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Európa a legjobban urbanizálódott kontinens a világon. A lakosság több mint nyolcvan százaléka 
él városokban, és mára már európai méretűvé nőtte ki magát a legfőbb közlekedés problémák ke-
zelése, vagyis az, hogy hogyan elégítsék ki az egyre növekvő mobilitási igényeket egyre versenyké-
pesebben, de a fenntartható fejlődés követelményeinek megfelelően. A közlekedési rendszerben 
felmerülő problémák megoldása minőségi együttműködést kíván az érintettektől, amelynek során a 
települési önkormányzatok, hatóságok, az üzleti és szolgáltató közösség, a személy- és áruszállítás 
szereplői, a lakosság és civilek közötti együttműködésre van szükség. A city-logisztika a városkör-
nyék optimális működésének támogatásán és a gazdasági forgalomból származó feladatokon túl 
vizsgálja a személyek, információk, szervezetek közötti kapcsolatokat, hatásokat. Lehetőséget nyújt 
a városfejlesztés jövőbeni kihívásainak megválaszolására. 

 

Tárgyszavak: city-logisztika; áruszállítás; önkormányzat; településfejlesztés; város; városgazdálkodás; közlekedés; 
városi közlekedés; zaj; politika; fenntarthatóság; Magyarország. 

 
A városi áruszállítás problémaköre 
 
A város olyan élettér, ahol a lakók és az oda látoga-
tók mozgásáról, valamint a működőképességhez 
szükséges kereskedelmi termékek, áruk és szolgálta-
tások rendeltetési helyére szállításáról egyidejűleg 
kell gondoskodni. A városi áruszállítás több mint 

közlekedés és szállítás. Sajátos jellemzői vannak, 
amelyek a városok szerkezetéből adódó problémá-
kat vetnek fel, ugyanis a lakosság mobilitása és az 
áruk mozgatása ugyanazon a szűk területen történik.  
 
A városi áruszállítás okozta környezeti kérdések 
egyre nagyobb jelentőséget kapnak a nemzeti köz-
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lekedéspolitika részét képező térségi, helyi közle-
kedéspolitikában. A közlekedéspolitikának a sze-
mélyforgalom kielégítő megszervezése mellett már 
koncentrálnia kell a teherforgalom és az áruáramla-
tok lehető leghatékonyabb megvalósítására is, ahol 
a települések méretétől, szerkezetétől és természet-
földrajzi adottságaitól függően a közúti forgalom 
mellett jelentős szerep jut a térség vasúti, vízi és 
légi közlekedésének is. 
 
Az áruszállítás nagyon sok helyen összehangolatlan, 
az áruáramlatok a teljes forgalom mintegy tizenöt 
százalékát teszik ki, forgalmi részarányukhoz képest 
– tekintettel erős idő- és térbeli koncentrálódásukra 
– a városok életére nagymértékben hatnak, és még 
mindig jellemző az a gyakorlat, hogy ahány termék, 
termékcsoport, gyártó, annyi fuvar jelentkezik. 
Amíg az árufuvarozási piacon szolgáltatási túlkíná-
lat van (amelyre az elöregedett járműkapacitás, a 
korszerűtlen raktárak, a sok kis fuvarozó és szállít-
mányozó cég jellemző), addig hiányoznak a komp-
lex, minőségi logisztikai szolgáltatások (adatcsere-
rendszerekbe kapcsolódás, automatizált raktárak, 
árufigyelés, korszerű árujelölési rendszerek, egység-
rakomány-képzés). Ezek alapján egyértelmű, miért 
kerül egyre inkább előtérbe a city-logisztikai kon-
cepciók kialakítása és megvalósítása. 
 
 
A városi áruszállítás és környezete 
 
A városi lakosság mindennapjainak egyik megha-
tározó tényezője a közlekedés és az azzal össze-
kapcsolható pozitív és negatív hatások. Közlekedés 
nélkül nincs mobilitás, azonban a közlekedés szá-
mos káros hatást gyakorol a környezetre. A városi 
áruszállítás során a szállító járművek a városi köz-
lekedés aktív részesei, ebben a szerepkörükben 
lényegesen nem térnek el a közlekedés egyéb sze-
replőitől. Amikor viszont az áruszállító gépkocsi 

eléri célpontját – amely a legkisebb belvárosi élel-
miszerbolttól a legnagyobb városi bevásárlóköz-
pontig bármi lehet –, megjelennek azok a problé-
mák, amelyek miatt a városi áruszállítás egyre 
nagyobb szerepet kap a városi közlekedésfejleszté-
si koncepciók kidolgozásakor. A tehergépkocsi 
ugyanis leparkol és rakodik, általában csúcsidő-
szakban, esetenként, éjjel, kijelölt rakodóhely híján 
a szabad parkolóhelyen, vagy másodikként parkol-
va, legrosszabb esetben egy teljes forgalmi sávot 
elfoglalva, a járdát keresztezve a gyalogosforgalom 
akadályozásával, nagyon gyakran zajosan, csö-
römpölve. Vagyis akadályozza a forgalmat, gátolja 
a gyalogosközlekedést és zavarja a környéken la-
kók nyugalmát. 
 
Amikor a lakosságot a környezetében zajló tevé-
kenység bármilyen mértékben és okból zavarja, 
általában két lehetőség közül választ, amikor pana-
szát orvosolni kívánja. Vagy az önkormányzathoz 
fordul (ez a leggyakoribb eset), vagy a tevékenység 
engedélyezési hatásköréről rendelkező szervhez.  
 
A városi áruszállítás minden városban más és más, 
így minden felmerülő probléma egyedi és egyedi-
leg kezelhető. Ennek tudatában nehéz felmérni, 
hogy melyek azok az adott jelenségek, amelyek a 
városi áruszállítással összefüggésben jelentkeznek, 
és amelyeket a fejlesztési elképzelések során figye-
lembe kell venni. Vizsgálatom során arra voltam 
kíváncsi, hogy a városi áruszállítás környezetvé-
delmi szempontból milyen panaszokat indukál, 
ezért felmértem, hogy a környezetvédelmi felügye-
lőségek hatásterületén milyen ügyekkel találkozott 
az elmúlt időszakban a hatóság. A problémafeltá-
rás a megismerés alapja, nélkülözhetetlen a városi 
áruszállítás megfelelő kezeléséhez. Felmérésem 
nem teljes körű, hiszen az esetek többsége nem a 
felügyelőségeken, hanem az önkormányzatoknál 
jelentkezik, azonban a feltárt panaszügyek alkal-
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masak annak bemutatására, milyen problématípu-
sokkal kell szembenézni a környezetkímélő városi 
áruszállítás megvalósításakor. 
 
 
A hazai városi áruszállítás okozta 
problémák feltárása 
a környezetvédelmi felügyelőségek 
tapasztalatai alapján 
 
Magyarországon jelenleg tizenkét környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség 
működik. A felügyelőségek által megküldött ada-
tok alapján leszögezhető, hogy a városi áruszállítá-
si tevékenység zaja az, amely egyértelműen pa-
naszra ad okot. Zajos a jármű, a rakodás, a tárolás, 
az anyagmozgatás. Nem volt olyan eset, amelyben 
ne a tehergépkocsik okozta zajra és rezgésre pa-
naszkodtak volna az érintettek.  
 
A városi áruszállítással összefüggésben általában 
egy szolgáltató vállalkozáshoz kapcsolódó saját 
vagy idegen forgalom ad okot panaszra. Ezek 
azonban az esetek többségében a szolgáltatási ága-
zatba sorolandók, és mint ilyenek, önkormányzati 
hatáskörbe tartoznak. A városi áruszállítás okozta 
legnagyobb probléma (a rendelkezésre álló adatok 
alapján) mindenképpen a közlekedés által okozott 
zaj és rezgésterhelés, legtöbbször a panaszok a 
nehézteher-forgalommal összefüggésbe hozható 
zajterhelésre, porszennyezésre, útburkolatminőség-
romlására és a lakóépületekben okozott károkra 
terjedtek ki.  
 
A közterületek igénybevételével kapcsolatos 
ügyekben a felügyelőséghez kizárólag csak akkor 
jutott el a panasz, ha a panaszos ügyét települési 
szinten nem oldották meg, vagy ha egyéb környe-
zetszennyezés is történt (pl. olajszennyezés vagy 
az épület műszaki állapotának romlása). 

A panaszok a városi áruszállítással összefüggésben 
a következő tevékenységtípusokra terjedtek ki: 
• közlekedés okozta környezetszennyezés (zaj, 

levegőszennyezés, útburkolat-rongálás, lakó-
épületekben okozott kár, balesetveszély); 

• hajnali kiszállítás; 
• zajos rakodás (ezen belül a tehergépkocsi zajki-

bocsátása, a rakodás során használt eszközök 
zaja, a rakodómunkások viselkedése); 

• kereskedelmi egység ellátása és a vásárlói for-
galom; 

• tehergépjárművek tárolása; 
• telepi anyagmozgatás. 

 
A városi áruszállításra visszavezethető 
lakossági panaszok kezelése 
 
A tehergépkocsik környezetszennyezése 
közlekedésük során 
 
Mint ahogy a korábbikban említettem, a legtöbb 
áruszállítással összefüggő panaszt a tehergépkocsi-
forgalom jelenti, egyrészt mint átmenő forgalom, 
másrészt mint célfogalom. A problémát elsősorban 
a nehézteher-gépkocsik okozta zajterhelés, kisebb 
mértékben pedig a levegőszennyezés jelenti.  
 
A környezetvédelmi felügyelőségek a beérkező 
panaszokat minden esetben kivizsgálják, méréseket 
végeznek, hogy megállapítsák, a panaszok meg-
alapozottak-e, illetve történik-e határérték-túllépés. 
Jelentős határérték-túllépés esetén a felügyelőség 
kötelezi az út üzemeltetőjét  
• környezetvédelmi felülvizsgálatra,  
• forgalomtechnikai intézkedésekre (sebességkor-

látozás, forgalmi rend megváltoztatása),  
• útburkolat javítására, illetve  
• amennyiben a műszaki, közlekedési és tulajdoni 

feltételek lehetővé teszik, zajvédő létesítmé-
nyek megépítésére.  
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Amikor a határérték-túllépés nem jelentős, vagyis 
tíz dB(A) alatti, a felügyelőség a mérési jegyző-
könyvet általában megküldi az üzemeltetőnek, 
hogy felhívja a figyelmét a problémára.  
 
Zajos járművek 
 
Előfordultak olyan esetek, amikor a zavaró hatást 
az álló jármű egyes speciális részegységei keltet-
ték, mert a jármű különleges feladatot látott el, 
például hűtőautó volt, lisztet szállított vagy szeme-
tet gyűjtött be. A felügyelőségek pár esetben talál-
koztak ilyen típusú problémával, azonban vizsgála-
taik során csak akkor tudták figyelembe venni a 
jármű által kibocsátott terhelést, ha a tevékenység 
maga a telephelyen történt. Mindez arra vezethető 
vissza, hogy közterületen a felügyelőségnek nincs 
hatásköre intézkedni. Vagyis a közterületen rakodó 
és panaszra okot adó jármű felügyelőségi hatás-
körben nem kezelhető. Ennek ellenére az ismert 
esetekben a szállító a problémát saját hatáskörben 
orvosolta, figyelembe vette a panaszt és lecserélte 
járművén a problémás alkatrészt. 
 
A felügyelőségnek tehát akkor van hatásköre in-
tézkedni, amikor a rakodás, raktározás telephelyen 
történik, ekkor ugyanis ezek a résztevékenységek a 
vizsgált tevékenység részét képezik. A határértéket 
túllépő terhelések esetében a felügyelőség minden 
esetben a terhelés csökkentésére kötelezte az érin-
tettet, és alkalmazta a jogszabály adta egyéb 
szankciókat.  
 
Tehergépkocsik tárolása 
 
A tehergépkocsik tárolása során a problémát álta-
lában a ki- és beállás, a karbantartás és a járatás 
zaja jelenti. A panaszok kivizsgálásakor az eljárás 
során a felügyelőség minden esetben előírta a zaj-
hatás csökkentése érdekében az aktív zajvédő esz-

köz alkalmazását, amelyek elkészültével a pana-
szok meg is szűntek. 
  
Szállítás telephelyre és telephelyről 
 
Gyakoriak az olyan panaszok, amelyekben szállítá-
si tevékenységgel összefüggő levegőszennyezett-
séget és zajterhelést kifogásolja a lakosság. Tipiku-
sak azok az esetek, ahol a panasz olyan útszakasz-
ra, bekötőútra vonatkozik, amely közvetlenül a 
telephelyre vezet. A felügyelőség az ilyen bejelen-
téseket méréssel vizsgálja ki, a levegővédelmi 
követelmények megszegése esetén bírságot vet ki. 
Amennyiben a tevékenység telepengedélyezése 
még folyamatban van, a felügyelőség mint szakha-
tóság megtilthatja a szállítási tevékenységet, amely 
szakvélemény az engedélyt kiadó hatóságot jogilag 
köti.  
 
Telepi anyagmozgatás 
 
A telephelyen történő anyagmozgatás zajterhelése 
üzemi zajnak minősül. Nemcsak a motorral műkö-
dő anyagmozgató berendezések és tárolóeszközök, 
mint általában a targonca, vagy a fémkonténer 
okozhatnak határérték feletti zajterhelést. Zavaró 
lehet a kézi anyagmozgatás (pl. kézi anyagmozgató 
eszközök, tolikocsik, rekeszek mozgatásakor), 
illetve a fegyelmezetlen munkavégzésre is (pl. 
dobálással, ajtócsapkodással, zene bömböltetésével 
és kiabálással kísért rakodás). Ezek közé tartozik a 
kora reggeli kiszállítással összekapcsolt rakodás, 
ahol a rekeszek dobálása felébreszti az aludni kí-
vánó lakosságot, vagyis a tevékenység érzékszervi 
észleléssel az emberek nyugalmát jelentős mérték-
ben zavarja. Az ilyen esetekben a felügyelőség 
kötelezhet a panaszolt tevékenység megszüntetésé-
re. Határérték feletti terhelés esetén a felügyelőség 
kötelezi a tevékenység folytatóját a határérték 
csökkentésére, bírságolhat, és akár fel is füg-
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gesztheti a tevékenységet. Az ilyen panaszok alap-
ján kivizsgált esetek többségében a követelmé-
nyeknek helyi zajvédő falak megépítésével tehet 
eleget a kötelezett. 
 
A városi áruszállítással kapcsolatban felmerülő 
panaszok tehát igen sokfélék, leggyakrabban egye-
diek és egyedi megoldást kívánnak, azonban a 
közlekedéssel, közterületen történő rakodással 
kapcsolatos problémák nagymértékben csökkent-
hetők városi szintű szabályozással, koordinált 
szervezéssel. Mindennek közlekedéspolitikai alap-
ját a kormányzatilag elkészített városi közlekedés-
politikai koncepció adja meg. 
 
 
Közlekedéspolitikai célok a városi 
áruszállítás közlekedési és környezeti 
hatásainak csökkentésére  
 
A hazai gazdasági szerkezet megváltozásával, va-
gyis az állami nagyvállalatok megszűnésével nagy-
számú kis- és középvállalkozás jelent meg, továbbá 
jelentős számú kereskedelmi központ épült a város-
ok vonzáskörzetében is. Ennek, valamint az egyre 
inkább terjedő kötetlen idejű munkavégzés és a 
növekvő szabadidő következtében a személyközle-
kedési és áruszállítási igények megnövekedtek, ami 
maga után vonta a gépjárműforgalom növekedését 
is. A nagyobb forgalommal a közutak fejlesztése 
nem tudott lépést tartani: az infrastruktúra kapaci-
táshiányos, ami torlódásokban nyilvánul meg. 
 
A belvárosi területek funkciója megváltozott, ami 
tovább növelte a parkolási és rakodási igényeket, 
amelyeket viszont a parkolási, rakodási és forgalmi 
körülmények képtelenek kielégíteni. A gazdaság 
átstrukturálódása, a nagyvállalatok bezárása miatt 
csökkentek a koncentrált helyváltoztatási és áru-
szállítási igények, az áruszállítás gyakoribb lett, 

viszont a továbbított küldemények mérete csök-
kent.  
 
A városokban és vonzáskörzeteikben nem alakultak 
ki egységes ellátási láncok. Az áruszállítási folya-
matok jelentősen hozzájárulnak a forgalmi torlódá-
sokhoz, mivel azok döntő hányada a kritikus idő-
szakot jelentő munkaidőben zajlik, s kijelölt rako-
dóhely hiányában részben közterületeken rakodnak. 
 
A városi közlekedéspolitika alapján, a városi áru-
szállítási folyamatokat ellátási láncba szervező 
city-logisztikai fejlesztések kidolgozása és megva-
lósítása alapvetően az érintett települési önkor-
mányzatok kompetenciája; hiszen minden település 
más és más, mindenhol az egyedi körülményekhez 
kell igazítani a megoldásokat. A városi áruszállítás 
operatív tervezése és lebonyolítása döntően a piaci 
szférában zajlik. Mint ahogy ezt a nemzetközi 
szakirodalom is alátámasztja, a kormányzati városi 
közlekedéspolitika általános ajánlásokat fogalmaz 
meg, amelynek célja a city-logisztikai fejlesztése-
ket előmozdító intézkedések számbavétele, és azok 
végrehajtásának ösztönzése. A városi közlekedés-
politika kétféle megoldást említ: szabályozási esz-
közök és fejlesztési intézkedések. 
 
A politika rávilágít arra, hogy a városi közlekedés-
fejlesztés hagyományosan a személyforgalmi 
áramlatokra koncentrál, az áruforgalmi igények 
becslése – a heterogén piaci szerkezet és a kevés 
alapadat következtében – meglehetősen bizonyta-
lan. Nehézséget okoz, hogy a városi ellátási láncok 
szereplői a legritkább esetben egyeztetik logiszti-
kai elképzeléseiket egymással. Ezért a városi köz-
lekedésfejlesztési tervek kidolgozása során minél 
szélesebb körű áruforgalmi adatfelvételt kell vé-
gezni. Az érintett szereplőkkel együtt – a helyi 
önkormányzat koordinálásával – elemezni kell a 
feltárt főbb szűk keresztmetszeteket, illetve meg 
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kell vizsgálni, hogyan valósítható meg a kölcsönös 
előnyökön alapuló áruforgalom. A városi közleke-
déspolitika elsősorban azokat a klasszikus megol-
dásokat javasolja, amelyek térben és időben korlá-
tozzák az áruszállító járművek behajtását. Nem 
beszél azonban arról az Európában igen gyakran 
alkalmazott módszerről, amely kifejezetten a kör-
nyezetvédelmi jellemzők figyelembevételével sza-
bályozza a behajtás engedélyezését. Meggondo-
landó megoldásként említi azonban a városi 
útdíjfizetési rendszereket.  
 
 
Létesítmény- és intézményfejlesztési 
javaslatok a városi 
közlekedéspolitikai koncepció alapján 
 
Létesítményfejlesztés 
 
A koncepció a városok külső kerületeiben, illetve a 
városi agglomerációkban a jelenlegi áruforgalmi 
központok bevonásával, intermodális közlekedési 
kapcsolatokkal rendelkező logisztikai központokból 
álló „körgyűrűt” javasolt kialakítani, amely segíthet 
a belső területek felé irányuló teherforgalom meg-
szüntetésében. A city-logisztikai szemléletnek meg-
felelően a belső területek ellátását ezekből a köz-
pontokból kellene megvalósítani, kisebb méretű, 
rugalmasabban alkalmazható és környezetkímélő 
meghajtású járművekkel. A heterogén árustruktúra 
egységes, integrált kezelését segíthetik az ún. 
logisticboxok (kisebb méretű egységrakomány-
képző eszközök). A belvárosokban több üzlet közös 
kiszolgálását megvalósító, időben korlátozottan 
használható közös rakodóhelyek kialakítása ajánlott.  
 
Intézményfejlesztés 
 
A személyszállításhoz hasonlóan a városi logiszti-
kában érintettek kooperatív együttműködésén ala-

puló szállítási szövetségek kialakítása ajánlott. A 
szállítási szövetség alapítói az önkormányzatok, a 
helyi logisztikai szolgáltató vállalkozások és a 
szolgáltatásokat igénybevevő vállalatok lehetnek. 
A szövetség kooperációs szerződéseken alapul, 
amelyekben a felek – az önkormányzat felügyelete 
és támogatása mellett – vállalják városi és város-
környéki szállítási, raktározási és rakodási folya-
mataik összehangolt megszervezését és lebonyolí-
tását. A szövetség feladata a logisztikai igények 
felmérése, az egységes tarifarendszer kimunkálása 
és életbeléptetése, az infrastrukturális fejlesztési 
tervek előkészítése, a logisztikai kínálat koordiná-
lása és megismertetése, valamint statisztikai felmé-
rések készítése és kiértékelése. 
 
A városi közlekedéspolitika a városi áruszállítással 
kapcsolatban igen szűkszavú, a kérdés kezelését a 
helyi önkormányzatok feladatkörébe utalja. A fel-
ügyelőségi felmérés bebizonyította, hogy a városi 
áruszállítással foglalkozni kell, sok a tevékenység-
gel kapcsolatban felmerült panasz, ezért a városi 
közlekedésfejlesztési tervekben figyelembe kell 
venni tervezésüket és szabályozásukat. A tervek 
megvalósításához pedig kiváló segítséget nyújta-
nak a jó gyakorlati megoldások tárházát bemutató, 
a városi áruszállítási problémák kezelésére szako-
sodott fórumok.  
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