakossággal 
és a hatóságokkal. [19] 

A közösségi és a magánszektor együttműködése 

A Public – Privat – Partnership (PPP) célja a közigazgatási és a magánszféra 
erősségeinek egyesítése. Az így létrehozott társulások nagyon sokoldalúak lehetnek. A 
közszférának így lehetősége nyílik arra, hogy a saját feladataira koncentrálhasson, 
hogy a folyamatosan szűkülő pénzügyi forrásokkal gazdálkodjon, és a jövőbeni kihí-
vásokat sokkal rugalmasabban kezelje.  

A PPP segítségével csökkenthetők a költségvetési kiadások, gyorsabban meg-
valósíthatók a projektek. Az egyéni szakértelem „közkézbe” kerül és megjelenik en- 
 

 



nek haszna a teljesítmény javulásában, a hatékonyabb döntésekben és az elszámolá-
soknál is. 

Hollandia 

Hollandiában működik egy városi áruszállítási fórum, amelynek az a célja, hogy 
javítsa a városok elérhetőségét, az életminőséget, növelje a közlekedés hatékonyságát, 
és hozzájáruljon a belvárosok gazdasági helyzetének javításához. A fórum kormányza-
ti és számos üzleti vállalat együttműködésén alapul, projekteket, munkacsoportokat, 
titkárságokat működtet és vannak regionális egységei. A fórumhoz két aktív csoport 
tartozik, az egyik egy magáncég, a másik pedig egy hatósági képviselet. Három inaktív 
csoport kapcsolódik még hozzá: a politikusok, az állampolgárok és a tudományos inté-
zetek.  

A fórum új stratégiát alakított ki, együttműködésre léptette a résztevőket a városi 
áruszállítási problémák kezelésére. A fórum elképzelése az, hogy a fenntartható fejlő-
dés keretei között megvalósítható a 24 órás kiszállítás. A résztvevők együtt dolgoznak 
a szükséges egységes gondolkodás és innováció megvalósítása érdekében, amely kö-
zösségi alapokon nyugszik.  Bebizonyosodott, hogy az összköltségek alacsonyabbak 
így, mintha egy-egy önálló próbálkozásról lenne szó.  

A fórum kihívása az, hogy ne egy erőközpont legyen a résztvevők és szervezetek 
hálózatában, hanem csak egy segítő koordináló elem. A fórum javaslatokat ad mind az 
iparnak, mind a döntéshozóknak, amelyek a bevont részvevők tapasztalatain és isme-
retein alapulnak. [20] 

Groningen 

Groningen Hollandia második legnagyobb városa 175 000 lakossal és erős helyi 
kereskedelemmel. Az alkalmazottak 60%-a a szolgáltató iparban dolgozik. Figyelemre 
méltó tény, hogy a városban dolgozók fele a városon kívül lakik. 

A város vezetésének célja a hozzáférhetőség és az elérhetőség közötti egyensúly 
megteremtése volt. 1994-ben projektet indítottak az életminőség javítására, a motori-
zált közlekedés korlátozásával. A szabályozás a következő elemeket tartalmazta: meg-
nagyobbították a gyalogos övezetet, az autómentes zónákban pedig szállítási időszakot 
vezettek be reggel 5–11 és este 6–8 között. Két szállítmányozási céget jelöltek ki, 
amelyek a termékeket szállították a városszéli logisztikai központokból a városköz-
pontokba, kicsi áruszállító járműveket használva. A két magán-logisztikaiközpontból 
szállították a legtöbb terméket, de működött közvetlen beszállítás is, amely során a 
gépkocsiknak csak a kijelölt időszakban lehetett szállítani. 

A helyi önkormányzat megadta az engedélyt, úgynevezett fenntartható áruszállí-
tást végző áruszállítóknak a kijelölt időszakokon kívüli szállításra, az ezzel kapcsola-
tos követelményeket a város vezetése határozta meg. A szállítmányozóknak minimum 
100 kiszállítást kellett végrehajtani naponta ahhoz, hogy a kijelölt időszakokon kívül 
szállítsanak és használják a buszsávokat. Az ennél kevesebb kiszállítást végzőknek azt 

 



tanácsolták, hogy működjenek együtt a nagyokkal, hiszen ezek a kiszállítások éppen 
attól váltak fenntarthatóvá, hogy nagy árumennyiséget kezeltek hatékonyan. 

Összességében mindkét fél nyert az együttműködésből. A kísérlet felügyeletére 
egy szállítási ügyekért felelős tanácsadó testületet hoztak létre, amely a sikeres együtt-
működés jó alapjának bizonyult. A groningeni PPP arra épült, hogy a résztvevők 
felhasználták egymás lehetőségit és ismereteit. Semmiféle anyagi kötelezettséget nem 
kellett egyik félnek sem vállalnia. [21] 

Olaszország 

Az IVECO olaszországi példája mutatja, milyen előnyök származhatnak a PPP-
ből a környezetkímélő járművek elterjesztésben. Az IVECO alapítása óta támogatja a 
CNG (sűrített földgáz) alkalmazását. Az alacsony beszerzési költségek miatt a sűrített 
földgázzal működő gépkocsik jelenthetik rövid távon a végrehajtható megoldást.  

Kiszámolták, milyen hatással lehet az, ha sűrített földgázzal üzemelnének az 
olasz tehergépkocsik, buszok és taxik. Az eredmények azt mutatják, hogy emisszió-
csökkenés érhető el alkalmazásukkal. Az Euro 3 követelményrendszerhez képest a 
sűrített földgázzal működő gépkocsik emissziós paraméterei jobbak, költségeket te-
kintve pedig 15–18%-kal olcsóbbak. Az Euro 5 követelményrendszerrel összehason-
lítva nincs különbség, viszont földgázról van szó és nem olajról.  

A sűrítet földgázzal üzemelő kamionok legalább 50%-ot megtakaríthatnak üzem-
anyagköltségeiken, alacsonyabb az adó is. A rendszer működésének alapvető feltétele 
a hálózat kiépítése. 

A FIAT csoport, az olasz Olajszövetség és a Környezetvédelmi Minisztérium kö-
zött egy háromoldalú megállapodás született, amelynek célja a sűrítettföldgáz-üzem 
elterjesztése a nagyvárosi területeken és főleg azokban a városokban, ahol a részecske-
szennyezés elérte a kritikus értéket. Az olajcég biztosítaná a sűrítettföldgáz-hálózatot. 
A FIAT csoport kötelezettséget vállalt új, sűrített földgázzal működő gépkocsik előál-
lítására a 2002–2004-es időszakra. A minisztérium pedig egyszerűsíti az eljárást és 
meghatározza az új gazdasági ösztönzőket, hogy a CNG gépkocsik vételét támogassa. 
Továbbá támogatja a hálózat kiépítését, pénzügyi támogatást nyújt a buszpark korsze-
rűsítésére és az elöregedett hulladékgépkocsik kezelésére. A három résztvevő teljes 
beruházási költsége mintegy 553 millió EUR. [22] 

Parma 
Parmában 170 000 ember él, a várost az ételek fővárosának nevezik. Kísérletük 

tárgya a városközpont volt, ahová a szállítások mintegy 40%-a irányul. A központot 
sok kis üzlet tölti meg. A városvezetés egy komplett tervet indított el a fenntartható 
mobilitás fejlesztésére. A terv elemei a következők voltak: 

• az infrastruktúra-hálózat fejlesztése, 
• a tömegközlekedés előtérbe kerülésének támogatása, 
• koordinált mobilitási menedzsment létrehozása, 

 



• új integrált technológiák alkalmazása, 
• az áruszállítás javítására egy projekt elindítása. 
A projektnek két alapvető célja van. Az egyik, hogy a levegő minőségét javítsák, 

a másik, hogy csökkentsék a forgalmi torlódásokat városi behajtási rendszer bevezeté-
sével. A projekt alapját a tranzit pontok kialakítása jellemezte. Tranzit pontnak tekin-
tettek minden olyan közepes méretű logisztikai terminált, ahol az árukat raktározni és 
válogatni lehet. Ezeken a helyeken a behajtási engedélyeket megerősítették és megha-
tározott időpontokat határoztak meg, illetve foglaltak le a városközpontba hajtáshoz. A 
projektet 2002-ben indították és a PPP-n alapszik, az áruszállítást környezetvédelmi 
szempontok szerint optimalizálják. [23] 

Ausztria 

A PPP alkalmazásának számos indoka lehet. A közösségi szektor költségvetése 
folyamatosan szűkül, ami a támogatások csökkenését jelenti. A PPP lehet a mértéke 
annak, hogy milyen együttműködések szülessenek meg. Ausztriában négy különböző 
PPP modellt használnak: 

• berendezésmenedzsment, 
• fejlesztésmenedzsment, 
• engedélyezési modell, 
• együttműködési modell. 
A Styria Log egy példa a PPP-re. Egy logisztikai terminál, amelyet a logisztikai 

szolgáltatók hoztak létre Styria tartomány támogatásával, a grazi cargo-központtal kö-
zösen. A cél az áruk olyan kezelése, amely során jobban kihasználják a kapacitásokat, 
és csökkenteni tudják a tranzakciós költségeket.  

Lényeges a siker érdekében egy független konzultációs szervezet működtetése. 
Továbbá érthetően meg kell határozni azokat a célokat, amelyek a közösségi feladato-
kat tartalmazzák és precízen ki kell jelölni a felelősségi szinteket. A fenntartható PPP 
szempontjából az üzleti terv és a privát partnerek üzleti pozíciójának ellenőrzése szin-
tén nagyon fontos. [24] 

Dánia 

Dániában is fórum működik a city-logisztika támogatására, amely egy együttmű-
ködésen alapul Koppenhága, Aalborg és Aarhus között. A dán Közlekedési Miniszté-
rium a projekt partnere és szponzora is. A fórum célja: 

• a városi környezet hasznára váló közlekedési megoldások kialakítása, 
• együttműködési projektek a három várossal az egység érdekében, 
• információk gyűjtése és terjesztése otthon és külföldön, 
• javaslatok és segédlet más városok közigazgatásának, 
• a city-logisztikai területen belül hálózat kialakítása. 

 



Aalborg 

Az Aalborg projekt a közlekedés szervezésére épít, parkolási és rakodó zónák ki-
alakításával, a hátsó ajtós kiszállítás bevezetésével, a körültekintő vezetés propagálá-
sával és a „két alkalmazott minden járműben” elv érvényesítésével. 

Aarhus 

Az Aarhus projekt a zöld zóna kialakítását jelenti. A terv alapja egy rendelet el-
készítése volt a zöld zónák kialakításáról. A zónába hat t-nál nehezebb össztömegű 
tehergépkocsik behajtását megtiltották. 

Koppenhága 

A városban egy tanúsító rendszert alakítottak ki, zöld, sárga és piros tanúsítvá-
nyokat alkalmazva. Ahhoz, hogy a szállító a városba bejuthasson, valamelyik tanúsít-
ványra volt szüksége. A tanúsítványok közötti különbség a következő volt: 

• zöld: egész évre érvényes tanúsítvány, használatának főbb feltétele, hogy a 
raktérkihasználás mindig 60% felett legyen, a gépkocsiban nyolcévesnél öre-
gebb motor nem lehet, 

• sárga: hat hónapra érvényes, akkor van erre szükség, ha a zöld kártya feltétele-
it nem tudja teljesíteni, 

• piros: napi jegy a ritkán közlekedőknek. 

Átfogó projektek 

Az IDIOMA projekt 

Mivel Európa közúti áruforgalmát az Európai Unió bővítése nagymértékben meg 
fogja határozni és az EU közlekedéspolitikája is nagy súlyt fektet a logisztika területé-
re, elindítottak egy kutatási–fejlesztési projektet IDIOMA néven, hogy bemutassák a 
nagyvárosokban alkalmazható city-logisztikai megoldásokat. A projekt keretében öt 
európai nagyvárosban indítottak el city-logisztikai programot. A projektbe bevont öt 
város Nürnberg (Németország), Randstad (Hollandia), Öresund (Svédország), Párizs 
(Franciaország) és Zürich (Svájc). Az IDIOMA innovatív technológiai és szervezési 
megoldást kínál az intermodális szállítási lánc elejétől a végéig, amely bizony javítá-
sokra szorul. 

A projekt a következő megoldási lehetőségeket nyújtja: 
• az áruközpontok sokkal hatékonyabb működtetését az információáramlás javí-

tásával, az átrakásokat megkönnyítő eszközöket, illetve a multimodális szállí-
tási láncok alkalmazását; 

 

 



• a kis- és középvállalkozások és igényeik integrálását az áruközpontok és az át-
rakópontok koncepcióiba, intermodális közlekedési szolgáltatással; 

• a telematika integrálását a szállítmányozási folyamatokba a fenntartható árufo-
lyam eléréséhez. 

Nürnberg  

A terv három feladatot fogalmazott meg: 
a) együttműködő intermodális beszállító logisztika, 
b) innovatív konténeres egységek használata, 
c) nyomkövető és helymeghatározó rendszer kifejlesztése az együttműködő city-

logisztikai ellátók részére. 
Az első feladat a játékáruk szállításának összefogása volt, amelyek szállítása az 

IDIOMA projekthez kapcsolódás előtt a különböző beszállító helyekről kamionnal 
történt. A feladat az volt, hogy a szállítás összefogásával csökkentsék a hosszú távú 
szállítások számát, és hogy a végső felhasználóhoz környezetkímélő úton juttassák el 
az árukat. A hosszú távú szállításhoz vonatokat, a régión belüli elosztáshoz környezet-
kímélő tehergépkocsikat használtak fel (5. ábra). 
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5. ábra Nürnberg városának áruáramlatai 

a city-logisztika megvalósítása előtt és után 
 
A tervezett hatások a következők voltak: 
• a közlekedési szolgáltatók költségeinek csökkentése, 
• a játékgyár költségeinek csökkentése, 
• kevésbé bonyolult gyári logisztikai folyamatok, 
• környezetszennyezés csökkentése. 
A feladat megvalósításához összegyűjtötték a kapcsolati pontokat, a játékok 

helyváltoztatási adatait és jellemzőit, majd meghatározták a gyűjtőpontokat, amelyekre 
zónákat jelöltek ki. Az övezeteket gazdasági és környezeti vizsgálatnak vetették alá. 
Az alkalmazott matematikai modell segítségével meghatározták a gazdasági és a kör-

 



nyezeti eredményeket. Arra a megállapításra jutottak, hogy a szállítások összekapcso-
lása a legtöbb kapcsolati pont esetében nem gazdaságos, mert az összetett és hosszú 
időre előre tervezett közlekedésszervezéssel sokkal több lett az árukilométerben kife-
jezett út, mint a szabályozás előtt. Környezetvédelmi szempontból a negatív externális 
hatások csökkentésével értek el eredményeket, ugyanis rövidebb lett a közúton megtett 
út hossza, ezáltal a kibocsátásokat 80%-kal tudták csökkenteni. Összességében azon-
ban arra jutottak, hogy a német játékpiac szállítási feladatainak ellátására nem alkal-
mas az intermodális közlekedés.  

A második feladat egy új konténeregység bevezetése volt. Ennek az volt a lénye-
ge, hogy a kicsi, rugalmas, multimodális szállítási egységet teherkocsinként hármasá-
val továbbítják (egy-egy konténerbe az egyes célpontok igényeinek megfelelő összeál-
lítású árut helyeznek el). A neumarkti transzferponton rakják ezeket át és egyesével 
szállítják ki a célpontokba repceolaj-hajtású teherkocsikkal. 

Eredmények: 
• Környezetvédelem 

– a szén-dioxid kibocsátás megszüntetése a repceolaj alkalmazásával, 
– kiszolgálási idők csökkenése (172 nap/évről 156 nap/évre), 
– gázolaj felhasználás 50%-os csökkenése, 
– csökkenés az összes légszennyező anyag tekintetében. 

• Szervezés: 
– az új folyamatrész menedzsmentjét meg kellett oldani, 
– a logisztikai feladatok integrálása, 
– minden nap 2 óra megtakarítás. 

• Gazdaság: 
– gázolajköltségek 50%-os csökkenése, 

nél is.  

– az új folyamat 425 DEM-be kerül naponta (az eszközök bérleti díja miatt), 
ami kb. 100 000 DEM költségtöbbletet jelent évente. 

Ez a technológia magában foglalja számos hagyományos szállítási tevékenység 
megváltozását. Megállapítható, hogy ez a rendszer egy sikeres szállítási rendszer lehet, 
ha a költségeket sikerül felosztani az egyes kiszállítási területek között. 

A harmadik feladat egy új nyomkövető és helymeghatározó rendszer kialakítása 
volt, amely során egy sokoldalú felhasználásra alkalmas vonalkód-leolvasó eszközt 
teszteltek. A cél a teljes koordinált kiszállítási folyamat támogatása volt. A berendezés 
segítségével megvalósítható egy kooperatív betárolási, kitárolási és küldési folyamat. 
A feladó kapacitást tartalmazó vonalkódok kapcsolatban vannak a fuvarlista minden-
kori állapotával, úgy, ahogy a címzettek kódjai is. Amikor teljesítették a feladatot, 
visszajelez a feladónak. A rendszer alkalmazható más német city-logisztikai 
rendszerek

Nürnberg elérte azt, hogy kialakult a megfelelő kooperáció a szállítók és a fel-
adók között, ami elsősorban a négy és fél éve működő ISOLDE projektnek köszönhe-
tő, amely kifejezetten a kiskereskedelemmel összefüggésbe hozható logisztikai folya-
matok optimalizálására indult és ma is tart. 

 



 
4. táblázat 

Az ISOLDE projekt elképzelései és jelenlegi állapota Nürnbergben 
 

Szolgáltatás Megvalósulási fok, 
sikeresség 

Jellemzői 

Városi vonali 
szolgálat 

teljesen megvalósult 
és sikeres 

koordinált darabáru és csomagszállítás 

Városi bevásárló 
szolgálat 

– sikertelen csak kevés városban megkapható termékre 
vonatkozott  

Otthoni bevásárlás – sikertelen telefonon vagy interneten, kevesen éltnek vele 
Városi 
hulladékeltávolítás 

– részleges  

Raktári szolgáltatások – részleges  
 
Az ISOLDE tekinthető a legátfogóbbnak az összes német projekt közül, ugyanis 

megvalósította az együttműködést a darabáru- és csomagszállítás területén, bevezette a 
környezetbarát elektromos meghajtású gépkocsikat, integrálta a közlekedési eszköz-
használatot az ellátás, illetve eltávolítás területén, amivel csökkentette az externális 
hatásokat, feltárta a kiskereskedelem számára a költségcsökkentési lehetőségeket és 
munkahelyeket is teremtett.   

Németországban összesen 171 városban gondolkodtak el a city-logisztika meg-
valósíthatóságán, ebből 70 projekt ismert, 30 működik, 11-et lezártak, 12-őt leállítot-
tak és 17-et terveznek.  

Párizs  

A franciák az IDIOMA keretein belül az információáramlás megvalósítását tűz-
ték ki célul a közlekedési lánc két típusánál, a kombinált vasúti szállításnál és a közúti 
szállításnál. A kombinált közlekedési folyamatok és a négy kombiterminál között mo-
bil adatáramlást, nyomkövető és helymeghatározó rendszert és egy közlekedési in-
formációs hálózatot terveztek megvalósítani. A közúti járműveket számítógépekkel 
látták el.  

Céljuk egy kommunikációs szerkezet létrehozása, amely képes összekapcsolni a 
valós idejű adatokat, ezáltal segítséget nyújt a járművek átcsoportosításában, és hozzá-
járul a terminálfolyamatok optimalizálásához. A feladat a hatékonyság és az alkalmaz-
hatóság meghatározása volt a kombinált szállítást megelőző és a végfázisban.  

A rendszer különböző telematikai eszközöket tartalmaz: 
• kommunikációs hálózat (EUTELTRACS HW készletével), 
• járművekre telepített berendezés (összesen hét jármű felszerelése), 
• értékelő szolgálat. 

 



Ezen információk alapján optimalizálhatók a terminálfolyamatok, növelhető a 
vasúti menetrend pontossága és javítható a vasúti kocsik kihasználása. 

Az értékelés során rájöttek arra, hogy kevés járművet vontak be a projektbe, 
amivel a célokat nem lehet teljesíteni. Mindemellett a sofőröknek és az irányítóknak is 
hozzá kell szokni ehhez a rendszerhez. 

Mit várnak a projekttől a közeljövőben? 
• Kevesebb lesz a hiba és a félreértés a résztvevők között; 
• üres idők csökkennek; 
• szervezeti költségek jobban átláthatók lesznek; 
• szolgáltatási színvonal javulása; 
• munkafeltételek javulása, 
• telefon helyett üzenet; 
• csökken azon egységrakományok száma, amelyek késve érkeznek a terminál-

ra, már a vonatindulás után. 

Randstad régió 

Hollandiában két projekt futott egymás mellett, a demonstrációs IDIOMA és a 
FLOWNET. Előbbi közúton fogja össze a feladatokat, utóbbi egy vasúti hálózatból áll, 
amelyhez háztól házig szállító teherkocsik kapcsolódnak. A FLOWNET esetében a 
vasúti szállítás szabályos menetrend szerint történik, szabályos egységekben. A háló-
zat mind rakodólapos, mind konténeres szállításra alkalmas. A szállítás gyakorisága 
naponta 1–7 között változik, ami igen gyakorinak mondható. A szállítás folyamatos, 
innen a koncepció neve is. 

A demonstráció és a FLOWNET között világos különbség van. A demonstrációs 
projekt a FLOWNET legalapvetőbb szempontjainak megvalósításával kezdődik, úgy-
mint: 

 a kamionok teherbírásánál kisebb egységeket teljes kamionnyi egységekké 
fogják össze, megteremtve ezzel a kamionok maximális kihasználását; 

•

• fuvarvállalat létrehozása; 
• közraktár létrehozása. 
A teherbírásnak megfelelő egységek kialakításához a kisebb egységeket össze 

kell kapcsolni. Ennek megvalósítását, a begyűjtést és a szállítást egy fuvarvállalat vég-
zi. Az egységeket az interneten keresztül gyűjtik be és adatbázisban tárolják adataikat, 
amelyek alapján a szállítmányozás megtervezhető. A projektben öt szolgáltató vett 
részt, amelyek közül az egyiket a szállítmányozás vezetőjének neveztek ki. A tesz két 
évig tartott. 

Az eredmények ellenére a szállító cég visszalépett, amit a túl intenzív szervezési 
feladatokkal indokolt, ezért új szállítmányozót választottak. 

A demonstrációs projekt mellett fut a FLOWNET szimulációs projekt, amely ki-
fejezetten ezen projekt számára kifejlesztett eszközökkel működik. A küldeményfel-
adás ebben az esetben is az interneten történik, az adatokból készített adatbázis segít a 

 



szállítmányozás megtervezésében. A szimulációban 12 cég vett részt. A szimuláció 
kiértékelését nem végezték el, csak matematikai eszközökkel becsülték meg a szimu-
lációval elérhető eredményeket. Az összes szennyező tekintetében lényeges csökke-
nést irányoznak elő, viszont a haszon tekintetében már nem ennyire bizakodóak, a 
megtérülést csak a harmadik év eltelte utánra tervezik (5. táblázat, 6. ábra).  

 
5. táblázat 

Teszteredmények Randstadban 
 

Hatások 2 hetes periódus eredménye (kg, l, EUR) 
Szén-dioxid (kg) –1938 
Nitrogén-oxid (kg) –28 
Szén-monoxid (kg) –7 
Szénhidrogén (kg) –5 
Szilárd anyag (kg) –0,8 
Kén-dioxid (kg) –0,4 
Energiafelhasználás (l) –683 
Alkalmazotti bérek (EUR) +1731 
Mérleg (EUR) +726 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

szállítások a városok között 

Amszterdam

Eidhoven 

Arnhem 

Zwolle 
Schiphol 

Utrecht 

Hága 

Rotterdam 
vasúton 

 
6. ábra A FLOWNET koncepciója 

 
Következtetések: 
• a hatékonyság növelésére éves tervet kell készíteni; 
• beigazolódott a projekt alkalmazhatósága, így a rendszer érzékenységére, bel-

ső részleteire kell összpontosítani, mert a koncepció maga sikeresnek mondha-
tó.  

Eredmények: 
• csökkent a megtett út, 

 



• növekedett a szállítási kapacitás, 
• csökkent a torlódások száma és a káros kibocsátás, 
• megvalósulhat a teljes munkamegosztás a közút és a vasút között a teljes pro-

jekt bevezetésével.    

Öresund régió 

Az Öresund-híd állandó kapcsolatot teremt Malmö (Svédország) és Koppenhága 
(Dánia) között. A régió Európa egyik legfontosabb régiója, folyamatosan fejlődik. 
Egyik legfontosabb feladatnak tekintik a jobb kommunikáció kialakítását és az infor-
mációcserét a régió területei között. A közlekedésben is szükség van új megoldásokra, 
amelyek a következők: 

• zöld szállítási koncepciók; 
• koordinált és összetett szállítmányozás; 
• koordinált bevásárlás, különös tekintettel a közlekedési és logisztikai kérdé-

sekre. 
Fő célok: 
1. Intermodális expressz szolgáltatás a városi területeken. 
2. City-logisztika, koordinált szállítmányozás 

a) együttműködés kis- és középvállalatokkal, 
b) összetett szállítmányozás, 
c) bevásárlás és a kapcsolódó közlekedés koordinálása. 

3. Intermodális integráció a régiólogisztikában. 
 

1. A feladat az expressz áruszállításra, a környezetet nem károsító közlekedési 
eszközökre irányul. A kicsi és közepes méretű szállítmányok címzettekhez jut-
tatását tesztelték, amely során elektromos autókat, elektromos mopedeket és 
bicikliket is vizsgáltak.  
A megvalósítás első lépéseként 

l.  

felmérték a jelenlegi helyzetet. Tesztjárműnek 
egy benzin–biogáz üzemű járművet választottak. A beruházás gazdaságilag 
nem nyereséges akkor, ha nem sikerül több vállalat figyelmét felhívni erre a 
konstrukcióra. Ugyanis sokkal magasabb a beruházási költsége, mint egy dí-
zelnek, és a raktérkapacitása is kisebb. A biogázas autót négyszer gyakrabban 
kell feltölteni. A szállítmányozók figyelmét sikerült felhívni a részvételre, 
amit tovább javított az, hogy pozitív visszajelzést kaptak a vásárlóktól a 
környezetkímélő járművekrő
Hátrányok: 
• kisebb a raktér, és kényelmetlenebb a rakodás, 
• a megtehető távolság 300–350 km, a 700 km-el szemben (ha kombinálják a 

két hajtási módot, jobbak az eredmények), 
• az új hajtás kezelése stresszelte a vezetőket, mert nem tudták, hogyan visel-

kedik a rendszer vészhelyzetben. 

 



 
Előnyök: 
• környezetszennyezés csökkenése, 
• tiszta üzemanyag használata. 
Egy cég a járművet a teszt után is tovább használta, mert sikeresnek ítélte 
meg. 

2. City-logisztika, koordinált szállítmányozás 
a) Négy közlekedési vállalat összefogása és új szolgáltatás létrehozása a kis 

és középvállalkozók részére. Nem született döntés arról, hogy folytatják e a 
szállítmányozást a tesztfázis után. A végleges megvalósítás a közlekedési 
vállalatokon és a város kezdeményező képességén múlik. A város vonako-
dik attól, hogy belekerüljön az irányítási szerepbe. A vállalatok pedig ad-
dig nem hajlandók elvégezni a szállításokat, amíg nem látják a gazdasági 
hasznát. Ezenkívül nem minden terminál alkalmas az együttműködés 
megvalósítására. 

b) Összetett szállítmányozás. Koordinált szállítási koncepció különböző hő-
mérsékleti körülményeket igénylő termékekre. A technológia olyan, hogy 
a járművek egyidejűleg szállítanak ki 3–4 típusú, különböző hőmérsékletet 
igénylő árut. Az eredmények elmaradtak a várttól. A hagyományos és az 
IDIOMA járművek összehasonlításából az utóbbiak kerültek ki győztesen, 
ami a kevesebb megtett kilométerben és a környezetterhelés csökkenésé-
ben jelentkezett. Pozitívan értékelték ergonómiai szempontból, a kezelhe-
tőségét, és a környezetbarát jellegét.  
Tanulságok: 
• az első két hétben hosszabbak voltak a rakodási idők, mert még nem 

szoktak hozzá a vezetők; 
• a terminálról kikerülő gépkocsik rakottsági foka 80% körüli, az üres fu-

tás és a ki nem használt terület 7% (megegyezik a hagyományoséval); 
• az utazási távolságok kisebbek (átlag 40 km 158 km helyett), több a ki-

szolgálható címzett, csökken a fogyasztás és az emisszió; 
• a hűtőrendszer több energiát fogyaszt de az összkihatás még így is ked-

vezőbb. A szilárd anyag kivételével az összes légszennyező komponens 
mennyisége csökken. 

c) Közösségi vásárlások és a hozzájuk kapcsolódó közlekedés koordinációja. 
Minden terméket egy terminálra gyűjtenek be és innen kerül a felhaszná-
lókhoz. Igen sok régió kapcsolódott be a részprojektbe, nagy az érdeklő-
dés. 

3. Intermodális integráció a régiólogisztikában. Azt vizsgálták, hogy milyen ha-
tása lehet az Öresund kapcsolat megnyitásának közúti és vasúti irányba. A 
résztvevők kiválasztása első körben nem sikerült, ezért fogalmazták meg fon-
tos szempontként a partnerkiválasztást. Nem volt meg a megfelelő elkötele-
zettség sem. 

 



 
Összességében: 
• a környezettudatosság nagymértékben hozzájárult a környezetkímélő és haté-

kony rendszer felállításához; 
• minden résztvevő meg akarta oldani a közlekedési problémákat, a nagyobb 

cégek példát mutattak a kisebbeknek; 
• a környezetvédelem megjelent, mint szempont; 
• mind a köz-, mind a magánszféra képviseltette magát, utóbbi még aktívabb is 

volt; 
• a gazdasági hatások értékelése nélkül nehezen vehetők rá a vállalatok a köz-

reműködésre; 
• felkeltette a figyelmet más országokban is. 

Zürich 

Az intermodális közlekedés és a fenntartható áruszállítás érdekében három fel-
adatot fogalmaztak meg: 

1. innovatív kombibox-rendszer az intermodális logisztikában; 
2. innovatív horizontális közlekedési technológia; 
3. rendszerintegráció a hagyományos közlekedési technológiák és az ACTS 

(konténeres szállítási közlekedési rendszer) között. 
Kiinduló problémák: 
• a közúti és a vasúti közlekedéshez képest az intermodális közlekedés részará-

nya alacsony; 
• az intermodális közlekedés túl drága; 
• nincs kisrakományegység-rendszer a nem kamionméretű szállításokhoz; 
• a hagyományos technológiával előállított kis és közepes egységek miatt a ter-

minálok szállítása drága; 
• nincs kompatibilitás az intermodális technológia és a normál rendszerek kö-

zött. 
A gyűjtés és a szállítás területén van szükség ötletekre a hatékonyság növelése és 

a fenntartható városi közlekedés érdekében. 
Mit akarnak elérni? 
• A nemzeti és nemzetközi áruszállítás tekintetében: 

– erősebb kapcsolat más svájci és EU városokkal; 

el; 
– az intermodális közlekedésben kapcsolat kialakítása Rotterdammal és 

Antwerpenn
– a zürichi konténerterminál lásson el kapufeladatot. 

• A regionális és a városi áruszállítás tekintetében: 
– kisebb raktárbázis; 
– a szállítási mennyiségek növelése; 
– az életminőség romlásának megállítása; 

 



– a leterhelt közúti infrastruktúra mentesítése. 
1. Innovatív kombibox-rendszer  

A közlekedési és szolgáltató vállalatok próbálták ki hűtendő és hűtést nem 
igénylő árukkal kapcsolatban. Az alkalmazott eszközök között volt maga a 
konténertípus, amibe 4 EU-rakodólap fér el, speciális alacsony padlószintű 
járművek, négy konténerből álló cserefelépítmény, és egyéb szállító eszkö-
zök.  
A tesztelés eredménye: 
• a rendszer elemei nem állnak készen a piaci bevezetésre; 
• nehéz olyan területet találni, ahol megvan a megfelelő infrastruktúra; 
• a szolgáltatókat összefogó rendszer irányítói két technológiát akartak futtat-

ni egymással párhuzamosan, mert nem látják megoldhatónak minden áru 
kombiboxban szállítását, viszont a két rendszer kezelése túl komplikált; 

• a meglevő kapcsolódási pontokat át kell alakítani és ehhez idő kell; 
• az intermodális kombibox-rendszer olcsóbb a közúti kombiboxos rendszer-

nél, viszont drágább a normál közúti vagy vasúti szállításnál is; 
• szignifikáns a környezetszennyezés csökkenése, ami viszont erősen függ a 

vonat összeállításától (az egész vonat kapacitása csökken, ha több az olyan 
vasúti kocsi, amelyekben kombiboxokat szállítanak) 

• a telematikai eszközök csak részben működnek és még nem alkalmasak pi-
aci bevezetésre; 

• a többi informatikai megoldással nem kompatibilisek; 
• összességében nagyobb az egész költsége, mint a haszna. 

2. Innovatív horizontális szállítási technológia 
Kifejezetten kis és közepes terminálokra fejlesztették ki. 
Eredmények: 
• kereskedelmi forgalomban még nem alkalmazható; 
• ha száznál kevesebb egységet mozgatnak naponta, akkor takarékosabb, 

mint a horizontális; 
• csak a nehézteher-forgalom díjszabásával versenyképes, egyébként nem; 
• az alkalmazáshoz megfelelő terminálirányításra van szükség; 
• szignifikáns javulás a megtett távolságokban, a környezetszennyezésben, az 

energiafogyasztásban és az externális költségekben az intermodális lánc 
esetében csak egy útvonalon mutatható ki. 

3. Az ACTS és a hagyományos rendszerek integrációja 
A rendszer már számos projektben bizonyította alkalmasságát és életképessé-
gét. Magas szintű szolgáltatásának alapja a szigorú szervezeti felépítés. A 
rendszer része a meglévő rendszernek és a piacon is bevezették. Ez az első 
RORO rendszer, amit először teszteltek és megbízhatónak bizonyult. Nem 
igényel különleges infrastruktúrát, a szállítási folyamatot le tudja vezényelni 
maga a vezető is. Kompatibilis a meglevő rendszerrel. Potenciális lehetőség-
ként szerepel rövid és középtávon versenytársként. 

 



 
Száz km alatt csak speciális keretfeltételek mellett lehet versenyképes az 
ACTS intermodális rendszer, 100 és 200 km között már a versenyképesség a 
produktív haszontól és a fel-le fuvarozás hosszától függ. 200 km felett pedig 
olcsóbb, mint a közúti közlekedés (nem függ a nehéztehergépjárműveket súj-
tó útdíjtól). Hosszú távon javulás figyelhető meg a kibocsátás és a költségek 
tekintetében, ami viszont rövid távon nem olyan jelentős. Nincs jelentős 
csökkenés az energiafelhasználás tekintetében sem.  

SURFF projekt 

A SURFF (Sustainable Urban and Regional Freight Flows, azaz fenntartható vá-
rosi és regionális árufolyam) projektben olyan telematikai megoldásokat fejlesztettek 
és teszteltek, amelyek alkalmasak az információrendszerek hozzáférhetőségének javí-
tására, különös tekintettel az áruközpontokra és a városi disztribúcióra. 

A SURFF egy három évig futó projekt volt, az EU 5. keretprogram közlekedési te-
lematikai alkalmazások programjának támogatott projektje, amely két fő területet fed le: 

• áruterminált támogató szolgáltatások, 
• telematikai támogató rendszerek a városi áruszállításban. 
A fő feladatok a következők voltak: 
• sokkal hatékonyabb irányítási rendszer kialakítása az áruközpontokban az in-

formációáramlás optimalizálásával; 
• az áruk átrakásának javítása a különböző közlekedési módok között; 
• a használók, a kis- és középvállalatok szükségleteinek meghatározása, hogy 

előmozdítsák a közlekedési telematikai megoldások alkalmazását; 
• bemutatni, hogy a telematika hozzájárul a fenntartható árufolyam kialakításá-

hoz és általa csökkenthetők az áruszállítással összefüggő környezeti hatások. 
A projekt a következő négy fő területre koncentrált: 
1. hálózati irányítás az áruközpontok között; 
2. egyes áruközpontok irányítása és szolgáltatásai különös tekintettel a kis- és 

középvállalatokra; 
3. árudisztribúció az áruközpontok és a városközpont között; 
4. városi áruszállító közlekedés irányítása. 
A SURFF keretében számos telematikai alkalmazást teszteltek és vizsgáltak hét 

helyen Európában: 
• Dánia:   Aalborg, 
• Görögország: Athén, 
• Olaszország:  Bologna, 
• Ausztria:  Linz/Tilburg, 
• Hollandia:  Tilburg, 
• Franciaország: Le Havre/Rouen, 
• Svédország:  Stockholm. 

 



1. Vertikális csomag: az egyes megoldásokat tartalmazza. 
2. Horizontális csomag: koordinált és összehasonlító tevékenységek, amelyek az 

egész projektre kiterjednek. 
Mindegyik városnak külön elhatárolható feladatfázisai voltak, amelyek a vertiká-

lis csomag alapját képezték. Ide tartoztak a: 
• részletes használói követelmények, 
• megvalósítási séma városspecifikus megtervezése, 
• a bemutatás megtervezése és megvalósítása, 
• hatásvizsgálat, 
• működési leírás, 
• a bemutató fejlesztése, 
• a bemutató ellenőrzése és értékelése, 
• felülvizsgálat. 
Ezzel párhuzamosan öt horizontális feladatot határoztak meg az egyes városok 

megoldásainak vizsgálatára: 
• használói követelmények általános szinten, 
• információs és kommunikációs megoldások, az alkalmas szoftver és hardver 

meghatározására, 
• alkalmazási eszközök, a tervezés, irányítás, EDI és a szimuláció során hasz-

nálható eszközök közötti koordináció, 
• ellenőrzés és értékelés, általános vizsgálati koncepció meghatározása, amely 

alkalmazható a teszteléskor és a projekt értékelésekor, 
• üzemben tartás és fejlesztés 

Franciaország – Le Havre 

A francia projekt négy alprojektre osztható: 
• közös telekommunikációs megoldások, b

, 

első és külső hálózat, közös szerver 
és adatbázis, 

• közös bevezetés a mobil adatkommunikációba, 
• közös interfészeken keresztüli kommunikáció, elsősorban a közlekedési 

információkkal kapcsolatban
• globális multimodális közlekedési láncok integrációja a városi logisztikával. 
A francia projekt elsősorban a közös telekommunikációs rendszert kívánta kiala-

kítani, legfontosabb eredményük egy iroda sikeres működtetése, amely felügyelte a 
fenntartható városi és regionális árufolyam-projektek fejlődését. Ez a központ nem-
csak egy adminisztratív és technikai központ, hanem egy olyan szervezet, amely ösz-
szehozza egymással a szállítási vállalkozókat, a gazdaság egyéb szereplőit, a politiku-
sokat és a közigazgatás képviselőit.  

 



Olaszország – Bologna 

Bologna két fontos multimodális közlekedési folyosó mentén helyezkedik el. 
Emiatt a kulcspozíció miatt mindig is nagy áruforgalmat bonyolított le a város, és 
számos szállítmányozó cég működik itt. A 70-es években a város és a térség vezetése 
egy tervbe kezdett az áruszállítások racionalizálására. A fő cél egy multimodális kikö-
tő, az Interporto kiépítése volt. Ez sokkal hatékonyabb áruszállítást tett lehetővé és 
hozzájárult a vasúti áruszállítás részarányának növeléséhez. Az Interporto sikerén fel-
buzdulva a vezetők új árustratégia kialakítását javasolták, amely Bologna városköz-
pontjába irányul. Felismerték, hogy a stratégia nem valósítható meg a magán- és az 
állami szektor együttműködése nélkül. A stratégia két célfeladata: 

• javítani a belváros közlekedési rendszerét, 
• fejleszteni az információtechnológiai rendszereket az áruszállítások 

optimalizálására. 
Az első lépések egyike volt a SURFF részvétel, amelyben a fő feladat három te-

lematikai próbarendszer kifejlesztése, tesztelése és felülvizsgálata volt. 
A fő feladatok a következők: 
• a belvárosba irányuló áruszállító gépkocsik számának csökkentése, hatékony-

ságuk és szolgáltatási színvonaluk javításával; 
• támogatni kell az új térbeli és időbeli kiszállításokat; 
• fejleszteni kell a közlekedési szabályozó rendszereket, kiemelt figyelmet kell 

fordítani a közlekedésben részt vevők viselkedésére. 
A telematikai kialakítást tekintve a legfontosabb eszközök a következők: 
• meg kell határozni, szimulálni és ellenőrizni kell a különféle city-logisztikai 

rendszereket; 
• integrált kommunikáció és árurendszer kialakítása a city-logisztika számára a 

sokkal hatékonyabb kiszállítások érdekében: 
– a logisztikai konfigurációk meghatározásával, 
– az integrált mobil kommunikációs és helymeghatározó rendszerek kialakí-

tásával, 
– a kommunikációs hatékonyság növelésével. 

Az alprojektek különféle módszereket alkalmaznak. A három alprojekt közül ket-
tő értékelése a SURFF standardjaival megtörtént. A három projektet a CITYLOG (in-
tegrált áruszimulációs csomag a disztribúciós rendszerek jellemzőinek felmérésére, és 
az irányítás javítására), az INTEGRO (dinamikus járattervezés) és a DAEX (e-mail 
kommunikáción alapuló kommunikációs költségcsökkentő stratégia) alkotja. A DAEX 
és az INTEGRO értékelésekor alkalmazott osztályozási értékek 1 (= alacsony) és 5 
(= magas) között változnak, a projektet megelőző kalkuláció és a ténylegesen mért 
értékek összehasonlítását pedig a 6. táblázat tartalmazza. 

 

 



6. táblázat 
A bolognai SURFF projekt eredményei 

 
INTEGRO DAEX  

előtte utána előtte utána 

Közlekedési hatékonyság 3,5 3,5 4 4,6 

Munkakörülmények 4,8 3,9 3,9 4,2 

Energia és környezet 3,7 3,7 n.a. n.a. 

Versenyképesség 4,2 3,9 4,5 4,8 

Közlekedésbiztonság 3,7 3,4 n.a. n.a. 

 

Hollandia – Tilburg 

A tilburgi teszt célja: javítani a hatékonyságot és az együttműködést a közlekedé-
si vállalatok között, hogy csökkenjen a városba irányuló és az ott megtett úthossz. A 
cél elérése érdekében egy szolgáltatási központot hoztak létre. A projekt által meghatá-
rozott fő feladatok megvalósításához különféle telematikai alfeladatokat kellett megol-
dani, úgymint: 

• támogatni kell a kooperációt a közlekedési vállalatok és az ügyfelek között az 
információtechnológia használatával; 

• támogatni kell az együttműködést a közlekedési vállalatok között a járatterve-
zés, kapacitásmegosztás megvalósításában. 

A próbaprojekt eredményeképpen a telematikai alkalmazások nagy mértékben 
hozzájárultak ahhoz, hogy az együttműködések hatékony formáit kialakítsák. 

Dánia – Aalborg 

A város egy természetes kapcsolódási pont az áruszállítás szempontjából. 
Aalborg az egyik legfontosabb északi kikötőváros. A SURFF egy fontos bázisa 
az északi közlekedési központ, amelyet több független logisztikai szolgáltató mű- 
ködtet. 

A teszt céljai a következők voltak: 
• a közlekedési központok különféle irányító rendszereinek integrációja egy kö-

zös információs hálózat kialakítása érdekében; 
• minden egyes közlekedési központ feladatának meghatározása és a szükséges 

kommunikációs hálózat kiépítése; 
• a közlekedési központokon belüli hatékony városi disztribúciós séma kialakí-

tása. 
 

 



A projekt négy alprojektet foglal magában: 
• ConPos: konténerek és áruk helymeghatározása és azonosítása a konté-

nerterminálokon, emellett elhelyezés és konténerstátusz-
ellenőrző rendszer; mindez a konténerteminál napi irányításának 
és tervezésének javításához járul hozzá.  

• ITCNet: közlekedési központok között információ- és ismeretanyag-
átvitel az interneten keresztül; a rendszer megteremtette a dán 
közlekedési központok közötti hálózat alapjait. 

• CityOBC: járműbe telepített kártyaolvasó rendszer az áruszállításhoz kap-
csolódó információk visszakereséséhez; a rendszer hozzájárult az 
adatáramlás javításához, a helymeghatározás és azonosítás fejlő-
déséhez; így javítható az átrakási folyamat, abban az esetben, ha 
több alkalmazást valósítanak meg a jelenlegi rendszeren belül. 

• TraManNet: közlekedési információk disztribúciója és egy információs ki-
oszk működtetése az északi közlekedési központban, ez az első 
lépés az útvonal-tervezési kézikönyv felé; a jelenlegi rendszer 
eléggé egyszerű, de megteremtette az internet alapú közlekedési 
információ-adatbázis alapjait, hozzájárult továbbá a szükségtelen 
utazások számának csökkenéséhez, ezáltal a környezet minősé-
gének javításához.  

Svédország – Stockholm 

A stockholmi teszt főleg a city-logisztikára, azon belül a begyűjtési rendszerekre, 
kiszállítási szolgáltatásokra és a résztvevők közötti együttműködés megteremtésére 
összpontosított. A környezetbarát közlekedés és az alacsony összköltségek iránti igény 
új koncepciók létrehozását sürgette.  

A projekt öt alprojektre oszlik: 
1. Mobil adatkommunikáció és a kiszállítás biztosítása; ennek haszna a költ-

ségmegtakarításban jelentkezik a szállítmányozói oldalon. 
2. Járattervezés; a rendszert csak szimulálták, ennek eredményeként a szállít-

mányozói oldalon gépjárműszám-csökkenés, időmegtakarítás és kevesebb 
megtett út volt kimutatható. 

A két alprojekt bevezetése nagy hatással volt a sofőrök munkavégzésére, akiknek 
gépjárműbe telepített számítógépet kellett használni, ami egy új típusú megosztott 
munkavégzést jelent. De így elvégeznek nagyon sok olyan munkát, amelyet korábban 
az adminisztrációs személyzetnek kellett elvégeznie. Mindez a feladatátcsoportosítás 
4 800 000 SEK (svéd korona) megtakarítást jelentett.  

A járattervezés hatásainak vizsgálatára csak szimulációk állnak rendelkezésre. A 
szimuláció 15 gépkocsi részletes adatain alapult. Egynapos aktivitást regisztráltak, 
normál szállítási napon. A modellben a 15 gépkocsi 814 km-t futott 55%-os raktérki-
használással. Az optimalizáció után úgy, hogy minden gépkocsi megtartotta saját ki-

 



szállítását, 169 km-rel volt csökkenthető a megtett útvonal, ami 15%-os csökkenést 
jelentett. Amikor az optimalizáció a járműállományra terjedt ki, kiderült, hogy csak 
kilenc gépkocsira van szükség a feladatok megoldásához (40%-os csökkenés), és a 
megtett úthossz is nagymértékben lecsökkent (21%). Szabad optimalizációnál, ahol 
minden lehetséges elemre kiterjedt a felülvizsgálat, a szükséges gépkocsiszám nyolcra 
csökkent, a megtett úthossz pedig 27%-kal lett rövidebb.  

3. Közlekedési információk; az internetes információszolgáltatás, jelenlegi for-
májában nem használható fel, sokkal hasznosabbnak bizonyultak a rádióban 
meghallgatott közlekedési információk, az adatokat ugyanis nem tudják elég 
gyorsan frissíteni. 

4. Koordinált belvárosi disztribúció; figyelemre méltó, hasznos, főleg a keres-
kedőknél. 

A szimuláció alatt több pozitív eredményt regisztráltak, amelyet a 7. táblázat 
foglal össze. 

 
7. táblázat 

A szimuláció eredményei 
 

 Megtett km/hasznos 
teher 

gépkocsi/hasznos 
teher 

Kiszállítási 

Optimalizálás előtti 
érték 

1849 km 25 db 80 h 

Optimalizálás utáni 
érték 

  851 km 10 db 39 h 

Csökkenés vagy 
javulás %-ban 

54% 150% 105% 

idő/hasznos teher 

 
5. Rugalmas idejű (főleg éjszakai) disztribúció; a rendszerből adódó megtakarí-

tás csak a belvárosi régióban jelentkezett, az általános városi disztribúció ese-
tében az időmegtakarítás minimális.  

A 19 kiválasztott útvonal közül öt esetében végezték el az éjszakai méréseket is. 
Az eredmények valóban azt mutatják, hogy jelentős időt csak a belvárosi kiszállítá-
soknál takaríthatnak meg (8. táblázat). 

 
8. táblázat 

Éjszakai időmegtakarítás öt helyszínen 
 

 1. város 2. város 3. belváros 4. belváros 5. belváros 
Éjszaka 2:34:15 1:51:21 1:28:25 1:35:17 2:15:49 
Nappal 2:42:25 2:01:10 3:22:20 2:23:21 4:12:01 
Megtakarítás 0:08:10 0:09:49 1:53:55 0:48:04 2:06:12 

 



Görögország – Athén 
Az athéni teszt fő területei: 
• a közlekedési körülmények és a kamionforgalom javítása Athénen belül és kí-

vül; 
• a közlekedési központok hatékonyságának javítása; 
• Athén belvárosában, az áruszállítási aktivitás okozta környezeti hatások csök-

kentése. 
Fejleszteni kell a telematikai alkalmazásokon alapuló multimédiát és az informa-

tikai hálózatot. Ez alapján a két alprogram: 
• multimédiás információs hálózat; 
• információs rendszer az áruközpontok és partnereik között. 
A multimédiás pavilon kialakítása azt eredményezte, hogy javultak a sofőrök 

munkakörülményei, mert csökkent a munka okozta nyomás, hiszen a szükséges infor-
mációkat mindig könnyedén és időben megkapták. Az útvonaladatok ismeretében az 
áruszállítás hatásai csökkentek, mert a sofőrök nem csináltak téves kitérőket. A rend-
szer bevezetése után a megtakarítás 13 000 gjkm volt évente. Ebből 7930 km esett a 
kisteher-, 5070 km pedig a nehézteher-forgalomra. 

Az információs szerver és az EDI használatából az a nagy haszon, hogy mindkét 
rendszer hozzájárul a vállalatok versenyképességének javulásához. A végfelhaszná-
lóknál a munkakörnyezetben figyelhető meg javulás. Egyes feladatokat sokkal gyor-
sabban végeznek el, mert a szükséges információk mindig rendelkezésre állnak. Az 
EDI alkalmazása a magas beruházási költségek miatt nem jelentett pénzügyi hasznot. 
Az általános értékelés eredménye, az olasz vizsgálathoz hasonló módszerrel végezve a 
9. táblázatban olvasható. 

9. táblázat 
Az athéni vizsgálat eredményei 

 
Multimédiás kioszk Információs szerver 

és az EDI 
 

előtte utána előtte utána 
Közlekedési hatékonyság n.a n.a 4 3,9 
Munkakörülmények 3,7 3,9 3,8 3,9 
Energia és környezet 3,5 3,6 3,2 3,2 
Versenyképesség n.a n.a 4,3 4,3 
Életkörülmények 3,5 3,6 n.a. n.a. 
Közlekedés biztonság n.a n.a 3,4 3 

Ausztria – Linz/Tilburg 
A Linz-Tilburg teszt célja az volt, hogy megvalósítsák két, egymással nem szom-

szédos ország két városa közötti multimodális közlekedés telematikai támogatását. 
Meg kellett határozni a telematikai kapcsolatokat és az irányítási struktúrát a magas 

 



szintű multimodális közlekedés megvalósítása érdekében. Elemezni kellett, hogyan 
lehet elérni a közúti teljesítményszintet a vasúti áruszállításban, és fejleszteni kellett az 
információs rendszert a logisztikai irányítási feladatok támogatására. 

Összesített tapasztalatok 

A SURFF fő célja az volt, hogy sokféle telematikai megoldást teszteljen különfé-
le partnerek bevonásával. A tapasztalatok hosszan sorolhatók: 

• a bevont résztvevőknek fizetniük kell a kutatásokért és a fejlesztésekért, kon-
szenzusra kell jutni a problémákban; nem lehetnek a projektben ellenérdekelt 
felek, vagy alacsony érdeklődést mutató partnerek; 

• a helyi vezetésnek fontos szerepet kell játszania az optimalizálási folyamatok-
ban, főleg a jogi eszközök alkalmazása területén; 

• a bürokratikus eljárások és szervezési problémák komoly késéseket okozhat-
nak a tervek megvalósulásában, ezért a közigazgatási partnereknek a lehető 
legnagyobb rugalmassággal kell feladataikat kezelni; 

• a túl nagyravágyó célok alacsony információtechnológiai színvonal mellett 
komoly csúszásokat okozhatnak, illetve túl komplikált megoldások születhet-
nek; 

• a cégek közötti hiányzó bizalom legyőzhető a megfelelő együttműködés kiala-
kításával; 

• hosszú idejű projekteknél a rugalmas struktúra és a dinamikus tervezés ered-
ményesebb kutatást tesz lehetővé; 

• azoknak a projekteknek, ahol a közlekedés és a logisztika főszereplő, mindig 
versenyképesnek kell lenniük. 

A SURFF egyik legérdekesebb felfedezése, hogy az üzletemberek között új ke-
reskedelmi és szervezési kapcsolatok bukkannak fel az áruszállítás területén. Ezeket a 
kapcsolatokat támogatják az információs technológiák, melyek nélkül ezek a kapcsola-
tok gyakran fenn sem tarthatók.  

A különféle járattervezési stratégiák szimulációi és más tanulmányok megállapí-
tották, hogy a városi és a regionális disztribúciók újraszervezése jelentős mértékben 
hozzájárulhat a környezeti ártalmak csökkentéséhez. 

A közeljövőben főleg a városi áruszállítás területén az áruáramlási minták drasz-
tikusan meg fognak változni és részben virtuálissá válnak. Ezek a virtuális hálózatok 
jelentik az új lépést az áruszállítási üzlet evolúciójában. 

Annak ellenére, hogy a SURFF kimutatta, hogy a disztribúciók újraszervezése 
pénzügyileg életképes, és nyilvánvalóan nem kell ehhez lényegesen megváltoztatni a 
kondíciókat, valószínűsíthető, hogy az újraszervezés a legtöbb esetben nem lesz sima 
és gyors folyamat. A SURFF azt bizonyította be, hogy a telematikai eszközök fontos 
szerepet játszanak és fognak játszani az áruszállítási folyamatok támogatásában. [26] 

 



CITYFREIGHT projekt 

A CIYYFREIGHT az EU 5. keretprogramja által támogatott, jelenleg is futó pro-
jekt, amelyben az áruszállításnak a forgalom és a háztól házig szállítás okozta szociá-
lis, gazdasági és környezeti hatásait mérik fel szisztematikus és innovatív módon. 

A CITYFREIGHT céljai és módszerei 

A CITYFREIGT az egyes európai, már működő elosztási láncok vizsgálatával 
foglalkozik és célja, hogy meghatározza azok hatását a városi környezetre. Céljai: 

• meghatározni és megvizsgálni hét kiválasztott ország logisztikai rendszerét, il-
letve azt a városi politikát, amely ezeket a projekteket kíséri; 

• a kritériumok és a közös módszerek kialakítása a logisztikai rendszerek felmé-
résére és a kapcsolódó politika vizsgálata (mint jogi keretek, területhasználat, 
közúti forgalmi szabályozások, díjak stb.); 

• meg kell vizsgálni a logisztikai rendszerek belső technikai és gazdasági haté-
konyságát; 

• minden kiválasztott országban 1–1 város tevékenységének vizsgálata, egy 
vagy több forgatókönyv megvalósítása; 

• a fenntartható fejlesztés kritériumai szerinti forgatókönyv meghatározása és 
optimalizálása; 

• a megvalósult integrált stratégiákról segédkönyv összeállítása, amely a jó gya-
korlati megoldásokat fogja majd tartalmazni; 

• a jó gyakorlati megoldások terjesztése. 
A CITYFREIGHT projekt kilenc munkacsomagból (WP) tevődik össze, melyek 

arra szolgálnak, hogy maximálisan biztosítsák az információcserét az érdekeltek kö-
zött. A kutatás célja számszerű, mérhető és ellenőrizhető eredmények kimutatása. A 
kilenc munkacsomag a következő részekből tevődik össze: 

WP1: összehasonlító áttekintés a városi áruszállítástól, logisztikai és terület-
használati rendszerekről Európában. 

WP2: közös értékelési folyamat kialakítása. 
WP3: az innovatív rendszerek és módszerek közötti válogatás. 
WP4: forgatókönyvek összeállítása. 
WP5: a forgatókönyvek értékelése. 
WP6: jó gyakorlati megoldások kézikönyve. 
WP7: praktikus javaslatok. 
WP8:  információk terjesztése és implementáció. 
WP9: projektmenedzsment és koordináció. 
A projekt innovatív megoldásokat keres a city-logisztika területén. A módszer 

tehát különféle innovációk összehasonlítását és vizsgálatát javasolja, figyelembe véve 
a már meglévő tapasztalatokat és ismereteket, mint: 

 

 



• új forgalmi és parkolási szervezési módszerek, amilyen a behajtás-ellenőrzés, 
területi licensz, tiltások; 

• kommunikációs és információtechnológia újszerű alkalmazása a városköz-
pontokban az árumozgásokról tájékoztatás érdekében; 

• új várostervezési alapelemek, amelyek hozzájárulhatnak az áruszállítási közle-
kedés javításához. 

Cél, hogy a vizsgált innovációk, rendszerek és módszerek legyenek ellentmon-
dásmentesek, innovatívak, támogatottak, eléggé fejlettek és adaptálhatók. Végcél egy 
olyan jó gyakorlati kézikönyv összeállítása, amely az érintettek számára jó ötleteket ad 
a városi problémák megoldására és integrált stratégiák megvalósítására.  

Ezidáig az első munkacsomag készült el teljesen, illetve a harmadik előzetes ösz-
szefoglalója, mindkettő elérhető a projekt honlapján. 

A WP1 vizsgálata eredményeként elmondható, hogy közös probléma az áruszál-
lításban az információ és a különböző résztvevők közötti kellő kommunikáció hiánya. 
A városi áruszállítás mind nemzeti, mind helyi politikai, tervezési és szabályozási 
szinten el van hanyagolva. A városok vezetői gyakran gondolták azt, hogy a városi 
áruszállítási problémákkal kellő mértékben foglalkoztak az általános közlekedési poli-
tikában és a szabályozások során, ám az érintettekkel folytatott interjúk azt bizonyít-
ják, hogy a szállítók az irányítók és a címzettek más problémákkal küzdenek, mint a 
magánautósok, vagy a tranzitforgalom. A közlekedési keresletet a város összetett 
funkciói generálják, ezért a politikai döntéshozóknak a közlekedés és más tevékenysé-
gek közötti függőségeket is figyelembe kellene venniük. A projekt világképe az, hogy 
a városi áruszállítási problémák megoldása nem függ az új technológiáktól annyira, 
mint amennyire függ a meglévő technológiák és a módszerek innovatív összekapcso-
lásától és alkalmazásától.  

A munka folytatódik. [27] 

Egyedi city-logisztikai megoldások 

City-logisztikai megoldások Németország más városaiban 

Manapság 30 német városban működik city-logisztikai projekt. Módszereik kü-
lönböznek egymástól. Több együttműködési formát lehet elkülöníteni: 

1. A city-logisztikai együttműködésbe bevont szállítmányozásai vállalatok city-
terminálra szállítják az árukat, innen pedig egy semleges, saját járműparkkal 
rendelkező fuvarozó átveszi azokat és kiszállítja az átvevőnek, vagy a kiske-
reskedelmi üzleteknek. Ilyen megoldás működik például Freiburgban. A 
rendszer hatásait a 10. táblázat foglalja össze. 

2. A teljes szállítási területet szekciókra bontják. Az egyik szekcióért felelős 
együttműködésbe bevont szállítási vállalat saját járműveivel begyűjti a többi 
szekciófelelős vállalattól az árukat. Az egy szekcióban begyűjtött összes ter-
mék ezután a kiskereskedőkhöz kerül. Ez a rendszer működik Münchenben. 

 



 
10. táblázat 

Az áruszállítási forgalom megváltozása Freiburg belvárosában 
 
 City-logisztika 

nélkül 
City- Változás (%)

Havi árumennyiség (t) 396 396     0 
Járatok száma  440 285 –33 
Utazási idő a city-termináltól, terminálig (h) 306   98 –68 
Utazási idő a városközpontban (h) 260   70 –73 
Teljes szállítási idő a városközpontban 612 317 –48 

logisztikával 

 
3. A szállítási vállalatok maguk közül kiválasztanak egyet, amely mint általános 

fuvarozó összeszedi az árut a többi vállalattól meghatározott időn belül. A ki-
választott vállalat aztán kiszállítja ezeket saját gépjárműveivel a teljes terüle-
ten. Ez a vállalat felelős a diszpozíciókért, az áruk összegyűjtéséért és a ki-
szállításért is. Hamburgban ilyen módszert alkalmaznak. 

4. A koncepcióba bevont szállítási vállalatok egy semleges szállítóval terítik az 
árukat a belvárosi területeken. Ez a semleges szállító összegyűjti az egyes vál-
lalatoktól az éjszaka folyamán begyűjtött árumennyiséget (az egyes vállalatok 
teszik ezt meg saját járműveikkel). Az árukat a city-terminálon előosztályoz-
zák, majd a semleges szállító kiszállítja a megrendelőknek (7. ábra). Hogy ez 
a rendszer milyen számszerű változásokat hozott Kassel esetében, azt a 
11. táblázat mutatja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kozmetikai termékek 

állateledel 

gyógyszerek 

 
átvevők 

Kassel modell 
stb. 

 
7. ábra Kassel modell 

 
5. Az együttműködő partnerek központi vállalata, mint egy közös vállalat rende-

zi és irányítja a semleges szállító gépjárműveit. Ez a semleges vállalat aztán 
összegyűjti az árukat a partnerektől és kiszállítja az átvevőknek (pl. 
Bremenben). 

 



6. Számos résztvevő vállalat city-logisztikai terminálba szállít, ahol az előválo-
gatás és kötegelés után az áruk a kiskereskedőkhöz kerülnek. Nürnbergben az 
áruk kiszállítása elektromos gépjárművek segítségével és járatoptimalizációs 
folyamatban történik. A city-terminálok raktározási szolgáltatást is nyújtanak, 
amennyiben erre igény van. A city-logisztikában résztvevő kiskerekedőktől 
érkező árukat kívánság alapján házhoz is szállítják a rendszerben. 

 
11. táblázat 

Az áruszállítási forgalom megváltozása Kasselben 
 
 City-logisztika

nélkül 
City- Változás 

(%) 
A belvárosba irányuló megtett út (km/év) 31 000 18 000   –40 
A belvárosban megtett út (km/év)   6 500   2 600   –60 
Átlagos távolság a kiszállítási pontok között      670      260   –60 
Szállítási tömeg kiszállítási pontonként (kg)      170      195   +15 
Gépjármű-telítettség (%) 40 (mennyiség) 80 (mennyiség) +100 

+140 
Átlagos gépjármű-gyakoriság 
kiskereskedőnként (gk/év) 

     300      260   –13 

logisztikával 

25 (súly) 60 (súly) 

 
A felsorolt modellek megfelelnek annak a célnak, miszerint a city-logisztikai 

megoldásoknak a felmerülő költségeket is csökkenteniük kell, a környezeti és közle-
kedési hatások mellett. Minden projekt esetében elmondható, hogy a forgalmi szituá-
ciók és környezetterhelés tekintetében javulást értek el. A kiszállítási terület növelésé-
vel, több termék és több cég bevonásával ezek a pozitív hatások tovább növelhetők.  

Az áruk olcsóbb elosztása nem valósítható meg a megkívánt mértékben az emlí-
tett modelleknél. Ennek az az oka, hogy a résztvevők nem élveznek a rendszerből je-
lentős anyagi előnyt, mert: 

• jelenleg csak a termékek egy része kötegelhető és nincs a kombinált áruszállí-
tásra is alkalmas speciális gépkocsi; 

• nemcsak a költségkalkuláció nehéz, hanem a megegyezés megkötése is a 
résztvevők között; 

• ritkán alkalmazzák a járatoptimalizálásra alkalmas programokat és a telemati-
kai eszközöket; 

• a minden résztvevőt érintő kerekasztal-megbeszélés nem mindenhol és min-
denkor hozható össze, így a közös döntésekben is nehézségek vannak; 

• az együttműködés iránti igény gyorsan csökken, ha egy megadott időn belül 
nincs látható költségcsökkenés, így kicsi a motiváció a folytatásra; 

• az együttműködő partnerek pedig általában vetélytársai egymásnak. 
A sikeres city-logisztikának sokkal nagyobb mértékű gazdasági előnyöket kell 

produkálnia a résztvevők számára, mint a konvencionális rendszernek. 

 



A sikeres city-logisztika követelményei 

1. Közlekedési és forgalmi feltételek 
Hatékony városi áruszállítás járattervezéssel és telematika alkalmazásával ér-
hető el. Mindezek lehetővé teszik a közlekedési kapacitások jobb kihasználá-
sát, a szükséges idő és a költségek csökkentését. A járatoptimalizáció két 
részre bontható, az utazás előtti tervezésre és az utazás alatti járműirányításra, 
figyelembe véve a változó forgalmi körülményeket. A telematika segítségével 
lehetővé válik az aktuális forgalmi helyzet felmérése és az információszolgál-
tatás.  
A Kasselben alkalmazott modellben az árukat a terminálon címkézik (cím, 
súly, mennyiség) egy program segítségével, amellyel ezután meghatároz- 
zák, hány gépkocsira van szükség a kiszállításhoz. Az optimalizációnál figye-
lembe kell venni az aktuális közlekedési szituációt, amennyiben arra lehető-
ség van.  
A gépkocsikat mindig úgy rakják meg, hogy az az áru kerüljön fel a legutol-
sónak, amelyiket legelőször kell átadni az átvevőnek.  
Az előre kalkulált járatot a kiszállítás alatt módosítani lehet az aktuális 
forgalmi helyzetnek megfelelően és a gépkocsi aktuális helyzetéből kiindul- 
va, amely utóbbi meghatározásában a GPS játszik szerepet. Ha az aktuális 
pozíció és a forgalmi helyzet ismert, akkor gyorsan meghatározható az érke-
zési idő. Mindez felhasználható arra, hogy a leadási ponton előkészítsék a ki-
rakodást.  
Ebbe a rendszerbe beilleszthető a visszfuvar, illetve a csomagolóanyagok ke-
zelése is.  

2. Gazdasági követelmények 
Ahhoz, hogy a city-logisztika gazdasági hasznot eredményezzen, költségeinek 
alacsonyabbnak kell lenni, mint az együttműködés előtti állapotra vonatkozó 
költségek, azaz: 
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ahol:  
 C = city-logisztikai költségek 
 K = city-logisztika nélküli költségek 
 i = szállítások száma (egyazon átvevőhöz) 
 B = résztvevő vállalatok száma 
 
C = C1 + C2, ahol C1 a city-logisztika megszervezési költsége, C2 pedig a 
semleges szállító, illetve kiválasztott résztvevő vállalat költségeit foglalja ma-

 



gában. A bevont vállalatok együttműködése csökkentheti a költségeket, de 
egyidőben járulékos költségekkel is jár az együttműködés formájától függően.  
K = K1 + K2, ahol K1 a megtakarított kilométerköltség, K2 pedig a megtakarí-
tott időköltség, így a sikeres city-logisztika követelménye:  
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Ez azt jelenti, hogy a city-logisztika összköltségének alacsonyabbnak kell len-
nie, mint a city-logisztika előtti összes változó költség. Egy fontos ok, ami 
miatt ez a legtöbb city-logisztikai projekt esetben nem döntő kérdés az, hogy 
a konvencionális városi áruszállítás még mindig alacsony költséggel üzemel. 
A parkolási lehetőségek aránylag még jók, a kiszállítási idők elfogadhatók. 
Általánosan a szállítási forgalomra vonatkozó tilalmak nem eléggé erősek a 
belvárosban. A Ki költség csak akkor lesz magasabb, mint a city-logisztikai, 
ha a szállításokat például csak meghatározott időben vagy meghatározott 
járművekkel lehet megvalósítani.  
A city-logisztikai koncepciók profitja attól is függ, mekkora a kezelendő és 
kiszállítandó áruk mennyisége. Jelenleg ez a mennyiség még kevés. Csökken-
teni lehet a költségeket, ha több árut kezelnek, ha másféle közlekedési rend-
szereket is integrálnak a city-logisztikákba, illetve ha elkerülik, hogy a részt-
vevő vállalatok a city-logisztikai rendszeren kívül is végezzenek szállításokat.  

3. Szervezési követelmények 
A gazdasági és a forgalmi körülmények mellett fontos része a sikeres city-
logisztikának a szervezés hatékonysága. Figyelembe kell venni, hogy az áru-
szállító központok megfelelő bevonása a city-logisztikába, city-logisztikára 
kifejlesztett kisebb járművek használata és a kiszállítási terület kiterjesztése 
nagymértékben hozzájárul a city-logisztika sikeréhez.  

4. A tömegközlekedési eszközök alkalmazása a city-logisztikában 
A tömegközlekedés használata szintén egy módszer lehet a city-logisztikai 
koncepciók hatékonyságának javítására. A volt NDK-ban többféle tanulmányt 
folytattak ez irányban és manapság sem elvetendő lehetőség a tömegközleke-
dési eszközök alkalmazása áruszállító eszközként. 1997-ben a VW AG úgy 
döntött, hogy Drezda központjában felépít egy autógyárat. A feldolgozandó 
anyagokat és a kész kocsikat a gyár és a logisztikai központ között megálla-
podás alapján a nyugati városrészben villamosok szállították. A logisztikai 
központ és a gyár közötti közvetlen kapcsolatot a villamosközlekedés terem-
tette meg. A villamos 40 percenként 21 órában szállította az alkatrészeket és 
az autókat a gyár és a logisztikai központ között. Egy villamos három nehéz-
tehergépkocsit helyettesített, naponta több mint 200 gépkocsit lehetett így 
megspórolni. [28] 

 



Föld alatti áruszállítási rendszer Tokióban 

A városokban közlekedő áruszállító járművek okozta problémák megoldására 
egy új, föld alatti rendszer bevezetése is hatékony megoldás lehet, mivel csökkenti a 
közúti torlódásokat. A rendszer megvalósításához egy átfogó költségkalkulációs pró-
bát hajtottak végre Tokió 32 kerületére. Erre alapozva elvégezték a költség–haszon 
elemzést és tanulmányozták a projekt megvalósíthatóságát, hatásait. 

Mindenek előtt azt kellett felmérni, hogyan fog kinézni a hálózat, és milyen 
nagyságú forgalom várható ennek használatára. A tervek szerint a rendszer több szin-
tű, az útvonalhálózat összesen 201 km hosszú lesz. Az elsődlegesen megépítendő út-
hossz 70 km, a másodlagosak hossza pedig 102 km. Az egyes szinteken előre becsült 
forgalomnagyság adatait a 12. táblázat tartalmazza. 

 
12. táblázat 

Tokió föld alatti hálózatának becsült forgalma 
 

 Elsődleges 
utak 

Másodlagos 
utak 

Teljes 

teljes forgalomnagyság 
(1000 tgk. km/nap) 

2467 2802 4410 

tgk. száma (1000 tgk/nap) 132 150 222 
Átlagos forgalom 
(1000 tgk/nap) 

35 27 22 

Becslés a rakott 
futásra  

átlagos megtett út (km) 18,7 18,6 19,9 
teljes forgalomnagyság 
(1000 tgk. km/nap) 

3579 4065 6399 

tgk. száma (1000 tgk/nap) 191 218 322 
Átlagos forgalom 
(1000 tgk/nap) 

51 40 32 

Becslés úgy, hogy az 
üres futás is benne 
van 

átlagos megtett út (km) 18,7 18,6 19,9 

hálózat 

 
 
Tokió kerületeiben az ország összes gépkocsiforgalmának 52%-a bonyolódik, 

ennek fele tehergépkocsi. A rendszer alkalmazásával nagymértékben hozzájárulhatnak 
a forgalmi torlódások csökkentéséhez. 

A rendszer bevezetéséhez egyéb feltételek is szükségesek, ezek a következők: 
• elektromos árammal működő gépkocsik, 
• a gépkocsik olyan speciálisan elhatárolt utakon közlekedjenek, amelyekkel el-

kerülhetők a zajproblémák, 
• csökkenteni kell a tehergépkocsi-forgalmat a megfelelő szállítási mennyiségek 

új rendszerre terelésével, 

 



• azokban a városrészekben, ahol nehéz terület nyerni, ott a forgalmat vezessék 
a metróalagutakban, 

• legyenek a gépkocsik automata vezérlésűek, 
• bonyolítsanak le rendszeres forgalmat. [29] 

Feladatok a hatékony városi áruszállítás kialakítására Hirosimában 

Hirosima hasonló problémákkal küzd, mint a többi város, a közlekedési helyzet 
egyre rosszabb, a városi áruszállítás hatékonysága pedig csökken. 

A japán kutatás két területet járt körbe: 
• hogyan lehet rakodóöblöket kialakítani az utcák mentén, 
• hogyan lehet az áruszállító járművek által a parkolással okozott problémákat 

megoldani. 
A cél hatékony szabályozás bevezetése volt rövid idő alatt és drága beruházások 

elkerülésével.  
Kezdő lépésként négy buszöblöt alakítottak át a 8. ábrán látható módon. A busz-

öblök fele rakodóöböl lett, a rakodási lehetőség este nyolc és reggel hat között volt 
lehetséges. A kieső időben a területet használhatják a taxik. Rá egy évre a négy öblöt 
még kettő követte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

buszöböl
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8. ábra Rakodóöblök Hirosimában 

 



A japán átfogó áruszállítási program értelmében az áruszállító járművek kirako-
dás címen öt percet állhatnak, a rakodási öbölre ez az előírás nem vonatkozik. A vizs-
gálat során figyelemmel kísérték az öbölben parkoló gépkocsikat, a sofőrökkel kérdő-
ívet töltettek ki, amelyet kiértékelve a következő következtetéseket vonták le: 

• a rakodóöbölben parkoló gépkocsik száma növekedett (13. táblázat);  
 

13. táblázat 
A rakodóöbölben parkoló gépkocsik száma 

(napi átlag db-ban) 
 

 1997 1998. február 1998. október 
Áruszállító 21,8 27,8 32 
Magán áruszállító 12,1 21 16 
Személygépkocsi 6 8,6 20,8 
Átlagos parkolási idő alakulása (percben): 
 1997 1998. február 1998. október 
Áruszállító 13,6 13 13 
Magán áruszállító 9,8 13,6 12 
Személygépkocsi 5,3 5,8 8,3 

 
 
• a kamionvezetők 53%-a 2–3-szor is használta naponta az öblöt, 16% pedig 

többször, mint naponta négy alkalommal; 
• a legtöbb esetben a kiszállítás több időt vett igénybe, mint az egyéb területe-

ken engedélyezett öt perc. 
A kérdőíves felmérés szerint 35% látna szívesen több ilyen leválasztott öböl-

megoldást, viszont fontosnak tartják azt, hogy személygépkocsival ne lehessen ott 
parkolni.  

A parkolási helyek hiánya okozta problémák legyőzésére a tervezők egy ún. ra-
kodási előteret jelöltek ki, amely tíz gépkocsi befogadására volt alkalmas. A rakodót 
olyan, tehergépkocsik által nem használt (egyébként szabályozottan reggel 10 és este 8 
között nem lehetett a területre behajtani) területen jelölték ki, amelyet tulajdonosa in-
gyen kínált fel a próbaprojekt idejére. A tiltott területen belül öt ponton folytattak mé-
réseket, 32 ponton vizsgálták a parkoló autókat, a területet igénybe vevőket pedig re-
gisztrálták. A próbaprojekt eredménye szerint egyre több tehergépkocsi használta ki a 
lehetőséget, viszont az átlagos parkolási idő a maga 23 percével messze meghaladta a 
jogszabályban előírt maximumot. 

Összességében mind az öböl, mind a rakodótér hatékonyan járult hozzá az áru-
szállító forgalom okozta hatások csökkentéséhez nagy beruházások nélkül. [30]  
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Tisztelt Előfizetők 
és Leendő Előfizetők! 

 

Ezzel a szokásos terjedelmünket 
meghaladó célszámmal búcsúzunk 
kiadványunk nyolc éve megszokott 
formájától. Jövőre új arculattal, új 
méretben, új tematikával jelentke-
zünk. Az ok egyszerű. Egyre többen 
várták el tőlünk, hogy vegyük jobban 
figyelembe a hazai viszonyokat, ad-
junk teret a magyarországi kérdé-
sekkel foglalkozó tanulmányoknak is. 
Ugyanakkor szerettük volna, ha azok 
sem csalódnának bennünk, akik épp 
a külföldi szakirodalom feltárásával 
készült kompillációink, összefoglaló-
ink miatt választottak minket. 

Épp ezért 2004-től A4-es formátumban, 44–48 oldalon jelenünk meg, hogy 
változatlan terjedelmű külföldi szakirodalom-feltárás mellett hazai tanulmányo-
kat is kínálhassunk olvasóinknak. 

Terveink szerint interjúkkal, magyar nyelvű szakcikkek figyelésével, elemzé-
sekkel, beszámolókkal, hírekkel is találkozhatnak majd olvasóink a következő 
évfolyam számaiban. Szívesen várjuk az Ön cégének, intézményének híreit 
is! 

Persze lesznek, amik nem változnak. Például a hirdetési tarifáink. Jövőre két-
szer akkora felületen hirdethet mint most – az idei árakon! 

Aki eddig hasznos információkat talált lapunkban, az ezután sem fog csalat-
kozni benne, reméljük hűséges olvasóink maradnak a 2004-es esztendőben 
is! 

 

 

Szerkesztőség 

 


