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Szószedet 

Kifejezés Magyarázat 
Angol  

megnevezés 
Rövidítés 

City logisztika 

(városi logisztika) 

A városi területeken belül történő logisztikai 

feladatok hatékony megvalósítását szolgáló 

megoldások összessége; magában foglalja a 

városokban az áruk hatékony mozgatásához 

hozzájáruló szolgáltatások nyújtását (pl. rako-

dás, átrakás, konszolidáció) 

City logistics 

(urban logistics) 
- 

Gateway 

Logisztikai csomópont, amely egy gazdasági 

körzet kapujaként szolgál (pl. áruforgalmi 

központ vagy áruforgalmi alközpont) 

Gateway - 

Gateway-

koncepció 

Többlépcsős, city logisztikában is alkalmazha-

tó koncepció, amelyben gateway-ek, mint 

csomópontok alkalmazásával szervezik a gyűj-

tő- és terítőjáratokat 

Gateway concept - 

Igénypont 

Az áruszállítási tranzakció végpontja, ide tar-

toznak pl. a kereskedelmi és szolgáltató üzle-

tek (pl. ruhaüzlet, hotel), csomagpontok és 

házhozszállítási célpontok 

Delivery location - 

Konszolidációs 

központ 

Elsősorban city logisztikai célokat ellátó cso-

mópont, amelybe a beszállítók egyszerre na-

gyobb árumennyiségeket szállítanak be, kész-

letezési szerepet vesz át a beszállítókról, az 

áruk kiszállítása pedig konszolidáltan (egye-

sítve, rendszerezve) történik a városi igény-

pontokra 

Consolidation 

center 
CC 

Áruforgalmi zsilip 

City logisztikai célokat ellátó csomópont, 

amely a konszolidációs központból érkező 

szállításokat fogadja, átrakási szerepet tölt be, 

átmeneti tárolás lehetőségével 

Cross dock 
ÁFZS, 

CD 

Közös rakodóhely 

(koncentrált ra-

kodóhely) 

City logisztikai célokat ellátó városi létesít-

mény, amely lehetővé teszi a rakodást a városi 

áruszállító járművek számára, az igénypontok 

közvetlen közelében 

Urban loading 

bay (common or 

concentrated 

loading bay) 

- 

Koncentráltsági 

fok 

Mutatószám, amely megadja, hogy egy adott 

terület igénypontjai milyen mértékben kon-

centrálódnak, mértékegysége [üzletek szá-

ma/alapterület] vagy [üzlet alapterü-

let/alapterület] 

Degree of con-

centration 
DoC 

Egyszerű igény-

pont 

Önállóan álló városi igénypont (pl. egy ruha-

üzlet vagy egy hotel) 

Single delivery 

location 
- 

Koncentrált 

igénypont-halmaz 

Olyan igénypont-csoportosulás, amely esetén 

több egyszerű igénypontot valamilyen szem-

pont szerint együtt kezelünk, mivel relatíve kis 

területen helyezkednek el, kis területre kon-

centrálódnak, jelentős, koncentráltan jelentke-

ző áruforgalmi igényekkel és vevőforgalom-

mal 

Concentrated set 

of delivery loca-

tions 

CSDL 
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Kifejezés Magyarázat 
Angol  

megnevezés 
Rövidítés 

Nyílt infrastruktúrá-

jú koncentrált 

igénypont-halmaz 

Egy olyan városi terület, amelynél nem 

jelöli ki egy adott épület, vagy épület-szerű 

infrastruktúra a koncentrált igénypont-

halmaz határait, hanem utak vagy terek 

veszik körül azt, pl. ilyen egy bevásárló-

övezet vagy egy szabadtéri piac 

Concentrated set 

of delivery loca-

tions with open 

infrastructure 

- 

Zárt infrastruktúrá-

jú koncentrált 

igénypont-halmaz 

Olyan épület, vagy épület-szerű infrastruk-

túra, amely az egyszerű igénypontokat 

igénypont-halmazzá fogja össze, ilyen pl. 

egy bevásárlóközpont vagy egy vásárcsar-

nok 

Concentrated set 

of delivery loca-

tions with closed 

infrastructure 

- 

Cargo villamos 
Városi áruszállítási feladatokat ellátó vil-

lamos-szerelvény 
Cargo tram - 

Cargo hajó 
Városi áruszállítási feladatokat ellátó áru-

szállító hajó 
Cargo boat - 

Cargo kerékpár 

Emberi erővel (elektromos segédmeghaj-

tással vagy anélkül) hajtott, áruszállítási 

célú, két-, három-, négy- vagy többkerekű, 

két vagy három nyomon haladó jármű (pl. 

haszonbiciklik, klasszikus cargo kerékpá-

rok, cargo triciklik) 

Cargo bike - 

Diszkrét esemény 

alapú szimuláció 

Olyan szimulációs megoldás, ahol a rend-

szer állapotának megváltoztatását a rend-

szert ért diszkrét időpontú események befo-

lyásolják 

Discrete event 

simulation 
DES 

Push-jellegű műkö-

dés 

Olyan logisztikai rendszer, amelynek mű-

ködését az entitások (termékek) rendszerbe 

való bekerülése generálja, a termékek le-

gyártása indítja el a folyamatokat (a megje-

lenő termékek „tolják” a folyamatokat) 

Push system - 

Pull-jellegű működés 

Olyan logisztikai rendszer, amelynek mű-

ködését a végfelhasználók által megadott 

igények generálják, a termékekre megjele-

nő igények indítják el a folyamatokat (az 

igények „húzzák” a folyamatokat) 

Pull system - 

Járatszerkesztési 

probléma 

Áruszállító járatok útvonalának meghatáro-

zásával kapcsolatos probléma, melynek 

megoldására léteznek különböző matemati-

kai módszerek 

Vehicle routing 

problem 
VRP 

VRP-becslő eljárás 

Olyan eljárások, amelyek a szállítási igé-

nyek pontos földrajzi adatainak rendelke-

zésre állásának hiányában alkalmazhatók a 

várható menetteljesítmény becslésére 

VRP estimation - 

Last mile áruszállí-

tás 

Az áruszállítási folyamatok utolsó szaka-

sza, a szakirodalom ezt tartja a legdrágább, 

illetve leginkább környezetszennyező sza-

kasznak; alapesetben a házhozszállítást 

szokták így nevezni 

Last mile delivery - 

Mozgó raktár 

Egy raktárként (elosztóhelyként) funkcio-

náló jármű vagy intermodális egység, 

amely az aktuális igényeknek megfelelően 

veszi fel a pozícióját 

Mobile depot - 
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1. Bevezetés 

Napjainkban a zöld szempontok fontossága miatt jelentős figyelem hárul a városi köz-

lekedés hatékony és környezetbarát működésére, de elsősorban a városi személyszállítás van 

fókuszban, miközben a kevésbé szem előtt lévő városi áruszállítás jelentős mennyiségű káros 

anyag kibocsátásért, zajszennyezésért és az utak károsításáért is felelős. Miközben a városi 

áruszállításnak komoly szerepe van a közlekedési dugók kialakulásában, a megfelelő lehető-

ségek rendelkezésre állásának hiánya miatt pedig a városi igénypontok kiszolgálása közbeni 

rakodás számos balesetveszélyes helyzetet okoz a forgalom akadályozása mellett. Korábbi 

eredmények alapján úgy tűnik, hogy erre a problémára megoldást jelenthetnek a konszolidá-

ció-alapú rendszerek, ahol az áruáramlatokat összefogják, így egyszerre nagyobb mennyisé-

geket mozgathatnak, kevesebb tranzakcióval, környezetbarát technológiákat alkalmazva, ke-

vesebb káros anyag kibocsátással. Ezekkel a megoldásokkal számos kutatás foglalkozott már, 

azonban ezeknek hiányossága, hogy nem fordítanak kellő figyelmet arra, hogy hol lehet iga-

zán jelentős javulást elérni, mely városi területek azok, ahol igazán érdemes új rendszereket 

kidolgozni, illetve milyen megtakarítási lehetőségek és többletráfordítások jelentkezhetnek. 

Értekezésemben azokkal a városi területekkel foglalkozok, amelyek esetén kis területen 

nagyszámú igénypont található, jelentős igényekkel. Értekezésem első részében ismertetem 

kutatási témámat, bemutatva annak aktualitását, a konszolidáció-alapú megoldásokat, a city 

logisztikában alkalmazott modelleket, valamint megfogalmazom négy hipotézisemet. Ezt kö-

vetően ismertetem az igények koncentráltságával kapcsolatos elemzéseim eredményeit, ame-

lyek a működő rendszerek tapasztalatai mellett alátámasztják azt, hogy a city logisztikában 

érdemes kiemelt figyelmet fordítani azon területekre, ahol koncentráltan jelentkeznek az igé-

nyek. Ez alapján bemutatok egy új csoportosítási rendszert a városi igénypontok vizsgálatára, 

bevezetve a koncentrált igénypont-halmazok fogalmát, majd pedig ismertetem az adatgyűjtés-

re kidolgozott módszertant, és annak alkalmazását. Kiemelendő, hogy a vizsgált logisztikai 

rendszerben értekezésem során csak a közvetlen logisztikai folyamatokat vizsgálom, az egyéb 

externáliák vizsgálata kutatásom következő lépéseinek egyike lesz majd.  

Az adatgyűjtés eredményei lehetővé tették kutatásom során a modellezést, így értekezé-

sem következő részeiben átszervezett city logisztikai koncepciókat, azok modelljét, valamint 

szimulációs úton történő vizsgálatukat mutatom be a budapesti koncentrált igénypont-

halmazok példáján keresztül, igazolva egyfelől azt, hogy a konszolidáció-alapú megoldások 

milyen megtakarításokkal járhatnak, másfelől pedig azt, hogy ebbe a rendszerbe hatékonyan 

illeszthetők be a cargo kerékpárok. Ezt követően ismertetek egy multikritériumos minősítési 

módszertant, amely lehetővé teszi városi területek city logisztikai fejlettségének értékelését, 

majd pedig feltárom az igénypontok koncentráltságának, a jelenlegi fejlettségnek és a fejlesz-

tési potenciáloknak az összefüggéseit. Értekezésem végén összefoglalom a lehetséges további 

kutatási irányokat és feladatokat (kiemelt figyelmet fordítva a modellezési lehetőségekkel, 

valamint a drónok alkalmazásával kapcsolatos eddigi eredményekre), majd bemutatom kuta-

tásom eredményeinek lehetséges gyakorlati alkalmazásait. Értekezésem legfontosabb ered-

ményei a koncentrált igénypont-halmazokkal kapcsolatos tudományos tézisek lesznek, azon-

ban szintén fontos kimenetek azok a módszertanok és modellek is, melyeket a jövőben city 

logisztikai kutatások és projektek során alkalmazni lehet majd.  
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2. A kutatási téma bemutatása 

Értekezésem első fő fejezetében a kutatási témámat szeretném ismertetni, megalapozva 

az új tudományos eredményekkel kapcsolatos következő fejezeteket. Elsőként bemutatom 

kutatási témám aktualitását, kitérve a city logisztika általános problémáira, valamint bemuta-

tom a kapcsolódó Európai Uniós és hazai irányelveket. Ezt követően ismertetem a konszoli-

dáció-alapú city logisztikai rendszerek alapjait, a gateway-koncepció alapú megoldások lép-

csőfokait és a konszolidáció létjogosultságát. Következő lépésben bemutatok néhány már 

működő, vagy korábban alkalmazott konszolidáció-alapú city logisztikai rendszert és azok 

hatásait, majd pedig összefoglalom a city logisztikában alkalmazott tipikus modellek legfon-

tosabb jellemzőit. A fejezet végén mindezek alapján bemutatom a kutatási célkitűzéseimet és 

megfogalmazom a hipotéziseimet. 

2.1. A kutatási téma aktualitása 

Napjainkban egyre fontosabbá válnak a zöld szempontok, a környezetszennyezés és a 

zajszennyezés csökkentése, valamint a városi közlekedési viszonyok javítása. Ennek kapcsán 

fontos foglalkozni a városi logisztikai rendszerek fejlesztésével is, hiszen ezek kulcsszerepet 

játszanak a városok hatékony ellátása szempontjából, miközben jelentős zajszennyezésért és 

káros anyag kibocsátásért felelnek a városokban. Napjainkban a Föld lakosságának több, mint 

50%-a városi területeken él, 2050-ig pedig a lakosság több, mint kétharmada városokban fog 

élni, ez pedig a városi áruszállítási igények növekedését is jelenti [1]. Eközben a fogyasztói 

szokások is átalakultak, növekednek a házhozszállítási igények [2] [3], így még több feladata 

lesz a városi logisztikai rendszereknek, emiatt pedig kiemelt fontosságú ezek fejlesztésével 

foglalkozni, meg kell oldani az általuk okozott problémákat. Amennyiben az áruszállítási 

tranzakciók oldaláról vizsgáljuk ezeket, megállapítható, hogy a városi áruszállítási feladatok 

növelik az utak zsúfoltságát, ezáltal lassítják a forgalmat, balesetveszélyes helyzeteket idéz-

nek elő (pl. a nem megfelelő rakományrögzítés miatt), jelentős káros anyag kibocsátással és 

zajszennyezéssel jár a szállítás, valamint a nagyobb tömegű áruszállító járművek az utakat is 

károsítják. Kiemelve a káros anyag kibocsátás esetét, 2018-ban világszinten az összes CO2-

kibocsátás 29,4%-ának forrása a közúti áruszállítás volt [4], városon belül pedig napjainkban 

csak közúti áruszállításról beszélünk az esetek nagy részében, ez jól megmutatja azt, hogy 

milyen jelentős szerepe lehetne a city logisztikai fejlesztéseknek. 

A rakodási feladatok oldaláról kezelni kell azt, hogy a rakodás torlódásokat okozhat, 

akadályozhatja nem csak a járműforgalmat, a tömegközlekedést, hanem a gyalogosforgalmat 

is, itt is felmerülhetnek balesetveszélyes helyzetek, és a zajszennyezést is növeli a rakodás [5] 

[6]. A Levegő Munkacsoport számításai alapján egyetlen 40 tonnás kamion több százezer 

személyautóval megegyező kárt okoz az úttestben, amely károsodások aztán rongálják a többi 

járművet is, és a kisebb, de így is 3,5-12 tonnás városi áruszállító járművek szintén rongálják 

az utakat. Emellett a tehergépjárművek által okozott hangterhelés adott esetben akár megha-

ladhatja az ember által egészségkárosodás nélkül tartósan elviselhető mértéket [7]. Annak 

érdekében, hogy a városi áruszállítás kevesebb kárt okozzon, új szervezési megoldásokra van 

szükség, új áruszállítási technológiákat kell bevezetni a hatékonyabb működés érdekében, és 

hatékonyan azonosítani kell azt, hogy hol lehet igazán jelentős fejlődést elérni. 
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Az Európai Unió komoly célkitűzéseket fogalmazott meg az üvegházhatású gázok ki-

bocsátásával kapcsolatosan [8]. Ezek közé tartozik például a széndioxid, mely kibocsátásának 

jelentős részéért a közlekedés felel [9], ezen belül pedig jelentős a városokban is domináns 

közúti áruszállítás hatása. A jelenlegi klímavédelmi célok szerint 2030-ig 55%-kal szeretnék 

csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, 2050-ig pedig klímasemlegességet szeret-

nének elérni [10] az 1. ábra által bemutatott módon. Látható, hogy a közlekedési szektor 

üvegházhatású gáz kibocsátását gyakorlatilag szeretnék megszüntetni. Ez azt jelenti, hogy a 

városi áruszállítási rendszerekben is jelentős fejlesztésekre lesz szükség, az elérni kívánt célok 

érdekében hatékonyabb szervezési megoldásokkal és korszerűbb, zöld technológiákkal kell 

csökkenteni a káros anyag kibocsátást. A fejlesztések kapcsán az is nagyon fontos kérdés 

lesz, hogy megfelelően azonosítsuk azon városi területek, városi igénypontok körét, ahol 

valós fejlődés érhető el, ennek érdekében pedig értekezésemben azokat a városi területeket 

fogom kiemelten vizsgálni, ahol relatíve kis területen nagyszámú igénypont található, jelentős 

vevő- és áruforgalommal, mivel ezek esetén a koncentráció miatt feltételezhető a nagy fejlesz-

tési potenciál és a szakirodalomban kevés figyelmet fordítottak ezekre a korábbiakban. 

 

1. ábra: Az Európai Unió útja a klímasemlegesség felé, 1990–2050 [10] 

Mivel kutatásomat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztem 

el, ezért elsősorban Budapestet vizsgáltam, mivel itt tudtam adatokat gyűjteni és méréseket 

végrehajtani, emiatt érdemes kitérni a budapesti elképzelésekre is, azonban a következések 

megfogalmazása során törekszem arra, hogy azok általánosan, tetszőleges városra és city lo-

gisztikai rendszerre legyenek érvényesek. Mind a Budapest Városfejlesztési Koncepciója, 

mind pedig a Budapesti Közlekedési Központ által a 2014-2030-as időszakra kidolgozott Ba-

lázs Mór Terv tartalmaz Budapest teherszállításának jelenlegi helyzetére és fejlesztési irányai-

ra javaslatokat [11] [12]. A legfontosabb city logisztikai célú szabályozások Budapesten je-

lenleg a teherforgalmi zónák és a célforgalmas úthálózat rendszerének kialakítása [13], a kö-

zös rakodóhelyek létrehozása, valamint a rakodótárcsa alkalmazásának bevezetése voltak 

[14], azonban ezek önmagukban nem tudták megoldani a városi logisztikai rendszer alapprob-

lémáit [5]. Egy, a Budapesti Közlekedési Központ által 2016-ban jegyzett előadás több min-

taprojektet fogalmazott meg, egy pilot city logisztikai rendszer tesztelését javasolták egy fizi-

kailag jól lehatárolható területen, egy másik javaslat pedig a rakodási területek használatának 

minősítéshez kötését és szigorú ellenőrzését mondta ki [15]. Ezek a fejlesztések az elmúlt 

években még nem valósultak meg, bár jelenleg több fejlesztés előkészítése is folyamatban 

van. A Budapest kapcsán megfogalmazott koncepciókban kiemelt fontosságú a konszolidáci-
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ós központok alkalmazása, amelyeket áruforgalmi zsilipekkel együtt, egy konszolidáció-

alapú, úgynevezett gateway-rendszerben lehetne üzemeltetni. Értekezésem következő fejezet-

ében erről a koncepcióról fogok írni.  

2.2. Konszolidáció-alapú city logisztikai rendszerek alapjai 

Korábbi city logisztikai kutatások szerint a városi logisztikai rendszerek hatékonyságá-

nak fokozásában fontos szerepet töltenek be az előző fejezetben is említett konszolidációs 

központok (az angol szakirodalomban „consolidation centers”, innen ered a „CC” jelölés, 

amelyet ezekre a logisztikai létesítményekre alkalmazhatunk) [16] [17]. Ezeket a létesítmé-

nyeket összetett logisztikai rendszerösszetevőik alkalmassá teszik a városellátással kapcsola-

tos célspecifikus logisztikai feladatok irányítására, szervezésére és lebonyolítására. Általában 

ezek a városközpont körül kiépített körgyűrű(k) mentén, egy vagy két lépcsőben helyezked-

nek el, kapcsolódva az intermodális logisztikai központok rendszeréhez, vagy beépülve abba 

[18]. A konszolidációs központokhoz kapcsolódóan beszélhetünk konszolidáció-alapú city 

logisztikai rendszerekről, ahol a beszállítók a város külső területein, a körgyűrűk közelében 

elhelyezkedő konszolidációs központba szállítják az árut, majd a városi logisztikai rendszert 

működtető úgynevezett city logisztikai szolgáltató szállítja ki az árut az igénypontokhoz, az 

igénypontok több beszállítótól érkezett áruit egyesítve (konszolidálva), az igények függvé-

nyében egy városi terület több igénypontját egyszerre szolgálva ki. Ezekben a rendszerekben 

a konszolidációs központ akár készletezési szerepet is átvehet a beszállítóktól, illetve a köz-

pont és az igénypontok közé egy áruforgalmi zsilipnek is be kell épülnie (ennek jelölése a 

későbbiekben „ÁFZS” lesz), ahol a konszolidációs központból kiinduló nagyobb volumenű 

szállítmányokat cross-docking jellegű [19] tárolás után szétbontják az igénypontok igényei 

szerint. A konszolidáció-alapú city logisztikai rendszerek struktúráját szemlélteti a 2. ábra. 

 

2. ábra: Konszolidáció-alapú city logisztikai rendszerek működése 

A konszolidáció-alapú city logisztikai megoldások úgynevezett gateway-koncepció-

alapú rendszerek, a konszolidációs központok, illetve az áruforgalmi zsilipek ezen rendszerek 

gateway-ei, azaz az általuk kiszolgált gazdasági körzetek (városi területek) kapui. Ezek a 

rendszerek egyszerűbb és áttekinthetőbb, továbbá rendezett áruszállítási kapcsolatokat tesznek 

lehetővé, ezek az alapjai a korszerű logisztikai rendszereknek, így értelemszerűen a városi 

logisztikai rendszereknek is. A gateway-koncepció alapú megoldásokban három lépcsőfokról 

beszélhetünk, egy ilyen megoldást szemléltet a 3. ábra, Magyarország két városának példáján. 

Az első gateway az áruforgalmi központ, a teljes gazdasági körzet kapujaként szolgál 

(például egy régió ellátásra); a második gateway lesz a konszolidációs központ, amely lénye-

gében a nagyvárosok kapujaként szolgál; a harmadik gateway pedig a városközponti áruelosz-

tó hely, azaz az áruforgalmi zsilip, amely a kisebb városi zónák, bevásárlóközpontok, gyalo-

goszónák kapujaként értelmezhető [20].  
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3. ábra: Háromlépcsős gateway-koncepció konszolidációs központtal és áruforgalmi zsilippel 

A konszolidációnak előnye, hogy javít a city logisztikai rendszerek járműveinek kihasz-

náltságán, mivel összefogja egy adott terület igénypontjainak igényeit, illetve több beszállító 

áruit. Mivel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) korábbi adatai alapján az orszá-

gok nagy részében, így Magyarországon is alacsony kihasználtsággal futnak az áruszállító 

járművek [21] (ld. 4. ábra), ezért helytálló lehet az a feltételezés, hogy a korszerű city logisz-

tikai rendszerekben szükség van konszolidációra a hatékonyság növelése érdekében. 

 

4. ábra: Járművek évenkénti kapacitáskihasználtsága az Európai Környezetvédelmi Ügynök-

ség adatai alapján [21] 

Ez azt mutatja, hogy a konszolidáció-alapú city logisztikai rendszerek alkalmazásától 

sokat várhatunk, mivel, ha növelni tudjuk a járművek kihasználtságát, összefogjuk az igény-

pontok igényeit, akkor várhatóan kevesebb áruszállítási tranzakcióra lesz szükség, ez pedig 

önmagában is csökkenti a negatív hatásokat, környezetbarát járművek bevonásával pedig to-

vábbi előnyök érhetők el. Technológiai oldalról is számos lehetőség jelenik meg, a konszoli-

dációs központok és az áruforgalmi zsilipek között szállíthatunk nagyobb kapacitású, környe-

zetbarát (pl. elektromos) tehergépkocsikkal, de akár vízi úton és kötött pályán is. A zsilipek és 

az igénypontok között a zöld kistehergépkocsik mellett különböző méretű cargo kerékpárok, 

cargo mopedek, áruszállító robotok, vagy akár drónok is alkalmazhatók lesznek. Mindezek 

ellenére a konszolidáció-alapú megoldások komoly hátránya a magas beruházási költség, hi-

szen nagyobb méretű logisztikai infrastruktúra kiépítése lesz szükséges [16], emellett az ope-

rációs igények várható növekedése, az átrakási pontok számának növekedése, és a járulékos 
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technológiai igények növekedése (pl. speciális egységrakományképző eszközök alkalmazása) 

is komoly kérdéseket vetnek fel. Ezek miatt sok esetben azt feltételezik, hogy a konszolidá-

ció-alapú működés drágább lesz, anélkül, hogy a lehetőségeket elemeznék és modelleznék. 

Ezek miatt mindenképpen érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen megtakarítások érhetők el 

ezekben a rendszerekben, valamint azt is azonosítani kell, hogy mely városi területeken érde-

mes ilyen rendszereket bevezetni a nagyobb megtakarítások érdekében. Ismét fontosnak tar-

tom kiemelni, hogy értekezésemben azon városi területekre fogok fókuszálni, ahol kis terüle-

ten nagymértékű igények merülnek fel, mivel a konszolidáció jellegéből adódóan feltételezhe-

tő, hogy koncentrált igények esetén könnyebb hatékonyan működő rendszert kidolgozni. 

2.3. Konszolidáció-alapú működő city logisztikai rendszerek 

Természetesen vannak már konszolidáció-alapú működő city logisztikai rendszerek 

több városban is, számos projektben próbáltak ki új megoldásokat, és a múltszázadban is több 

budapesti városi logisztikai rendszerben is voltak már konszolidáció-jellegű megoldások. 

Ezek közül azokat szeretném most részletesen bemutatni, amelyek esetén olyan városi terüle-

teket szolgáltak ki, ahol az igénypontok koncentráltabban, kis területen helyezkedtek el. 

A vizsgálandó city logisztikai rendszerek közül elsőként a Nagy-Britanniában, Bristol-

ban működő Broadmead Freight Consolidation Scheme rendszerét szeretném kiemelni. Ebben 

a rendszerben hagyományos meghajtású tehergépkocsik alkalmazásával egy, a városhatáron 

(a városközponttól 16 km-re) található konszolidációs központból szolgálják ki a városköz-

ponti bevásárlóövezet üzleteit, ahol hozzávetőlegesen 300 igénypont található, tehát erősen 

koncentrált áruforgalmi igényekről beszélhetünk. A city logisztikai rendszerben a terület 63 

üzlete vett részt az elérhető 2009-es adatok alapján. Ebben a rendszerben a prezentált vizsgá-

lati időszakban 72%-kal sikerült lecsökkenteniük a szállítási tranzakciók számát, ezáltal pedig 

a CO2-kibocsátás 11 tonnával, az NOx-kibocsátás 1,75 tonnával, a PM10-kibocsátás pedig 

243 kg-mal csökkent, miközben nem keletkezett a rendszerben semmilyen árukár. Kiemelen-

dő, hogy a rendszer résztvevőinek 94%-a ajánlaná is más üzleteknek a részvételt, azaz elége-

dettek az érdekelt felek ezzel a megoldással [22] [23]. Olaszországban, a padovai Cityporto 

city logisztikai rendszerben a bristolihoz hasonló megoldás működik, metángáz meghajtású 

tehergépkocsikkal (ld. 5. ábra). Itt a szintén a város szélén található konszolidációs központ-

ból, az Interporto logisztikai központból végzik a beszállításokat, a rendszer pedig Padova 

történelmi városmagját szolgálja ki, ami egy a bevásárlóövezetekhez hasonló, koncentrált 

áruforgalmi igényekkel rendelkező terület. A 2015-ben publikált adatok szerint a vizsgálati 

időszakban itt is komoly káros anyag kibocsátás csökkenést sikerült elérni, 219 tonnával mér-

séklődött a CO2, 369 kg-mal az NOx, 72.8 kg-mal az SOx és 51.4 kg-mal a PM10 kibocsátása 

[24]. Szintén Olaszországban működik a CEDM (Centre for Eco-Friendly City Freight Distri-

bution) rendszere, Luccában. Ebben a rendszerben tisztán elektromos járműflottával dolgoz-

nak, a padovaihoz hasonló jellegű történelmi városmagot kiszolgálva, ahol hozzávetőlegesen 

1.500 igénypont található. A rendszert a város szélén található Luccaport konszolidációs köz-

pontból szolgálják ki. A 2015-ben publikált adatok szerint a 2007-tel kezdődő időszakban 

200.000 szállítási tranzakciót bonyolítottak le, ez pedig 320 tonnával csökkentette le a CO2 

kibocsátást, 2 tonnával a CO kibocsátást, valamint 120 kg-mal a PM10 kibocsátást [25].  
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5. ábra: Tehergépkocsi a padovai Cityporto rendszerben [24] 

Hollandiában, Nijmegen-ben 2008 óta működik konszolidáció-alapú rendszer (Bin-

nenstadservice), amely a városközpont bevásárlóövezet-jellegű részeit szolgálja ki. Ebben a 

rendszerben kezdetben 20 kiskereskedő vett részt, egy év múlva pedig már 98. Egy év alatt a 

városban megtett út 32%-kal csökkent, az utazási idő pedig 25%-kal. Méréseik alapján el-

mondható, hogy nagy mértékben csökkent a zaj- és a légszennyezés a konszolidált beszállítá-

soknak, valamint az alkalmazott környezetbarát járművek használatának köszönhetően [26]. 

Érdemes megemlíteni a franciaországi Saint Etienne-ben 2017-ben lebonyolított teszt-

projektet, ahol egy átalakított villamos-szerelvénnyel dolgoztak, melynek kapacitása egy kö-

zepes méretű tehergépkocsiéval hozzávetőlegesen megegyező volt (10-15 t). A projekt során 

egy szupermarketet szolgáltak ki napi 6 beszállítással (ez megint egy helyre koncentrálódó 

jelentősebb igényeket jelent), a jármű megrakása egy logisztikai központban történt, a lerako-

dást pedig egy villamosmegálló peronjánál végezték el. A tesztprojekt során 6 nap alatt 17 

tonna árut mozgattak meg, a személyforgalom akadályozása nélkül, igazolva azt, hogy akár a 

kötött pályás hálózat alkalmazása is jó megoldás lehet [27]. Szintén érdemes kitérni a hollan-

diai Utrecht példájára, ahol 1996 óta szolgálják ki vízi úton a csatornahálózat közelében talál-

ható vendéglátóipari egységeket a BeerBoat rendszerben (lényegében így a csatornahálózat 

mellett, az óvárosi területeken koncentrálódó igényeket kezelve). Ebben a rendszerben hozzá-

vetőlegesen 70 igénypontot szolgálnak ki 4 sörfőzdéből, a szállítmány pedig egyszerre 40-48 

hordó lehet. A rendszerben alkalmazott első hajó gázolaj meghajtású, 2010 óta pedig egy 

elektromos meghajtású hajóval is dolgoznak (ld. 6. ábra bal oldala), amely egy töltéssel 8-9 

órán át tud szállításokat végezni. Ezzel a megoldással éves szinten 17 tonnával csökkent a 

CO2-, 35 kg-mal az NOx- és 2 kg-mal a PM10-kibocsátás [28]. Az olaszországi Velence ese-

tén pedig a belvárosi részeket a város jellegéből adódóan kizárólag a vízi utakon szolgálják ki 

(ld. 6. ábra jobb oldala).  

  

6. ábra: BeerBoat Utrechtben [28], illetve áruszállító hajó Velencében 

Vízi áruszállítás tekintetében még kiemelendő a franciaországi Párizsban 2012 óta mű-

ködő Franprix rendszer, amely a Franprix szupermarketláncnál indult el, azóta pedig számos 
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szupermarket és szervezet csatlakozott hozzá. Ebben a rendszerben naponta 450 raklapnyi 

fogyasztási cikket, élelmiszert és non-food terméket szállítanak 24 és 27 lábas konténerekben 

az elosztóközpontból egy kikötőhöz, ahonnan egy 48 konténer kapacitású uszállyal folytató-

dik a szállítás a Szajnán a zsúfolt belvárosi területek felé. Ennek a megoldásnak köszönhetően 

évente hozzávetőlegesen 450.000 km-rel csökkent a közúti menetteljesítmény a Franprix 

rendszerében, ez évente 234 tonnával kevesebb CO2 kibocsátást jelent [29] [30]. 

Megemlíthető még a londoni Heathrow nemzetközi repülőtér logisztikai rendszere is, 

amely fontos eleme a repülőtér fenntartható közlekedési tervének, ennek esetében is egy be-

vásárlóközpont-jellegű területről beszélhetünk, ahol városi környezetben koncentrálódnak kis 

területre az áruforgalmi igények [31]. A konszolidációs központot alkalmazó city logisztikai 

rendszer ebben az esetben a szállítási tranzakciók számát 70%-kal csökkentette, ez heti 3,1 

tonna CO2-kibocsátás csökkenést jelentett [32]. 

Ezen projektek eredményei alapján jól látszik, hogy azon komplex logisztikai felada-

toknál, ahol kis területen jelentős számú igénypont, illetve jelentős áruigény koncentrá-

lódik, komoly megtakarításokat lehet elérni konszolidáció-alapú city logisztikai rendsze-

rek, illetve innovatív, nagykapacitású áruszállítási technológiák alkalmazása esetén. A 

múlt században Budapesten is működtek már ilyen jellegű rendszerek, az 1970-es években a 

Váci utca bevásárlóövezetet konszolidáció-alapú rendszerben szolgálták ki egy belvárosi kon-

szolidációs központból [33], míg korábban a Fővám téri Nagyvásárcsarnok beszállításai kap-

csán is megfigyelhető volt a konszolidáció [34].  

Mindezek ellenére az is kijelenthető, hogy a szakirodalomban nem fordítanak ki-

emelt figyelmet az ilyen koncentráltan jelentkező áruforgalmi igényekre, mindössze né-

hány cikk foglalkozik kifejezetten ilyen jellegű területek vizsgálatával, míg a konszolidá-

ció kérdéskörével számos kutatás született tetszőleges városi területek kapcsán. Az ilyen 

jellegű városi igénypontokkal foglalkozó kutatások inkább a rendszerek egyes részeivel 

foglalkoznak, nem a teljes rendszer vizsgálatával, szimulációjával és optimalizálásával. Az 

elérhető kutatások közül az egyik például a bevásárlóközpontok és a logisztikai központok 

optimális pozícióinak együttes keresésével foglalkozik, teljesítmény- és költségszempontok 

alapján vizsgálódva [35], kihagyva a rendszerből a szintén nagy áruforgalmat bonyolító 

bevásárlóövezeteket. Ebben az esetben tehát csak bizonyos igényekre koncentrálnak, míg 

más, hasonló jellegű igénypontokat nem vonnak be a kutatásba. Szintén csak a 

bevásárlóközpontokkal foglalkozik egy kutatás, a rakodási és parkolási területeket emelve ki, 

új megoldások hatásait is értékelve [36]. Angliában több kutatási projekt is foglalkozott 

konszolidációs központok alkalmazásával bevásárlóközpontok kiszolgálása kapcsán. Az 

egyik kutatás egy bevásárlóközpont közel 100 üzletét vizsgálta, elsősorban a konszolidációs 

központ szerepére fókuszálva [37], a másik kutatásban pedig egy másik bevásárlóközpont 

kapcsán vizsgálódtak a konszolidáció szempontjából, a káros anyag kibocsátás alakulását, a 

központ elhelyezését, és az érdekelt felek szerepét emelve ki [38]. Ezeken kívül foglalkoztak 

még külön az egyébként bevásárlóközpont-jellegű karakterisztikát mutató repülőterekhez 

kapcsolódó city logisztikai kérdésekkel is [39], továbbá számos tanulmány vizsgálódott a 

konszolidációs központok, vagy éppen a különböző city logisztikai áramlatok 

optimalizációjának irányában, de mindössze a fenti néhány kutatás kapcsán sikerült 
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azonosítanom azt, hogy a koncentráltan elhelyezkedő igénypontok kulcsszerepet játszottak a 

vizsgálatok során.  

Az elérhető adatok és publikációk alapján megállapítható, hogy kevés kutatás 

foglalkozik a koncentráltan jelentkező városi igényekkel, pedig a rendelkezésre álló 

eredmények azt mutatják, hogy ezek esetén jelentős teljesítmény- és káros anyag 

kibocsátás csökkenés érhető el, így érdemes lenne kiemelten ezekre fókuszálni a city 

logisztikai fejlesztések során, többek között a klímavédelmi célok elérése érdekében. A 

további vizsgálatokhoz modellezésre is szükség van, ezért a következő pontban fontosnak 

tartottam megvizsgálni azt, hogy city logisztikai rendszerek kapcsán milyen modelleket 

fejlesztettek eddig ki. 

2.4. City logisztikai modellek 

Ahhoz, hogy egy logisztikai rendszert megfelelő mélységben, megfelelő minőségben 

vizsgálhassunk, mindenképpen szükség lesz modellekre (matematikai, szimulációs és topoló-

giai modellekre), így érdemes azt is megvizsgálni, hogy milyen modelleket alkalmaznak a 

különféle city logisztikai kutatások során. Mivel a kutatásom során vizsgált fő terület, azaz a 

városi logisztikai rendszerek témaköre rendkívül sokrétű, ezért számos modell készült az 

egyes city logisztikai részrendszerekre. Ilyen részrendszer például az éttermek city logisztikai 

rendszere, ezek speciális áruforgalmát érdemes lehet külön rendszerben kezelni, mint azt pél-

dául Bécs esetén is vizsgálták [40]. Még szűkebb terület lehet a gyümölcsök és zöldségek 

szállítási rendszerének modellezése, ezt pl. az iráni Teherán esetén vizsgálták részletesen [41]. 

A BME Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékén is folytak már city logisztikai 

kutatások a korábbiakban is, ennek kapcsán elkészült egy komplex city logisztikai költség-

modell [42].  

Egy 2015-ös publikációban 31 különböző city logisztikai modellt értékeltek ki részlete-

sen [43], ennek a kutatásnak az eredményei az értekezésemhez is hasznos alapot nyújtottak. 

Ebben a kutatásban a city logisztikai modelleket négy fő tényező alapján értékelték: a rend-

szer résztvevőit, a leíró paramétereket, a célkitűzéseket és a megoldási megközelítést vizsgál-

ták. Arra jutottak, hogy a legtöbb city logisztikai modell az áruszállítást végző fuvarozókat 

(16 modell) és az adminisztrátorokat (azaz pl. a szabályozásokat meghozó hatóságokat, azok 

intézkedéseit) vizsgálta (21 modell), kevesebbet foglalkoztak a beszállítókkal (9 modell) és a 

vevőkkel (7 modell) annak ellenére, hogy azok kulcsszerepet töltenek be az áruszállítási rend-

szerekben. Az alkalmazott leíró jellemzők a vizsgált modellekben leggyakrabban a járműfor-

galom (21 modell), a járatok generálása (18 modell) és a rakodás voltak (10 modell). A cél a 

modellek nagy többségében a hatékonyság növelése (költségek, közlekedési dugók és a köz-

lekedési hálózat szempontjából) volt (16 modell), de környezeti és infrastrukturális kérdések-

kel is többen foglalkoztak (8, illetve 7 modell), a modellek közül pedig 9 vizsgálta a tervezési 

kérdések hatásait, 8 a szabályozási kérdéseket, 4 pedig a technológiai kérdéseket. A vizsgált 

tanulmány szerzői arra jutottak, hogy számos lehetőség lenne a továbbiakban fejleszteni eze-

ket a city logisztikai modelleket, ehhez pedig új modellezési megközelítésre van szükség. 

Következtetésként egyértelműen levonták azt, hogy a városi logisztikai rendszerek változé-

konysága és dinamikussága miatt rendkívül nehéz standard modellezési keretrendszert 



16 

 

kialakítani, így minden aktuálisan vizsgált feladatra új szimulációs modelleket szükséges 

építeni [43]. Értekezésem esetében azon city logisztikai rendszerekkel kapcsolatban lesz 

szükség komplex modellek kidolgozására, ahol relatíve kis területen nagy számú igénypont 

koncentrálódik, ezekkel fogok foglalkozni a továbbiakban. 

2.5. Kutatási célkitűzések 

Értekezésem 2. fejezetének lezárásaként szeretném összefoglalni kutatásom legfonto-

sabb célkitűzéseit és ezekkel kapcsolatosan szeretném megfogalmazni a hipotéziseimet. Mint 

az a korábbiakban egyértelműen látható volt, napjainkban kiemelt fontosságú a városi lo-

gisztikai rendszerek vizsgálata és fejlesztése annak érdekében, hogy a környezetszennye-

zéssel kapcsolatos célok teljesülhessenek és a városi áruszállítás kevesebb kárt, kevesebb 

fennakadást okozzon. Ezek kapcsán fontos annak azonosítása, hogy hol érdemes fejlesz-

teni a városi logisztikai rendszereken belül, azonosítani kell azokat a területeket, ahol 

igazi fejlődés érhető el, és ahol jelentős mértékben csökkenthető a káros anyag kibocsá-

tás, az utak terhelése és a zajszennyezés.  

A korábbi kutatási eredmények, működő city logisztikai rendszerek és pilot projektek 

eredményei alapján látható, hogy jelentős fejlesztési potenciál fedezhető fel azon városi 

zónák kapcsán, ahol kis területen nagyszámú igénypont található, azaz az igények kon-

centráltan jelentkeznek, nagy áruforgalom és nagy vevőforgalom mellett. Mindezek elle-

nére a city logisztikai kutatások nem vizsgálják ezeket a városi területeket külön, néhány ku-

tatásban egy-egy konkrét ilyen jellegű rendszerre, pl. bevásárlóközpontra vagy sétálóutcás 

övezetre koncentrálnak, de nem kezelik ezeket rendszerszinten, és nem lelhető fel olyan city 

logisztikai szempontú csoportosítás, amely alapján az ilyen jellegű igénypont-

csoportosulásokat be lehetne sorolni a fejlesztéseket elősegítő kategóriákba. Ezek mentén 

kutatásomhoz az alábbi célokat fogalmaztam meg: 

1. A városi igénypontok új csoportosításának kidolgozása, a koncentráltan jelent-

kező áruforgalmi igények figyelembevételével. 

2. Adatgyűjtési módszertan kidolgozása a vizsgált igénypont-csoportosulások fel-

méréséhez. 

3. Új, konszolidáció-alapú city logisztikai rendszerkoncepciók kidolgozása a vizs-

gált igénypont-csoportosulások rendszerében. 

4. Szimulációs modell készítése a vizsgált igénypont-csoportosulások jelenlegi és 

új, konszolidáció-alapú city logisztikai rendszerének vizsgálatához, a vizsgált 

rendszerkoncepciók összehasonlítása, a legjobb megoldás kiválasztása. 

5. Környezetbarát, kisáruszállító járművek (cargo kerékpárok) integrálása a vizs-

gált igénypont-csoportosulások konszolidáció-alapú city logisztikai rendszerébe. 

6. Szimulációs modell készítése az előző pont szerinti, kisméretű áruszállító jár-

műveket alkalmazó city logisztikai rendszerkoncepció vizsgálatára és a megol-

dás értékelése. 

7. Minősítési modell kidolgozása különböző jellegű és különböző koncentráltságú 

városi területek city logisztikai szempontú minősítésére. 
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8. Az egyes városi zónák city logisztikai fejlettségének, valamint a bennük rejlő 

city logisztikai fejlesztési potenciálok és a városi zónák koncentráltsága közötti 

összefüggések feltárása a minősítési modell alkalmazásával. 

Ezen célok mentén, a korábbi kutatási eredményeket figyelembe véve első lépésben az 

alábbi hipotézist fogalmaztam meg: 

1. Korábbi kutatási eredmények, működő city logisztikai rendszerek és pilot pro-

jektek tapasztalatai alapján azon városi területek esetén jelentős mértékben fej-

leszthető a city logisztikai rendszer konszolidáció-alapú megoldásokkal, ahol kis 

területen nagyszámú igénypont található, azaz az áruforgalmi és vevői igények 

koncentrálódnak. Feltételezem, hogy az ilyen jellegű területek koncentráltsá-

ga jelentősen eltér az egyéb városi területek koncentráltságától, és ezen te-

rületek azonosításához és klaszterezéséhez szükséges a városi igénypontok-

ra egy city logisztikai szempontú csoportosítást kidolgozni. 

Azon igénypont-csoportosulásokat, ahol kis területre koncentrálódnak az áruforgalmi 

igények, az 1. hipotézisem vizsgálata kapcsán kidolgozásra kerülő új, city logisztikai szem-

pontú csoportosítás alapján koncentrált igénypont-halmazoknak fogom nevezni, már ezek-

kel kapcsolatosan fogalmaztam meg a 2., 3. és 4. hipotézisemet: 

2. Feltételezem, hogy koncentrált igénypont-halmazok esetén, konszolidáció-alapú 

city logisztikai rendszerek bevezetésével csökkenthető a beszállítási tranzak-

ciók száma, ezáltal pedig a menetteljesítmény, a tüzelőanyagfogyasztás és a 

káros anyag kibocsátás is csökkenthető, a menetteljesítmények csökkenése 

pedig akár a logisztikai költségek alakulására is hatással lehet, az operációval 

kapcsolatos logisztikai költségek esetleges növekedése ellenére is. 

3. Feltételezem, hogy koncentrált igénypont-halmazok esetén a hálózat struktúrája 

alapján kialakítható olyan city logisztikai rendszer, amelyben két- vagy há-

rom nyomon haladó zéró-emissziós kisáruszállító járműveket, pl. cargo ke-

rékpárokat a hagyományos áruszállítási technológiákkal kombináltan ha-

tékonyan lehet alkalmazni. 

4. Feltételezem, hogy a városi területek koncentráltsága befolyásolja a városi 

területek city logisztikai szempontú fejlettségét és a city logisztikai fejleszté-

si potenciálokat is, köztük egyértelmű összefüggés tárható fel. 

Értekezésemet az előbbiekben megfogalmazott négy hipotézis mentén építettem fel. 

Először ismertetni fogom a koncentrált igénypont-halmazok fogalmának bevezetését és a vá-

rosi igénypontok új csoportosítását, majd a konszolidáció-alapú megoldások modellezésével 

kapcsolatos eredményeimet, ezt követően a cargo kerékpárokat alkalmazó koncepció vizsgá-

latát, végül pedig a koncentráltság és a city logisztikai fejlesztések kapcsolatait fogom feltár-

ni. Értekezésem végén bemutatom a további kutatási irányokat (különös tekintettel az új szi-

mulációs megoldásokra és a drónos városi áruszállításra), végül pedig be fogom mutatni a 

kutatási eredményeim gyakorlati felhasználási lehetőségeit.   
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3. Városi koncentrált igénypont-halmazok fogalmának bevezetése 

1. hipotézis: Korábbi kutatási eredmények, működő city logisztikai rendszerek és pilot pro-

jektek tapasztalatai alapján azon városi területek esetén jelentős mértékben fejleszthető a city 

logisztikai rendszer konszolidáció-alapú megoldásokkal, ahol kis területen nagyszámú igény-

pont található, azaz az áruforgalmi és vevői igények koncentrálódnak. Feltételezem, hogy az 

ilyen jellegű területek koncentráltsága jelentősen eltér az egyéb városi területek koncentrált-

ságától, és ezen területek azonosításához és klaszterezéséhez szükséges a városi igénypontok-

ra egy city logisztikai szempontú csoportosítást kidolgozni. 

Értekezésem 3. fejezetében a fent látható 1. hipotézisem fogom igazolni. Mint az a ko-

rábbiakban megfogalmazódott, city logisztikai szempontból jelentős potenciál van azon városi 

területek vizsgálatában, ahol kis területre nagyszámú igénypont koncentrálódik, jelentős áru-

forgalmi és vevői igényekkel, korábbi projektek eredményei alapján jelentős megtakarítások 

érhetők el ezek esetén konszolidáció-alapú city logisztikai rendszerek bevezetésével. A kö-

vetkezőkben Budapest, illetve Magyarország példáján keresztül szeretném levezetni azt, hogy 

a koncentráltság szempontjából mennyire különböző jelleget mutatnak egyes városi területek, 

és ezek alapján ismertetni fogok egy új csoportosítást a városi igénypontokra, bevezetve a 

koncentrált igénypont-halmazok fogalmát. Ezt követően ismertetni fogok egy, a kutatásom 

során kifejlesztett adatgyűjtési módszertant, amely alkalmas ezen koncentrált igénypont-

halmazok city logisztikai szempontú felmérésére.  

3.1. Igénypontok koncentráltságának vizsgálata 

A városi igénypontok új csoportosításának és a koncentrált igénypont-halmazok fogal-

mának bevezetéséhez első lépésben Budapest példáját vizsgálom meg. Fővárosunk esetében 

meghatároztam azon, city logisztikai szempontból egységként értelmezhető igénypont-

csoportosulások jellemzőit, melyekkel kapcsolatosan megfelelő minőségű adatok álltak ren-

delkezésemre. A vizsgálatok során 35 bevásárlóközpont, 15 piac, a Váci utca bevásárlóövezet, 

valamint 12 hipermarket adataival tudtam dolgozni (az adatok forrása az 1. melléklet 1. és 2. 

táblázataiban látható), további 1 bevásárlóközpont és 1 piac (az EuroCenter és a Hold utcai 

Vásárcsarnok) zárva tartott az aktuális adatok felvételének időpontjában (2021. november), 5 

piac adatai pedig egyáltalán nem álltak rendelkezésre. Értelemszerűen az értekezésemben a 

legfrissebb adatokat ismertetem, de kutatásom korábbi fázisaiban (2015-től kezdődően) min-

dig az aktuálisan rendelkezésre álló adatokat vizsgáltam. 

A vizsgálatok megalapozásához bevezettem a koncentráltsági fok fogalmát, amely az 

alábbi (1) összefüggés alapján számítandó, ez adja meg azt, hogy adott területen milyen mér-

tékben koncentrálódnak az igénypontok, ezáltal pedig az áruszállítási igények koncentráltsá-

gára is lehet belőle következtetni:  

(1) DoC =  
NSH

Aarea
 

A fenti képletben DoC jelöli a koncentráltsági fokot jelöli (Degree of Concentration an-

gol megnevezés alapján), NSH a vizsgált területen található üzletek száma, Aarea pedig a vizs-
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gált terület nagysága. Ezen mutató csak az üzletek számát veszi figyelembe, de a későbbiek-

ben (értekezésem 7. fejezetében) olyan mutatókat is ismertetni fogok, melyek az üzletek terü-

letét (nagyságát) is vizsgálják.  

Az korábban említett igénypont-csoportosulások esetén felvettem az aktuális üzletszá-

mokat, térképes adatbázis (Google Maps) alapján meghatároztam az alapterületüket, valamint 

ezekből kiindulva meghatároztam a koncentráltsági fokot, ezek az adatok az 1. melléklet 3. és 

4. táblázatában találhatók. A vizsgált budapesti igénypont-csoportosulásokat a 7. ábra ismer-

teti (narancssárga ikon jelöli az ábrán a bevásárlóközpontokat, kék a hipermarketeket, zöld a 

piacokat és lila a Váci utca bevásárlóövezetet). 

 

7. ábra: Vizsgált igénypont-csoportosulások Budapesten, Google Maps-en 

Következő lépésben a Központi Statisztikai Hivatal adatai [44] [45] alapján megvizsgál-

tam Budapest aktuális üzletszámát. A rendelkezésre álló 2011 és 2020 közti adatok alapján, 

lineáris regressziót alkalmazva meghatároztam Budapest 2021-es összes üzletszámát, felvet-

tem Budapest alapterületét [46], és a (2) számítás alapján meghatároztam Budapest átlagos 

koncentráltsági fokát: 

(2) DoCBudapest = 
NSH(Budapest)

Aarea(Budapest)
=

25.073 db üzlet

525 km2 = 47,75
üzlet

km2  

Ezt azt mutatja, hogy fővárosunk átlagos koncentráltsági foka 47,75 üzlet/km2, azaz 

négyzetkilométerenként közel 50 üzlet található. Amennyiben Budapest beépített területét 

vizsgáljuk csak (ez 52% volt 2011-es adatok alapján [47]), akkor 91,84 üzlet/km2-re adódik a 

mutatószám. Következő lépésben ehhez hasonlóan felvettem a budapesti bevásárlóközpontok, 

a budapesti piacok, a Váci utca bevásárlóövezet és a budapesti hipermarketek átlagos kon-

centráltsági fokát, ezeket mutatja be az 1. táblázat. Látható, hogy egy átlagos budapesti piac 

koncentráltsági foka több, mint 12.000 üzlet/km2, egy átlagos bevásárlóközpont esetén közel 

5.000 üzlet/km2-re adódik ez a mutató, a Váci utca bevásárlóövezet koncentráltsági foka több, 

mint 800 üzlet/km2, az átlagos hipermarketek esetén pedig ez az érték közelíti 700 üzlet/km2-

t. Ez mind jelentősen több, mint a budapesti átlagos 47,75 üzlet/km2-es (vagy 91,84 üz-

let/km2) érték, és már ez is előrevetíti azt, hogy city logisztikai szempontból fontos lenne 

ezeket az igénypont-csoportosulásokat külön kezelni. 
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1. táblázat: Budapesti igénypont-csoportosulások átlagos koncentráltsági foka 

 Összes  

üzletszám 

Összes alapterület 

[km2] 

Átlagos koncentráltsági  

fok [üzlet/km2] 

Bevásárlóközpontok (35 db) 3326 0,70 4762,0 

Piacok (15 db) 1328 0,11 12365,0 

Váci utca bevásárlóövezet 353 0,44 804,1 

Hipermarketek (12 db) 148 0,22 688,2 

Az elemzés következő lépésében megvizsgáltam az egyéb budapesti területek koncent-

ráltsági fokát, elhagyva a számításból a bevásárlóközpontok, piacok, hipermarketek és a Váci 

utca bevásárlóövezet üzleteit és az általuk lefedett városi területeket, a (3) számítás szerint:  

(3) DoCBp_egyéb = 
NSH(Bp_egyéb)

Aarea(Bp_egyéb)
=

25.073−5.155

525,14−1,46
=

19.918

523,68
= 38

üzlet

km2  

Ha csak a beépített területeket vizsgálom, ez az érték 73,35 üzlet/km2-re adódik.  Látha-

tó, hogy Budapest egyéb területeinek koncentráltsági foka kevesebb lesz, mint 40 (vagy, mint 

75), azaz még nagyobb a különbség a fent megvizsgált igénypont-csoportosulások kon-

centráltsága és az egyéb budapesti területek koncentráltága között.  

Érdemes kitérni arra is, hogy egy adott területen mennyire homogén az üzletek nagysá-

ga, hiszen nem mindegy, hogy az adott terület koncentráltságát 100 db 10 m2-es üzlet adja 

meg, vagy 1 db 500 m2-es és 99 db 5,05 m2-es üzlet. Az összes alapterület mindkét esetben 

1000 m2, amelyet 100 üzlet ad ki, a koncentráltsági fok értéke ugyanaz lesz, de az első eset-

ben homogén jellegű igénypontokról beszélünk, míg a második esetben egy üzlet adja az ösz-

szes terület felét, a maradékon a többi 99 db osztozik. Előbbi jelleget követik például a pia-

cok, vásárcsarnokok, míg az utóbbi esetről beszélhetünk hipermarketeknél. Ennek mérésére 

szükséges egy új mutatószámot is társítani az eddigiek mellé, erre pedig két jó lehetőség kí-

nálkozik: szórás-jellegű mutatók alkalmazása (pl. szórás, átlagtól vett átlagos abszolút eltérés) 

vagy a Pareto-elv alkalmazása [48]. Szórás-jellegű mutatókat vizsgálva az előbbi példáknál a 

szórás 0 m2-re, illetve 49,5 m2-re adódik, az átlagtól vett átlagos abszolút eltérés pedig 0 m2-

re, illetve 9,8 m2-re, jól megmutatva azt, hogy mekkora a különbség a két vizsgált eset homo-

genitása között. A Parato-elv-alapú vizsgálat esetén láthatjuk, hogy első esetben az üzletek 

80%-a adja az összes alapterület 80%-át, második esetben pedig az összes alapterület 80%-

áért az igénypontok mindössze 61%-a felel, így itt is megjelenik a különbség. Szélsőséges 

esetben ilyenkor (pl. egy Auchan-jellegű hipermarket esetén) az is előfordulhat, hogy 1-2 üz-

let adja meg a teljes terület 80%-át, jelentős szórás mellett.  

Mivel a vizsgált budapesti igénypont-csoportosulásokkal kapcsolatban igénypont-

alapterület adatok nem érhetők el nyilvános adatbázisokban, így csak a Váci utca bevásárló-

övezet esetére tudtam ezeket a mutatókat meghatározni (a későbbi 3.3.2. fejezetben bemuta-

tott adatgyűjtés eredményeit használva fel az elemzéshez). Több, mint 25.000 m2-nyi terüle-

ten elhelyezkedő, összesen 465 igénypontot vizsgálva a szórás 50,8 m2-re, az átlagtól vett 

átlagos abszolút eltérés pedig 31,8 m2-re adódott, a Pareto-elv-alapú számítás szerint pedig az 

üzletek 54%-a felel az összes alapterület 80%-áért. Ahhoz, hogy a leginkább megfelelő muta-

tószámot ki lehessen választani, illetve az eredményeket értékelni lehessen, nélkülözhetetlen 

lenne további városi területek, igénypont-csoportosulások vizsgálata is, de mivel ehhez nem 
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állnak rendelkezésre adatok, a további elemzésekhez részletes adatgyűjtésre lesz szükség a 

kutatásom folytatása során.  

Következő lépésben azt vizsgáltam meg, hogy a vizsgált igénypont-csoportosulások 

mekkora hányadot jelentenek Budapest összes üzletét vizsgálva, az eredményeket a 8. ábra és 

a 9. ábra mutatja be. Játható, hogy Budapest összes üzletének 20,56%-a a vizsgált igénypont-

csoportosulásokon belül található, míg ezek az összes városi terület mindösszesen 0,28%-át 

fedik le, a két értéket összevetve 73,96-szoros különbséget kapunk, ez ismételten azt támaszt-

ja alá, hogy érdemes egy olyan, city logisztikai szempontú igénypont-csoportosítást bevezet-

ni, amely alapján kezelni tudjuk a különböző városi területek koncentráltsága közti jelentős 

különbségeket, elősegítve a kapcsolódó city logisztikai fejlesztéseket. 

 

8. ábra: Budapest üzleteinek megoszlása (2021. november) 

 

9. ábra: Budapest alapterületének megoszlása (2021. november) 

A 10. ábra szemlélteti ezt a jelentős különbséget, és megfigyelhető, hogy az összes üz-

let, több, mint egyötödét tartalmazó területek (igénypont-csoportosulások) Budapest területé-

nek jóval kevesebb, mint 1%-át fedik le. 

Bevásárlóközpontok (35 db)

13,27%

Piacok (15 db)

5,30%

Váci utca bevásárlóövezet

1,41%

Hipermarketek (12 db)

0,59%

Budapest egyéb 

területek

79,44%

Budapesti üzletek

Budapest egyéb 

területek

99,72%

Bevásárlóközpontok (35 db)

0,13%

Piacok (15 db)

0,02%

Váci utca bevásárlóövezet

0,08%

Hipermarketek (12 db)

0,04%

Budapest összes alapterülete [km2]
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10. ábra: A vizsgált budapesti igénypont-csoportosulások alapterületei Google Maps-en 

A jelentős különbséget jól szemlélteti a 11. ábra is, ahol a vizsgált igénypont-

csoportosulások koncentráltsági fokai, valamint a budapesti átlagos érték látható. Egyértel-

műen látható, hogy még a legkevésbé koncentrált hipermarket esetén is a budapesti átlag 

több, mint kétszereséről beszélhetünk. Ez ismételten igazolja azt, hogy szükség van a külön-

böző jellegű városi területek city logisztikai szempontú megkülönböztetésére, hiszen az 

igények koncentráltsága jelentős mértékben eltér, ezek pedig különböző city logisztikai 

megoldásokat is igényelhetnek. 

 

11. ábra: A vizsgált igénypont-csoportosulások és Budapest átlagos koncentráltsági fokainak 

összehasonlítása 
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Elemzésem következő lépéseként teljes körűen megvizsgáltam a magyarországi helyze-

tet a KSH 2019-es adatai alapján [49] [50] [51] [52] [53]. Ehhez kapcsolódóan meghatároz-

tam Magyarország átlagos koncentráltsági fokát 2021-re, a korábbi adatok alapján lineáris 

regresszióval (R2=98,3%) becsülve az aktuális üzletszámot, és felvéve az ország alapterületét 

[54], az alábbi (4) számítás szerint: 

(4) DoCMagyarország = 
NSH(Magyarország)

Aarea(Magyarország)
=

119.477 db üzlet

93.030 km2 = 1,28
üzlet

km2  

Ez alapján látható, hogy az átlagos hazai koncentráltsági fok alig több, mint 1 üzlet/km2, 

miközben egyébként nagyobb igénypont-csoportosulások esetén akár 10.000 üzlet/km2 feletti 

értékeket is kaphatunk. Ez igazolja azt, hogy ezek az igénypont-csoportosulások egészen más 

jelleget mutatnak, mint az egyszerű városi vagy vidéki területek. Ennek megfelelően logiszti-

kai szempontból is mindenképp érdemes máshogy kezelni ezeket, hiszen más jellegű feladat 

például egy sétálóutca 100 üzletébe 1-2 doboznyi árut szállítani, célba juttatni egy bevásárló-

központ 200 üzletének különböző jellegű áruit, vagy egy település (vagy épp külső városi 

kerület) három, egymástól távolabb fekvő üzletébe beszállításokat végezni. Előbbi esetekben 

néhány kijelölt rakodóhelyről vagy a beszállítói udvarból lehet egyszerre több üzletet ellátni, 

míg a második esetben az üzleteket egyesével kell felkeresni. 

A KSH adatai alapján külön kiemelhetők a bevásárlóközpontok és a hipermarketek, 

ezekből összesen 288-at tartottak nyilván 2019-ben, összesen 9.944 üzlettel, miközben orszá-

gos szinten összesen 126.997 üzletet azonosítottak; ezekből 105.657 üzlet városokban helyez-

kedett el. Ezen értékek összevetését mutatja be a 12. ábra, a 13. ábra pedig azt szemlélteti, 

hogy a városokban hány üzlet helyezkedett el bevásárlóközpontokban vagy hipermarketek-

ben. Jól látszik, hogy 2010 és 2019 között 8,5% és 9,4% között változott az utóbbi arányszám, 

azaz a városokban található, ezáltal a városi logisztikai rendszereket terhelő üzletek 

közel 10%-a mindösszesen 280-291 pontba sűrűsödött. Ezek összes alapterülete a budapes-

ti átlagos alapterületek alapján becsülve 5,25-5,46 km2 közötti, ez azt jelenti, hogy az üzletek 

8,5-9,4%-a az összes magyarországi alapterület 0,0056-0,0059%-ára esik, ez 1.489-1.619-

szeres különbséget jelent.  

 

12. ábra: Üzletszámok alakulása Magyarországon 2010-2019 között 
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13. ábra: Városi üzletek aránya bevásárlóközpontokban és hipermarketekben Magyarorszá-

gon 2010-2019 között 

Kiemelve a 2019-es adatokat, a városi üzletek 9,4%-a található a vizsgált 288 bevásár-

lóközpontban és hipermarketben, ezek összes becsült alapterülete 5,407 km2, ez az összes 

hazai terület 0,0058%-át jelenti, ami 1.619-szeres különbséget jelent az üzletszámarány és a 

területarány között. Ez egyértelműen igazolja azt, hogy az ilyen jellegű igénypont-

csoportosulásokat logisztikai, illetve azon belül is városi logisztikai szempontból külön 

kell vizsgálni, ehhez pedig elengedhetetlen lesz egy újszerű csoportosítás bevezetése, 

amely elősegíti az igénypontok klaszterezését, és azon városi területek azonosítását, ahol ér-

demes city logisztikai fejlesztéseket végrehajtani. 

A hazai példák vizsgálata mellett érdemes kitérni a külföldi helyzetre is, Ausztria példá-

ján keresztül. Egy 2018-as tanulmány [55] Ausztria-szerte vizsgálta a helyhez kötött kiskeres-

kedelmi egységeket. Összesen 37.400 üzletet vizsgáltak, ezek közül pedig 6.060 található az 

ország 22 legnépszerűbb bevásárlóutcájában, 6.160 pedig Ausztria 235 bevásárlóközpontjá-

ban és egyéb kiskereskedelmi parkjaiban, outlet-jeiben. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált kiske-

reskedelmi egységek 32,7%-a 257 pontba koncentrálódik. Az ország teljes területe 83.879 

km2 [56], az összes vizsgált üzlet ebből 13,7 km2-t fed le, a bevásárlóutcákban és bevásárló-

központokban található üzletek pedig 4,1 km2-t. A hazai példák alapján becsülhető, hogy a 

bevásárlóközpontok összes területe 3,01-szerese az üzletek által fedett területének (tehát teljes 

területének kb. 33,3%-át fedik le az üzletek), bevásárlóutcák esetén pedig 6,18-ra adódik ez az 

érték a Váci utca bevásárlóövezet jellemzői alapján, így a következő (5) számítás alapján 

megkapjuk a koncentráltsági fokot. 

(5) DoCSA+SM(Ausztria) = 
NSA+SM(Ausztria)

Aarea(SA+SM,Ausztria)
=

12.220 db üzlet

1,2 km2∙6,18+2,9 km2∙3,01
= 757,5

üzlet

km2  

Ezek alapján a vizsgált igénypont-csoportosulások koncentráltsági foka átlagosan 757,5 

üzlet/km2 lesz, míg Ausztria átlagos koncentráltsági foka 0,4 üzlet/km2-re adódik a fenti ada-

tokkal számolva, ez 1.698,9-szoros különbséget jelent. A vizsgált üzletek az összes üzlet 

32,7%-át teszik ki, addig mindössze az összes ausztriai terület 0,019%-át fedik le. Külön 

vizsgálva Ausztria fővárosát, Bécset, 2018-as adatok alapján a város 41 bevásárlóközpontjá-
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ban összesen 1.958 üzlet található [57], összesen pedig 15.946 üzlet volt a városban 2017-ben 

[58], ezeket összevetve az összes bécsi üzlet 12,3%-a 41 pontba koncentrálódik, ez jelentős 

koncentráltságot jelent a 414,6 km2 alapterületű [59] városban. Jól látható, hogy a hazai pél-

dákon keresztül levezetett koncentráltság máshol is érvényesül, így egy új csoportosítási 

módszertan más városok city logisztikai rendszereinek fejlesztését is elősegítheti. 

Fontos kiemelni, hogy az eddigiekben Budapest és Magyarország, valamint Bécs és 

Ausztria kapcsán csak azon igénypontokat, igénypont-csoportosulásokat vizsgáltam, ame-

lyekkel kapcsolatosan hozzá tudtam férni az adatokhoz, így Budapest esetén bevásárlóköz-

pontokat, piacokat, hipermarketeket és a Váci utca bevásárlóövezetet, teljes Magyarország 

esetén a KSH által vizsgált bevásárlóközpontokat és hipermarketeket, Bécs esetén bevásárló-

központokat, teljes Ausztria esetén pedig bevásárlóutcákat, bevásárlóközpontokat és egyéb 

kiskereskedelmi parkokat vizsgáltam. Ezeken felül meg lehetne még vizsgálni a további sétá-

lóutcás övezeteket, más bevásárlóövezeteket, óvárosi területeket, vidéki piacokat, egyetemi 

campusokat, városi ipari területeket, azaz minden olyan területet, ahol az igények kis területre 

koncentrálódnak. Amennyiben ezekkel is ki lehetne bővíteni a korábbi vizsgálatokat, még 

jelentősebb különbséget kapnánk az üzletszámarány és a területarány között, de már az eddigi 

vizsgálatok is alátámasztják azt a korábbi feltételezésemet, miszerint érdemes a koncentrált 

igényekkel rendelkező városi területeket city logisztikai szempontból külön kezelni. 

3.2. Városi igénypontok csoportosítása 

Az előző fejezetekben igazolásra került, hogy city logisztikai szempontból szükséges 

kiemelten kezelni azon igénypont-csoportosulásokat, ahol kis területen nagyszámú 

igénypont található, jelentős áru- és vevőforgalommal, így pedig szükség van egy ezt fi-

gyelembe vevő city logisztikai szempontú csoportosításra, ezt fogom ismertetni ebben a 

fejezetben. Egy ilyen city logisztikai szempontú csoportosítás egy teljesen új megoldás 

ezen a szakterületen, korábban nem létezett ilyen klaszterezés városi igénypontok ese-

tén, nem vizsgálták az igénypontok koncentráltságát és az igénypontok térbeli értelmezését, 

pedig több kutatás és megvalósult city logisztikai rendszerek eredményei igazolják azt, hogy 

jelentős megtakarításokat lehet elérni abban az esetben, ha ilyen jellegű városi területeken city 

logisztikai fejlesztéseket hajtanak végre és konszolidáció-alapú új rendszereket vezetnek be.  

Figyelembe véve a feltárt kutatások és city logisztikai projektek célterületeit, valamint 

az előbbiekben ismertetett adatelemzés tapasztalatait, új csoportosítást vezettem be a városi 

igénypontok klaszterezéséhez és vizsgálatához, amit az alábbi 14. ábra mutat be. Az ábrán 

látható, hogy a városi igénypontokat két fő csoportba soroltam: megkülönböztettem egyszerű, 

különálló igénypontokat (ezek lehetnek kereskedelmi, ipari és szolgáltató jellegű igénypon-

tok), valamint azon igénypont-csoportosulásokat, amelyek esetén több egyszerű igénypon-

tot valamilyen szempont szerint együtt kezelünk, mivel relatíve kis területen helyezked-

nek el, kis területre koncentrálódnak, jelentős, koncentráltan jelentkező áruforgalmi igények-

kel és vevőforgalommal. Ezen igénypont-csoportosulásokat koncentrált igénypont-

halmaznak neveztem el, kutatásom során ezekkel foglalkoztam, így értekezésem fókuszában 

is ezek lesznek. A koncentrált igénypont-halmaz kifejezés angol megfelelője „concentrated 

set of delivery locations” lett, így a „CSDL” rövidítéssel lehet hivatkozni ezen halmazokra. 
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14. ábra: A városi igénypontok új csoportosítása 

A koncentrált igénypont-halmazokon belül kétféle koncentráltság fordul elő: a nyílt 

infrastruktúra, illetve a zárt infrastruktúra által meghatározott koncentrált igénypont-

halmazok esetén más elven szerveződnek a halmazok, erre jutottam a korábbi projektek célte-

rületeinek elemzése, valamint a hazai példák alapján (pl. egy bevásárlóutca vagy egy bevásár-

lóközpont esetén máshogyan jelenik meg a koncentráltság). A nyílt infrastruktúrájú kon-

centrált igénypont-halmaz egy olyan területet jelent, amelynél nem jelöli ki egy adott 

épület, vagy épület-szerű infrastruktúra a koncentrált igénypont-halmaz határait, ha-

nem utak vagy terek veszik körül azt. Ez azt jelenti, hogy a közúti infrastruktúra jelöli ki a 

halmaz határait, és fogja egy egységbe a területen található igénypontokat. Ilyen lehet például 

egy utcák által határolt bevásárlóövezet, egy bevásárlóutca vagy egy tér által meghatározott 

szabadtéri piac. Zárt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmazként bármely olyan 

épület, vagy épület-szerű infrastruktúra definiálható, amely az egyszerű igénypontokat 

igénypont-halmazzá fogja össze. Ez az jelenti, hogy egy épület, vagy épület-szerű infra-

struktúra jelöli ki a halmaz határait és fogja egységbe az azon belül található igénypontokat, 

ilyen például egy bevásárlóközpont vagy egy vásárcsarnok. 

Látható, hogy a különböző módon csoportosuló koncentrált igénypont-halmazokon be-

lül is számos csoport jelenik meg, ezeket a koncentrált igénypont-halmaz típusokat sikerült 

korábbi tapasztalatok és a hazai példák alapján azonosítanom. A nyílt infrastruktúrájú kon-

centrált igénypont-halmazokon belül bevásárlóövezeteknek, illetve bevásárlóutcáknak ne-

vezem a leglazább szerkezetű igénypont-halmazokat. Ezek esetében egy lényegében nyitott 

városi területen sűrűn elhelyezkedő igénypontokról beszélünk, amelyeket az egymáshoz köze-

li elhelyezkedésük alapján rendelhetünk hozzá egy koncentrált igénypont-halmazhoz. Ilyen 

például a Váci utca bevásárlóövezet Budapesten vagy az Ausztria esetén vizsgált bevásárlóut-

cák, melynek határait a közúti infrastruktúra jelöli ki. Ehhez hasonlóan, de sokkal kompak-

tabb módon jelennek meg a nyílt területen elhelyezkedő, általában egy tér által határolt nyi-

tott piacok, valamint felvételre került egy egyéb nyílt infrastruktúrájú koncentrált igény-

pont-halmaz kategória is. Ide sorolható minden olyan városi terület, ahol koncentráltan je-

lennek meg az igények, de nem sorolhatók be az előbbi kategóriákba. Ilyen lehet például egy 

időszakos vásár területe (pl. adventi vásár, könyvvásár). 
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A zárt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmazok esetén az előbbiekkel szemben 

kötöttebb módon, egy épülethez, illetve annak tulajdonosához kötődő kapcsolat révén rendel-

hetjük egy koncentrált igénypont-halmazhoz az igénypontokat. Bevásárlóközpontokban 

számos, kis-, közepes- és nagyméretű igénypont helyezkedik el, üzlethelyiségüket pedig a 

bevásárlóközpont tulajdonosától bérlik. Hipermarketek esetén az épület egy kereskedőhöz 

tartozik, a kereskedő (pl. Auchan, Tesco) saját üzlete dominál az épületben, a legnagyobb 

területet az foglalja el, de mellette számos kisebb üzlet is megjelenik, amelyeket a kereskedők 

a kezelőtől bérelnek. Zárt piacok és vásárcsarnokok esetén a bevásárlóközpontokhoz hason-

ló működésről beszélhetünk, azonban a termékek köre jelentős mértékben eltér, ezek esetén 

élelmiszerek dominálnak a bevásárlóközpontok üzleteinek változatosságával szemben, illetve 

szinte csak kisméretű üzletek jelennek meg. Ezek esetén lehetőség van időszakos bérlésre is, 

így egyes üzleteket más napokon más kereskedők (pl. őstermelők) használhatnak. Külön ka-

tegóriát jelentenek a repülőterek, ahol lényegében bevásárlóközpont-szerű működésről be-

szélhetünk egy speciális jogi környezetben, vámmentes területekkel. Felvettem a speciális 

koncentrált igénypont-halmazok kategóriáját is, ide tartoznak az oktatási, ipari és szolgálta-

tó környezetben megjelenő igénypont-csoportosulások, hiszen például egy egyetemi campus, 

egy városi gyártelep vagy egy hotel esetén is koncentráltan jelentkeznek az igények. Utolsó-

ként itt is felvettem az egyéb zárt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmaz kategó-

riát, az előbbiekbe nem besorolható, de koncentrált zárt területek kezelésére.   

A következő 15. ábra egy fiktív városi területen mutatja be a különböző koncentrált 

igénypont-halmazok megjelenését. 

 

15. ábra: Koncentrált igénypont-halmazok megjelenése egy fiktív városi területen 

Az ábrán megjelenő fiktív városi területen 3 bevásárlóközpont (SM001-SM003), 2 vá-

sárcsarnok-jellegű piac (MA001-MA002), 1 nyitott területen található piac (MA003),  

1 hipermarket (HM001), egy nagyobb kiterjedésű bevásárlóövezet (SA001), valamint speciá-

lis koncentrált igénypont-halmazként egy egyetemi campus területe (UN001) látható, ezeken 

felül pedig számos egyszerű, különálló igénypont is megjelenik. Az előbbiekben prezentált 

csoportosítás szerint ezek a koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai szempontból kü-

lön kezelendők, korábbi projektek eredményei alapján konszolidáció-alapú city logisztikai 

rendszerek esetén az ilyen területekkel érdemes foglalkozni, mivel több szempontból is jelen-

tős megtakarításokat lehet elérni. Kutatásom következő lépéseiben így a koncentrált igény-

pont-halmazokra koncentrálva fogok koncepciókat és modelleket kidolgozni.  
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Az előbbiekben bemutatott city logisztikai szempontú csoportosítás újdonság, új 

tudományos eredményként fogalmazható meg, hiszen ennek köszönhetően új megközelí-

tésből nézhetünk a városi igénypontokra, lehetővé téve azon területek megkülönbözteté-

sét, ahol city logisztikai fejlesztések esetén jelentős megtakarítások érhetők el, megala-

pozva a városi logisztikai rendszerek fejlesztésének új alapokra helyezését. Ehhez kapcsoló-

dóan az alábbi tézist fogalmaztam meg. 

1. tézis: A városi igénypontok koncentrációjának eredményeképpen a vevői igények és az 

áruforgalmi igények is kis területre koncentrálódnak, ez a koncentráció pedig elősegítheti a 

konszolidáció-alapú city logisztikai fejlesztéseket, azonban korábban nem állt rendelkezésre 

olyan csoportosítás, amely lehetővé tette volna a koncentrált igénypont-halmazok egzakt azo-

nosítását és klasszifikálását a koncentráció jellege szerint. Ezen probléma megoldására új, city 

logisztikai szempontú és a városszerkezetben elfoglalt infrastrukturális kialakításnak megfe-

leltetett csoportosítást dolgoztam ki a városi igénypontokra.  

Az 1. tézishez az alábbi publikációim kapcsolódnak. 

Az 1. tézishez kapcsolódó saját publikációk: [EN7] [EN9] [HU2] [IS2] [IS3] [E7] [E8] 

A továbbiakban ezen koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerének 

vizsgálatát és modellezését fogom ismertetni, azonban ahhoz, hogy modelleket lehessen épí-

teni és szimulációs úton új megoldásokat lehessen elemezni, adatokra volt szükségem. Mivel 

koncentrált igénypont-halmazokkal és az azokon belül található igénypontokkal kapcsolatos 

adatok nem álltak rendelkezésre, így adatgyűjtéssel kellett megalapoznom kutatásom követ-

kező lépéseit. Ennek érdekében kidolgoztam egy új adatgyűjtési módszertant, kifejezetten 

koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai szempontú felméréséhez, ezt fogom a követ-

kező pontban ismertetni.  

3.3. Adatgyűjtési módszertan koncentrált igénypont-halmazok vizsgála-

tára 

Annak érdekében, hogy a kutatás további lépéseit, így átszervezett city logisztikai kon-

cepciók kidolgozását, azok modellezését, valamint szimulációs úton történő vizsgálatát végre 

tudjam hajtani, kidolgozásra került egy komplex adatgyűjtési módszertan koncentrált igény-

pont-halmazok vizsgálatára. Ezáltal áthidalhatóvá vált az a probléma, miszerint rendelke-

zésre álló adatok nélkül nem lehet ezeket a city logisztikai rendszereket modellezni, sőt, 

egyáltalán nem lehet érdemi kutatást folytatni a vizsgált területen. A vizsgálandó koncentrált 

igénypont-halmazok részletes felmérése érdekében az adatgyűjtési módszertan kvalitatív és 

kvantitatív kutatási megközelítéseket [60] is tartalmaz, amelyek kiegészítik egymást.  

A koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai vizsgálatára kidolgozott új módszer-

tan alkalmazása során először egy feltáró kutatást [61] kell elvégezni, amelynek során részle-

tesebben megismerhetők a koncentrált igénypont-halmaz logisztikai folyamatai. Ekkor vizs-

gálandó meg például az áruforgalom, a rakodási folyamatok, az áru mozgatása az igénypont-

halmazon belül vagy a hulladékkezelés folyamatai és problémáik, valamint a koncentrált 

igénypont-halmaz egyéb releváns külső jellegzetességeit is ekkor kell felmérni (kapcsolódó 
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közlekedési és logisztikai hálózat, behajtási korlátozások stb.). A feltáró kutatás egy szakértői 

interjúból [62] és egy megfigyeléses vizsgálatból áll. A szakértői interjút abban az esetben 

lehet végrehajtani, ha van olyan kompetens személy (szakértő), aki az adott koncentrált 

igénypont-halmaz logisztikai rendszerének működésért felel (pl. kereskedelmi igazgató, mű-

szaki igazgató, üzemeltetési vezető volt ez a személy az egyes vizsgált koncentrált igénypont-

halmazok kapcsán). Ez a személy bevásárlóközpontok vagy piacok esetén rendre megtalálha-

tó, de például egy bevásárlóövezet vagy egy nyitottabb óvárosi jellegű terület esetén már ne-

hezebben definiálható. Amennyiben végre lehet hajtani ezt a szakértői interjút, ez tudja meg-

alapozni a további feltáró kutatást, majd pedig a kérdőíves adatgyűjtést. A szakértői interjú 

kérdései a 2. mellékletben találhatók. A feltáró kutatás második eleme egy megfigyeléses 

vizsgálat, melynek során megfigyelhetők a folyamatok és a logisztikai működés problémái, az 

ennek során alkalmazandó megfigyelési jegyzőkönyv a 3. mellékletben található. A feltáró 

kutatás során, amennyiben rendelkezésre állnak, meg kell vizsgálni a koncentrált igénypont-

logisztikai szabályzatát (ez általában a házirendben található), illetve az alaprajzokat is, előse-

gítve a megfigyeléses vizsgálatot. 

A kidolgozott új módszertan másik fő eleme egy leíró kutatási módszerre [63], a struk-

turált közvetett megkérdezésre alapult, amely során egy kérdőívet [64] töltenek ki a vizsgált 

koncentrált igénypont-halmaz igénypontjai. A kérdőív segítségével a koncentrált igénypont-

halmaz egészére vonatkozó jellemzők megállapítása a cél, hiszen az egész koncentrált igény-

pont-halmaz city logisztikai rendszerének vizsgálata és modellezése szükséges, így a kérőívet 

a vizsgálandó igénypontok közül a lehető legtöbbnek ki kell töltenie. Ez a kérdőíves felmérés 

segíti elő azt, hogy az egyes igénypontok, ezáltal pedig a teljes koncentrált igénypont-halmaz 

működését el lehessen látni számszerű jellemzőkkel, számszerűsítve a problémákat, jellemez-

ve a jelenlegi city logisztikai rendszert és lehetővé téve az összehasonlítást új city logisztikai 

megoldásokkal. A teljes kérdőív a 4. mellékletben található, egy adott koncentrált igénypont-

halmaz vizsgálatához ezt a kérdőívet kell testre szabni a mellékletben feltüntetett módon.  

A kérdőív végleges változatának fő témaköreit és a kapcsolódó témakörök számát a 2. 

táblázat szemlélteti. A kérdőívnek az adatgyűjtő munka során több verzióját alkalmaztam, a 

fejlesztés során egyes kérdéseket el kellett hagyni, valamint új kérdéseket is fel kellett venni 

annak érdekében, hogy a lehető legrészletesebb információkat kapjuk az igénypontokról úgy, 

hogy a kérdőív bonyolultsága még ne vesse vissza a kitöltési hajlandóságot. 

2. táblázat: A koncentrált igénypont-halmazok felmérésére kidolgozott adatgyűjtési 

módszertan kérdőíves részének témakörei 

A kérdőív témakörei 
Kérdések száma az adott 

témakörben (kérdések sorszáma) 

Igénypontok alapvető jellemzői 9 (1.-9.) 

Beérkező áru- és alapanyag-forgalom jellemzői 14 (10.-19., 26.-29.) 

Raktározási jellemzők 4 (20.-23.) 

Inverz logisztikai jellemzők 4 (24.-25., 30.-31.) 

Informatikai háttér jellemzői 1 (32.) 

Webkereskedelem és házhozszállítás jellemzői 6 (33.-38.) 

Új city logisztikai megoldásokban való részvételi hajlandóság 2 (39.-40.) 
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Ezek alapján elkészült egy adatgyűjtési módszertan koncentrált igénypont-

halmazok city logisztikai szempontú vizsgálatára, ez egy új, saját fejlesztésű módszertan, 

amellyel kapcsolatban az alábbi állítás fogalmazható meg. 

Kutatásom eredményeképpen elkészült egy standard adatgyűjtési módszertan, amellyel kon-

centrált igénypont-halmazok és az azon belül található igénypontok city logisztikai rendszerei 

felmérhetők, city logisztikai jellemzőik és problémáik pedig számszerűsíthetővé válnak. 

Az adatgyűjtési módszertanhoz kapcsolódóan az alábbi publikációkat készítettem el. 

Az adatgyűjtési módszertanhoz kapcsolódó saját publikációk: [EN1] [EN2] [KF1] [E1] 

Az adatgyűjtési módszertan alkalmazását mutatja be a 16. ábra.  

 

16. ábra: Az adatgyűjtési módszertan alkalmazásának menete 

Látható, hogy az első lépés a szakértői interjú végrehajtása, ehhez a 2. melléklet kérdé-

seit lehet alkalmazni. Ezt követi az alaprajzok és a kapcsolódó logisztikai szabályozás feldol-

gozása, ami megalapozza a koncentrált igénypont-halmaz környezetének felmérését, illetve a 
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logisztikai területek felmérését megfigyeléses vizsgálattal, ehhez alkalmazható a 3. melléklet 

megfigyelési jegyzőkönyve. Az így megismert jellemzők alapján már alkalmassá tehető a 4. 

mellékletben látható kérdőív az adott koncentrált igénypont-halmaz vizsgálatára, végül pedig 

alkalmazhatjuk is azt és statisztikai úton kiértékelhetjük a kapott eredményeket. 

3.3.1. Adatgyűjtés menete és eredményei 

Annak érdekében, hogy koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszereit 

modellezni és szimulációs úton vizsgálni tudjam, szükség volt az előbbiekben ismertetett 

adatgyűjtési módszertan alkalmazására is. A módszertannal 2015 és 2020 között 3 bevásár-

lóközpont, 1 zárt infrastruktúrájú piac, valamint a Váci utca bevásárlóövezet is felmé-

résre került, valamint további 1 bevásárlóközpont a kérdőív lerövidített változatával lett 

felmérve. 2015-2016 között 3 budapesti bevásárlóközpont felmérése saját adatgyűjtési pro-

jekt eredményeként valósult meg. Ezt követően a BME ALRT City Logisztikai Kutatócso-

portjának munkájához kapcsolódóan több hallgatói projektben is alkalmazták az adatgyűjtési 

módszertant, ezek során a kérdőív testre szabásában és az adatgyűjtés felügyeletében vettem 

részt. Ezen projektek adatait is alkalmaztam kutatásom későbbi, modellezési fázisai során.  

A felmért koncentrált igénypont-halmazokkal kapcsolatos adatokat a 3. táblázat tartal-

mazza. A táblázat megadja a vizsgált koncentrált igénypont-halmazok nevét, az adatgyűjtési 

projekt megvalósulási módját, a kérdőív kitöltésének évét, a válaszadó üzletek számát, a vá-

laszadási arányt, azon üzletek számát, amelyek válaszainak minősége megfelelő volt további 

felhasználáshoz, valamint az ehhez kapcsolódó megfelelőségi arányt. 

3. táblázat: Adatgyűjtési módszertan alkalmazása Budapesten 

Koncentrált igény-

pont-halmaz (CSDL) 
Adatgyűjtés módja 

Kérdőív 

kitöltés éve 

Válaszadó  

üzletek (válasz-

adási arány) 

Modellezhető 

üzletek (megfe-

lelőségi arány) 

Allee saját adatgyűjtés 2015 105 (75%) 70 (66,7%) 

Corvin Plaza saját adatgyűjtés 2016 51 (68%) 32 (62,7%) 

WestEnd City Center saját adatgyűjtés 2016 171 (55,5%) 76 (47,2%) 

Köki Terminál 
hallgatói projekt, 

rövidített kérdőívvel 
2019 50 (41,7%) 39 (78%) 

Váci utca (északi 

terület) 
hallgatói projekt 2017-2018 92 (45,5%) 56 (60,9%) 

Váci utca (déli terü-

let) 
hallgatói projekt 2017-2018 71 (29,6%) 32 (45,1%) 

Fővám téri Vásár-

csarnok  
hallgatói projekt 2020 87 (56,1%) 39 (44,8%) 

6 koncentrált igénypont-halmaz 2015-2020 627 (50,6%) 344 (54,9%) 

A kérdőíves felmérés eredményei igazolták korábbi feltételezéseimet, miszerint a 

városi koncentrált igénypont-halmazok üzleteinek áruellátása a jelenlegi rendszerben 

nem összehangolt, a szállításokat az igénypontok többnyire maguknak szervezik, és kis mé-

retű, nem standard egységekben (többnyire dobozokban) szállítanak be árut, nagy gyako-

risággal. A legfontosabb jellemzőik az alábbiak: 
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• 541 kellő részletességű választ adó üzletbe egy év alatt 146.768 beszállítás érke-

zik, üzletenként ez napi 0,74 beszállítást jelent átlagosan (szórás: 1,11 beszállí-

tás/nap, 95%-os megbízhatóság mellett a konfidenciaintervallum alsó határa 

0,65 beszállítás/nap, felső határa 0,84 beszállítás/nap); 

• ebbe az 541 választ adó üzletbe egy nap hozzávetőlegesen 9.300 szállítási egy-

ség érkezik be, ebből: 

o 4.500 dobozos egység, 

o 300 raklapos egység, 

o 3.000 vállfás egység (ruhaüzletek esetén), 

o 1.500 egyéb egység (pl. hordó, zsák, láda, rekesz); 

• ez összesen 109,9 tonna árut jelent egy nap alatt az 541 üzlet kiszolgálása során, 

(üzletenként naponta kb. 200 kg áru); 

• ezen felül 558 válaszadó üzletből 143 adott meg házhozszállítási részarányt, 

ezek esetén átlagosan az összes áru 19,7%-a házhozszállítással jut célba, további 

terheket helyezve a city logisztikai rendszerre. 

Ez jól mutatja, hogy a koncentrált igénypont-halmazok esetén jelentős volumeneket 

kell kezelni, és a korábbi tapasztalatok is azt mutatják, hogy szükséges új city logisztikai 

koncepciókat kidolgozni. Ehhez szükséges modellezni a rendszereket, amelyhez az előbbi-

ekben bemutatott adatgyűjtés eredményei adnak bemeneti adatokat.  

Az adatgyűjtés eredményei közül még kiemelném az üzletek új, city logisztikai rendsze-

rekben való részvételi hajlandóságával kapcsolatos eredményeket. A 17. ábra azt mutatja 

meg, hogy ötös skálán mérve, különböző feltételek teljesülése esetén milyen mértékben ven-

nének részt a válaszadó üzletek új, közös szervezésű city logisztikai rendszerekben. 

 

17. ábra: A felmért üzletek részvételi hajlandósága új, közös szervezésű city logisztikai rend-

szerekben (N=412) 
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Az ábra is jól mutatja, hogy az üzletek számottevő része támogatja az új city logisz-

tikai rendszerek bevezetését bizonyos célok mentén. 412 válaszadó üzlet 56,3%-a volt leg-

alább egy szempont esetén támogató, és 67% (tehát több, mint az üzletek kétharmada) leg-

alább egy szempont esetén nem volt elutasító. A legfontosabbnak a környezetszennyezés 

csökkenése bizonyult a szempontok közül, 5-ös skálán a közömbösséget jelentő 3-as értéknél 

jobb, átlagosan 3,123-as értékkel, ezt követte a városi közlekedési viszonyok javulása átlago-

san 3,005-ös értékkel, a harmadik legfontosabb pedig a zöld energia használata lett átlagosan 

2,965-ös értékkel, megelőzve többek között az anyagi haszonnal kapcsolatos szempontot is, 

ez pedig jól mutatja, hogy a vizsgált rendszerek résztvevőinek oldaláról is van igény city lo-

gisztikai fejlesztésekre, fontosnak tűnnek számukra is a környezetvédelmi szempontok. 

3.3.2. Nyílt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmazok topológiai 

modellje 

A Váci utca bevásárlóövezet felmérése során kiderült, hogy annak teljeskörű vizsgálata 

nem lehetséges önmagában az előbbiekben prezentált módszertannal, mivel nem állnak ren-

delkezésre alaprajzok, amelyek a logisztikai területeket is megadják, és ez igaz lehet más, 

nyílt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmazok esetén is. Ezeknél a zárt infrastruktúrá-

jú koncentrált igénypont-halmazokhoz képest nagy kiterjedésű területekről beszélünk, azon 

szétszórtan elhelyezkedő igénypontokkal (ezek a leglazább szerkezetű koncentrált igénypont-

halmazok), és nagyszámú rakodóhellyel, áruforgalmi zsilippel (pl. kisebb üzletházak, hotelek 

is rendelkezhetnek ilyenekkel egy ilyen területen), számos egyirányú szakasszal, útlezáró 

elemekkel (pl. süllyedőoszlopokkal), több külső kapcsolattal, mind a közúthálózat, mind pe-

dig a városi vasúti hálózat, de akár a vízi hálózat irányába is. Ezek miatt ezek a halmazok a 

felmérések és a későbbi modellezés során más megközelítést igényelnek, el kell készíteni az 

adott terület topológiai modelljét is az adatgyűjtési módszertan kiegészítéseként a logisztikai 

infrastruktúra megismerésének érdekében.  

A topológiai modellezés első lépéseként fel kellett építeni egy adatstruktúrát, amelyet 

adatokkal feltöltve előállítható egy nyílt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmaz city 

logisztikai szempontú topológiai modellje. Ez az adatstruktúra az 5. mellékletben látható. Az 

adatstruktúra vázát a terület utcáiból és csomópontjaiból képzett gráf adja meg. Ezen gráf élei 

az útszakaszok, csúcsai pedig az utak találkozási pontjai vagy töréspontjai. A topológiai mo-

dellhez számos objektumot és azok tulajdonságait (attribútumait) is definiálni kellett. Ennek 

során tekintettel kellett lenni a jelenlegi és a lehetséges jövőbeli city logisztikai folyamatokra, 

integrálva a vízi és a kötött pályás szállítás esetleges integrálási lehetőségeit is.  

Egy nyílt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmaz city logisztikai szempontú to-

pológiai modelljében ekkor az alábbi objektumokat kell felvenni: útszakaszok, csomópontok, 

kötött pályás szakaszok, kötött pályás csomópontok, buszmegállók, kikötőpontok, kereskedő 

üzletek, szolgáltató üzletek, szálláshelyek, üzletcsoportok (ezek lényegében kisebb koncent-

rált igénypont-halmazok a koncentrált igénypont-halmazon belül, pl. egy bevásárlóövezetben 

elhelyezkedő kisebb bevásárlóközpont esetén), barnamezős területek, parkolóhelyek, a közle-

kedési alágazatok kapcsolódási pontjai, fizikai útakadályok és egyéb objektumok. Ezek tulaj-

donságai például a méretre, kapacitásra, földrajzi koordinátákra, elnevezésre, címre, tulajdo-
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nosra vonatkozó adatok, illetve számos tulajdonság szolgálja a topológiai modellben a külön-

böző típusú objektumok összekötését is. 

A topológiai modellezés a Váci utca bevásárlóövezet felmérése során alkalmazásra ke-

rült. A modellépítés során az adatstruktúra feltöltésekor különböző internetes adatbázisokat 

(pl. szállásfoglalási oldalak, közlekedési szolgáltatók adatbázisai), illetve helyszíni adatfelvé-

telt is alkalmaztam (az adatfelvételben több hallgató is részt vett projekttantárgyak keretein 

belül, lehetővé téve megfelelő mennyiségű adat összegyűjtését). Az így kapott topológiai mo-

dell részletét a 18. ábra szemlélteti. 

 

18. ábra: A Váci utca bevásárlóövezet topológiai modelljének részlete Google Earth-ön 

Az így elkészült city logisztikai célú topológiai modell egy új adatgyűjtési modelle-

zési eszköz, amellyel kapcsolatban megfogalmazható az alábbi állítás. 

Kutatásom eredményeként elkészült a nyílt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmazok 

city logisztikai szempontú topológiai modellje, a koncentrált igénypont-halmazokat vizsgáló 

adatgyűjtési módszertan kiegészítéseként. 

A topológiai modell kapcsán az alábbi publikációkat készítettem el. 

A topológiai modellhez kapcsolódó saját publikációk: [EN7] [EN9] [E6] 

A topológiai modell ismertetésével részletesen bemutattam az adatgyűjtés eredményeit, 

az elkészült adatgyűjtési módszertant és annak alkalmazását. A következőkben ezen adatok-

ból kiindulva fogom vizsgálni azt, hogy milyen hatással van a koncentrált igénypont-

halmazok city logisztikai rendszerére, ha új, konszolidáció-alapú megoldásokat vezetünk be. 
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4. Konszolidáció-alapú city logisztikai koncepció alkalmazása a 

koncentrált igénypont-halmazok rendszerében 

2. hipotézis: Feltételezem, hogy koncentrált igénypont-halmazok esetén, konszolidáció-alapú 

city logisztikai rendszerek bevezetésével csökkenthető a beszállítási tranzakciók száma, ezál-

tal pedig a menetteljesítmény, a tüzelőanyagfogyasztás és a káros anyag kibocsátás is csök-

kenthető, a menetteljesítmények csökkenése pedig akár a logisztikai költségek alakulására is 

hatással lehet, az operációval kapcsolatos logisztikai költségek esetleges növekedése ellenére 

is. 

Értekezésem 4. fejezetében a fenti 2. hipotézisemet fogom igazolni. Azt fogom meg-

vizsgálni szimulációs úton Budapest koncentrált igénypont-halmazainak példáján keresztül, 

hogy igaz-e az, hogy konszolidáció-alapú, átszervezett city logisztikai rendszerek bevezetésé-

vel csökkenthető a beszállítási tranzakciók száma, ennek pedig jelentős hatásai lehetnek kü-

lönböző teljesítmény- és kibocsátási mutatókra, sőt, hatással lehet akár a logisztikai költségek 

alakulására is. Ehhez az előbbiekben ismertetett adatgyűjtés eredményeit, valamint a feltárt 

külföldi tapasztalatokat fogom felhasználni. Először ismertetem a vizsgált city logisztikai 

rendszer jelenlegi működését, majd bemutatok egy új, közúti járműveket, illetve egy kötött 

pályás áruszállítást alkalmazó koncepciót. Ezt követően bemutatom a kutatáshoz kidolgozott 

mezoszkopikus szintű szimulációs modellt, a működését leíró matematikai modellt, a költsé-

geket leíró modellt, végül pedig a szimulációs futtatások során kapott eredményeket. Fontos, 

hogy értekezésem ezen fejezetében csak az új logisztikai folyamatok üzemeltetésével, azok 

várható hatásaival fogok foglalkozni, nem vizsgálom a beruházási költségeket, azokkal kap-

csolatosan további kutatásokra lesz szükség (röviden ld. értekezésem 7.4. fejezetében).   

4.1. Koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerének kon-

szolidáció-alapú koncepciója 

A konszolidáció-alapú megoldások vizsgálatának első lépése a vizsgálandó koncepciók 

pontos meghatározása volt, ez alapján tudtam a következő lépésekben modelleket építeni. 

Ehhez először a jelenlegi rendszert kellett felvázolnom, hiszen a későbbiek során ezt is mo-

dellezni kell, az átszervezett koncepciók modelljéhez hasonló elhanyagolásokkal és aggregá-

ciós szinttel, annak érdekében, hogy a modellt egy hasonló elvek mentén felépített modellel 

lehessen összehasonlítani a szimulációs futtatások végrehajtása során. 

4.1.1. A jelenlegi city logisztikai rendszer működése 

A jelenlegi rendszer struktúráját az előbbiekben ismertetett adatgyűjtés során felmért 

koncentrált igénypont-halmazok megismert folyamatai alapján vettem fel, a rendszer felépíté-

sét a 19. ábra mutatja be. Az ábrán látható, hogy a kapott adatok alapján a koncentrált 

igénypont-halmazok esetén számos résztvevője van a logisztikai folyamatoknak, akik 

jellemzően személygépkocsikkal, illetve kis- vagy közepes méretű tehergépkocsikkal 

szállítanak (jelenleg 36,6% alkalmaz személygépkocsikat, 58,4% 3,5 tonna alatti össztömegű 

kistehergépkocsikat, 19,31% pedig 3,5-7,5 tonna közötti össztömegű tehergépkocsikat).  
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19. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok jelenlegi city logisztikai rendszere 

A koncentrált igénypont-halmazok beszállítói udvaraiba (más megfogalmazás szerint 

rámpáira, zsilipjeibe) vagy kijelölt (más megfogalmazás szerint közös, koncentrált) rakodóhe-

lyeire a beszállítóktól érkezik az áru (zárt infrastruktúra esetén a beszállítói udvarok, nyílt 

esetben a kijelölt rakodóhelyek a gyakoribbak, de pl. a felmért piacnál mindkettő előfordult) 

Ez történhet közvetlenül vagy logisztikai szolgáltató vállalatok közreműködésével és azok 

logisztikai szolgáltató központjainak érintésével (a válaszadó üzletek 10,6%-a esetén fordult 

elő a beszállítások legalább egy része esetén valamely jelentős logisztikai szolgáltató vállalat). 

A beszállítások más esetekben nagykereskedőket érintenek a logisztikai szolgáltatók központ-

jaihoz hasonlóan, ez például a felmért piac esetén, elsősorban a zöldség-gyümölcs alágazatban 

volt tipikus jelenség, ahol az üzletek 48%-a szállít a Nagybani Piacról, átlagosan az összes áru 

65%-át. A beszállítások általában (az egyszerre kezelt nagyobb mennyiségek miatt) célfuva-

rosan történnek, de időnként körjáratos megoldás is előfordul (ez logisztikai szolgáltató vagy 

kiscsomag küldő vállalatok esetén valósul meg így, de az adatgyűjtés tanulságai szerint csak 

ritkábban). A beszállítói udvarokból (illetve közös rakodóhelyekről) a kiszállítást végző al-

kalmazottak vagy az üzlet alkalmazottai juttatják el az árut az üzletbe, vagy annak raktárába. 

Az ábrán az is megfigyelhető, hogy az üzletből kiindulva, a beszállításokhoz képest el-

lenkező irányú útvonalakon szállítják a göngyölegeket (pl. üres raklapokat, rekeszeket), a 

visszárukat, valamint a szervízbe szállítandó árukat. Házhozszállítás történik a beszállítóktól 

és az üzletektől vegyesen (általában körjáratosan), emellett kiszolgálnak csomagpontokat, 

csomagautomatákat is, valamint megkülönbözetünk különböző koncentrált igénypont-

halmazokban található üzletek, illetve koncentrált igénypont-halmazban található üzletek és 

külső üzletek közötti szállításokat is, mindkét irányban. Megfigyelhető az is, hogy a jelenlegi 

city logisztikai rendszerben a tehergépkocsik dominálnak, ezt igazolják a külföldi példák és a 

budapesti adatgyűjtésünk is (a válaszadók mindösszesen 4,6%-a szállít kerékpáros, cargo ke-

rékpáros, kismotoros, vagy egyéb áruszállítási megoldás alkalmazásával). Általánosan is kije-

lenthető, hogy napjainkban a tehergépkocsik a városi áruszállítás elsődleges eszközei rugal-

masságuk és az infrastrukturális kérdések miatt, így értelemszerűen az új, gateway-koncepció 

alapú city logisztikai megoldásokban is többnyire ezeket alkalmazzák, ezt jól mutatták a ko-

rábbiakban ismertetett példák Bristolból, Padovából, Lucca-ból és Nijmegen-ből (többnyire 

gázolaj meghajtású járművekkel, Padova esetén pedig metángáz-meghajtással).  
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4.1.2. Átszervezett rendszerkoncepció, közúti áruszállítás alkalmazásával 

Kutatásom következő lépéseként konszolidáció-alapú, többlépcsős city logisztikai rend-

szereket dolgoztam ki a városi koncentrált igénypont-halmazok áruellátási rendszerére, a je-

lenlegi működésből, valamint a külföldön működő konszolidáció-alapú rendszerekből kiin-

dulva, figyelembe véve azt is, hogy technológiai oldalról a lehető legkisebb módosítással le-

hessen ezt a rendszerkoncepciót bevezetni. Az alapkoncepcióban a koncentrált igénypont-

halmazok és a beszállítók közé egy konszolidációs központot telepítettem, amelyben 

konszolidálhatók a beszállítási tranzakciók. Ide szállítanak be közvetlenül a beszállítók 

tehergépkocsikkal, valamint készletezési szerepet is el tud látni ez a központ, ennek ered-

ményképpen a beszállítók ritkábban és nagyobb mennyiségeket tudnak a központba juttatni. 

Emellett a koncentrált igénypont-halmazokon belül a beszállítói udvarokat (logisztikai 

területeket) áruforgalmi zsilipekké (az ábrákon: ÁFZS) kell átalakítani. Ez megvalósulhat 

akár több lépcsőben is, elsősorban nagyobb kiterjedésű, nyílt infrastruktúrájú koncentrált 

igénypont-halmazok esetén zsilipeket létesítve, majd onnan kijelölt rakodóhelyekre szállítva 

az árut. Ebben a struktúrában a konszolidációs központból nagyobb árumennyiségeket szállít 

egy city logisztikai szolgáltató nagyobb járművekben a zsilipekbe, ahol átmeneti tárolásra is 

van lehetőség, megkönnyítve többek között a városi közlekedési szempontból rendkívüli mó-

don kedvező éjszakai szállítást. Az áruforgalmi zsilipből ekkor a city logisztikai szolgáltató 

juttatja el a dekonszolidációt (azaz a konszolidált egységrakományok megbontását) követően 

az árut a koncentrált igénypont-halmaz üzleteibe. A házhoz szállítandó árukat a konszolidáci-

ós központban készítik össze, majd a beszállításokkal együtt jutnak el a zsilipekig, ahol átrak-

ják az árukat a házhozszállítást végző kisebb tehergépkocsikra, melyek körjáratosan keresik 

fel a házhozszállítási igénypontokat. Ezt a koncepciót alapesetben tehergépkocsik alkalmazá-

sával lehet megvalósítani, ezt mutatja be a 20. ábra.  

 

20. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok átszervezett, konszolidáció-alapú logisztikai 

rendszere, közúti járművek alkalmazásával 

A közúti járművek tetszőleges meghajtásúak lehetnek az alapkoncepcióban, azonban a 

zöld szempontokat figyelembe véve célszerű környezetbarát (elektromos vagy gáz-

meghajtású) tehergépkocsikat alkalmazni, de fontos, hogy akár már a meglévő közúti áruszál-
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lítási technológiák alkalmazásával lehet érvényesíteni a konszolidáció-alapú megoldások elő-

nyeit. Kiemelendő, hogy napjainkban egyre többféle és egyre nagyobb hatótávolságú, illetve 

kapacitású elektromos technológia áll rendelkezésre (pl. ld. 21. ábra), az Európai Unió tervei 

szerint pedig 2035 után már elektromos kistehergépjárműveket lehet majd csak árusítani [65].  

 

21. ábra: A FedEx új elektromos kistehergépkocsi flottája az USA-ban [66] 

Ettől az átszervezett rendszerkoncepciótól azt vártam, hogy a konszolidációs köz-

pont készletezési szerepének köszönhetően (amely csökkenti a beszállítói készleteket, és 

lehetővé teszi, hogy a beszállítók egyszerre nagyobb mennyiségeket szállítsanak, így ritkáb-

ban kelljen nagy távolságokra szállítani), valamint a konszolidáció-alapú, külföldi projek-

tekben jól teljesítő szervezési megoldás miatt növekvő jármű-kihasználtság eredménye-

képpen jelentősen csökken az áruszállítási tranzakciók száma. Ennek következményeként 

a menetteljesítmény és a káros anyag kibocsátás is csökken, mint az a bemutatott működő 

európai rendszerek példáin is jól látszott. A következőkben ismertetni fogom ezen koncepció 

szimulációs úton történő vizsgálatát, és igazolni fogom a fenti állításokat. 

4.1.3. Átszervezett rendszerkoncepció, kötött pályás áruszállítás alkal-

mazásával 

Már a tehergépkocsik alkalmazásával is jelentős fejlődést várhatunk konszolidáció-

alapú, átszervezett rendszer bevezetése esetén, de mivel a városi közutak napjainkban je-

lentősen túlterheltek, érdemes olyan koncepciókban gondolkozni a koncentrált igény-

pont-halmazok vizsgálata során, amelyekben más közlekedési alágazatok lehetőségeit is 

kihasználjuk, elősegítve egyúttal azt, hogy egyszerre nagyobb árumennyiségeket kezeljenek. 

Erre két lehetőség mutatkozik, a vízi áruszállítás, valamint a kötött pályás áruszállítás. Előbbi 

esetén csak a vízi út (pl. folyó, csatornák) mentén, vagy annak nem túl távoli környezetében 

található koncentrált igénypont-halmazok lennének kiszolgálhatók, kötött pálya esetén viszont 

több helyre is eljuthatunk, és iparvágányok kiépítésével további jó lehetőségek nyílhatnak 

meg, így ezutóbbi esetre dolgoztam ki egy átszervezett, konszolidáció-alapú koncepciót. A 

különböző kötött pályás hálózatok közül a városi közúti vasutat vontam be ebbe a koncepció-

ba, mivel ezen keresztül lehet a legtöbb igényponthoz hozzáférni; a metróhálózat a föld alatt 

fut, a nagyvasúti hálózat kevesebb igénypontot ér el városon belül, míg a helyi érdekű vasúti 

hálózat inkább a városi áruszállítás szempontjából kevésbé problémás külső kerületeket érinti.  

A városi közúti vasút alkalmazása áruszállítási célokra nem újkeletű koncepció, az el-

múlt években is több európai városban történt teherszállítás a városi villamoshálózaton (eze-

ket jellemzően speciális célfeladatokra, pl. hulladékszállítási vagy ipari áruszállítási feladatok-
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ra alkalmazták). Ezek mellett az elmúlt években további pilot jellegű rendszerek is működtek 

(ezek között már találhatók általános city logisztikai célú megoldások is). A németországi  

CarGoTram rendszerében Drezdában a Volkswagen gyár kiszolgálásában vettek részt áruszál-

lító villamosok 2001-től 2021-ig [67], a jövőben pedig postai szállításokra szeretnék a teher-

villamosokat alkalmazni [68]. A svájci Zürichben 2003 óta működik menetrendszerinti hulla-

dékszállítás a villamoshálózatot használva Cargo-Tram néven, 2006 óta pedig az E-Tram ne-

vű megoldás az elektromos hulladék elszállítását teszi lehetővé [69]. Ebben a rendszerben 

pótkocsikkal ellátott szerelvényeket alkalmaznak, ezt szemlélteti a 22. ábra.  

 

22. ábra: Cargo-Tram Zürichben [69] 

Különböző áruszállítási feladatok ellátására működtek még pilot jellegű projektek több 

városban is, mint például az ausztriai Bécsben (GüterBim, 2006-2007) [70], a hollandiai 

Amszterdamban (CityCargo, 2007-2009) [71] vagy az értekezésem elején már bemutatott 

franciaországi Saint Etienne-ben [27]. Ezek mellett Bécsben gyalogos futárok és személyszál-

lító villamosok kombinálásával tervezik egy új megoldás bevezetését [72], illetve a villamos-

közlekedés telephelyeit is használták city logisztikai célokra egy tesztprojektben [73]. A váro-

si kötött pályás áruszállítás kapcsán megemlítendő, hogy 1996-ig a budapesti villamos- és 

HÉV-hálózaton is jelentős mértékű teherszállítás zajlott, kihasználva a hálózat kapcsolódásai 

pontjait a MÁV hálózatához, számos iparvágányt szolgáltak ki Budapesten a villamos- és 

HÉV-vonalakról (pl. Kőbányai Sörgyár) [74]. Ezekkel szemben napjainkban csak üzemi célú 

szállításokra (pl. forgóvázak szállítására) használják a budapesti kötött pályás hálózatot. 

Az ismertetett rendszerek tapasztalatai azt mutatják, hogy a városi közúti vasútnak lehet 

helye a városi logisztikai rendszerekben, így a tehergépkocsikat alkalmazó koncepcióhoz ha-

sonlóan kidolgoztam egy villamos-szerelvényeket alkalmazó, konszolidáció-alapú rendszer-

koncepciót is. Budapest példája azt mutatja, hogy a koncentrált igénypont-halmazok az esetek 

jelentős részében a villamos-hálózathoz közel helyezkednek el. Ennek az is az oka, hogy a 

koncentrált igénypont-halmazok többnyire olyan közlekedési csomópontok közelében he-

lyezkednek el, ahol kötött pályás közlekedés is van. Emiatt az esetek nagy részében iparvágá-

nyok kialakítása nélkül, vagy viszonylag rövid iparvágány kiépítésével megvalósítható lenne 

a következő 23. ábra által szemléltetett átszervezett koncepció. A budapesti villamos-hálózat 

kapcsán érdemes kiemelni azt is, hogy nagy sűrűségű, a hálózat jelenlegi 149 km-es hossza 

[75] azt jelenti, hogy a város minden km2-ére 0,284 km-nyi villamospálya jut, és ez még ki-

egészíthető a HÉV-hálózattal, valamint a nagyvasúti hálózattal is. További európai nagyvá-

rosokat vizsgálva, Zürich esetén ez az érték 1,335 km/km2-re, Bécsben 0,424 km/km2-re,  

Prágában 0,287 km/km2-re, Münchenben 0,259 km/km2-re, Varsóban 0,255 km/km2-re,  

Berlinben 0,217 km/km2-re, Zágrábban 0,181 km/km2-re, Pozsonyban pedig 0,107 km/km2-re 
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adódik, így a budapesti hálózat a sűrűbb hálózatok között van. Az ismertetett példák jól mu-

tatják, hogy ebben az áruszállítási módban számos lehetőség van city logisztikai rendszerek-

ben, és nagyobb hálózatsűrűségű esetekben még ennél is jobb eredményekre lehet számítani. 

 

23. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok átszervezett, konszolidáció-alapú logisztikai 

rendszere, kötött pályás áruszállítás alkalmazásával 

Látható, hogy ebben az átszervezett koncepcióban hasonlóan épül fel a folyamat, mint a 

tehergépkocsit alkalmazó megoldás esetén, a fő különbség az, hogy a konszolidációs központ 

és az áruforgalmi zsilipek közötti szállításokat villamos szerelvényekkel bonyolítják le (ezek 

a későbbi szimulációs modellezés során négy teherkocsit vontató szerelvények lesznek), me-

lyek megrakása a konszolidációs központban, lerakása pedig a koncentrált igénypont-halmaz 

áruforgalmi zsilipjében történik. Egy ilyen koncepcióban akár speciális intermodális egységek 

szállítása is elképzelhető, ezáltal lehetővé téve a gyors fel- és lerakodást és a villamos-

szerelvény gyors továbbhaladását. 

Mivel kötött pályás áruszállítás esetén nagyobb árumennyiségek mozgathatók egy-

szerre, és teljesen elektromos működésről van szó, ezért a városon belüli szállítási tranz-

akciók esetén további megtakarítások feltételezhetők a tehergépkocsikat alkalmazó 

megoldáshoz képest. A modellezési fázis során ez a koncepció is feldolgozásra került, azzal 

a céllal, hogy ezt igazoljam is. A kötött pályás megoldás során természetesen fontos kiemelni 

azt, hogy az esetleges iparvágányok építése és az áruszállító villamos-szerelvények kialakítása 

további beruházási költséget jelent a tehergépkocsit alkalmazó megoldáshoz képest, így ér-

demes a jövőben a megtérülés kérdéseit külön is vizsgálni. 

Fontos kitérni arra is, hogy a kötött pályás városi áruszállítás megvalósítása nem egy-

szerű feladat, ezt igazolják a rövidebb életű külföldi pilot projektek. Nagy előnye, hogy egy-

szerre nagy volumeneket tud mozgatni, miközben nem kell közlekedési dugókban várakozni, 

de hátránya, hogy jelentős beruházási költség lép fel (pl. iparvágányok kiépítése miatt) és a 

rakodás, illetve átrakás kérdései is nehezítik a megvalósítást. Abban az esetben, ha városi 

környezetben is alkalmazhatók lesznek nagyobb kapacitású és környezetbarát tehergépjármű-
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vek, akkor érdemes lehet elgondolkozni a kötött pályás városi áruszállítással kapcsolatos lehe-

tőségek mellőzésén, figyelembe véve a kötött pályás szállítás további előnyeit (pl. közlekedé-

si dugók hiánya). A jelenleg elérhető nagyobb méretű, környezetbarát és városban alkalmaz-

ható tehergépkocsik [76] kapacitása még nem elég nagy a kötött pályás megoldások kapacitá-

sához képest. Amíg jobb technológiai megoldások nem lesznek elérhetők városi áruszállítási 

célokra, a nagy volumenek egyszerre történő mozgatása olyan előnyt jelent a kötött pályás 

szállítás oldaláról, amivel csak a vízi szállítás vetekedhet városon belül. 

Értekezésem következő részében az előbbiekben bemutatott három koncepciót fogom 

modellezni és szimulációs úton is megvizsgálni: a koncentrált igénypont-halmazok jelenlegi 

city logisztikai rendszerét; az átszervezett, konszolidáció-alapú city logisztikai rendszert te-

hergépkocsik alkalmazásával; valamint az átszervezett, konszolidáció-alapú city logisztikai 

rendszert áruszállító villamos-szerelvények alkalmazásával. 

4.2. Mezoszkopikus szintű szimulációs modell 

Miután az előbbiekben ismertetett módon felírtam a jelenlegi rendszer struktúráját és 

kidolgoztam a két vizsgálandó, átszervezett rendszerkoncepciót, amelyekben a konszolidációs 

központ és az áruforgalmi zsilipek között tehergépkocsikkal, illetve városi közúti vasúti sze-

relvényekkel szállítják az árut, ebben a fejezetben ezek szimulációs modellezését fogom is-

mertetni. Annak érdekében, hogy ne kelljen túl nagy elhanyagolásokkal élni (mint azt kéne 

egy makroszkopikus szintű szimulációs modell esetén), de közben ne kelljen olyan bonyolult 

modellt építeni, amely már jelentős mértékben lassítja a futtatást és nehezíteni a modell ru-

galmas átalakítását (mint az tapasztalható általában egy mikroszkopikus szintű modell ese-

tén), mezoszkopikus szintű szimulációt választottam [77] [78]. 

A modellalkotás első lépése a logisztikai folyamatokat leíró matematikai modell felírása 

volt, mind a jelenlegi rendszerre, mind pedig a két konszolidáció-alapú koncepcióra, ezt kö-

vette a matematikai modell alapján a mezoszkopikus szintű, diszkrét esemény alapú (DES) 

[79] szimulációs modell elkészítése a jelenlegi és az átszervezett koncepciókra egyaránt, ahol 

az adott beszállítási tranzakciók elindulása és célba érése adta meg a kezelendő eseményeket. 

A modellekben minden esetben egy hónapos (30 napos) időszakokat vizsgáltam, ilyen hosszú 

időszakra építettem fel ezeket a modelleket, annak érdekében, hogy a futási idő ne legyen túl 

hosszú, de közben a hónapon belüli változékonyságot, jelenségeket vizsgálhassam. A szimu-

lációs modellt MS Excel-ben építettem fel, mivel az teljes mértékben hozzáférhető volt, jól 

leképezhető benne a vizsgált city logisztikai rendszer, a modell méretére vonatkozó bármilyen 

további korlátozás nélkül. Cellafüggvényekkel és beépített véletlenszámgenerátorokkal meg-

oldható volt a folyamatok megvalósítása és az indikátorok számítása, valamint Visual Basic-

alapú kódolással egyszerűen megvalósítható volt a kísérlettervezés és a futtatások automatizá-

lása is. A következőkben elsőként ismertetem a modell működését leíró matematikai modellt, 

majd pedig az az alapján létrehozott szimulációs modell fő jellemzőit. 

A modellben természetesen számos korlátozó tényezőt figyelembe kellett vennem, és 

definiálni kellett, hogy milyen peremfeltételek teljesülése esetén alkalmazható. A modellezés, 

és a szimulációs futtatások során feltételeztem, hogy a beszállításokat végző tehergépjármű-

vek és villamos-szerelvények is szabadon használhatják a közúti, valamint közúti vasúti pá-
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lyát, semmi nem akadályozza az áruszállítást. Ezt azt jelenti, hogy a normál működést mo-

delleztem. Feltételeztem, hogy a kötött pályás beszállítások esetén a villamos-szerelvények 

beilleszthetők a menetrendbe és a koncentrált igénypont-halmazok áruforgalmi zsilipjének 

kiszolgálása során rendelkezésre áll iparvágány. Emellett feltételeztem, hogy a különböző 

egységrakományok együtt szállíthatók, megvalósított a rakodás és a szállítások során a külön-

böző termékek szabályos szétválasztása, valamint minden áru készletezhető a konszolidációs 

központban. A közös szervezésű, konszolidációs központot igénybe vevő áruszállítási rend-

szerben a járművek egységes méretűek, az összes igénybe vett jármű kapacitása megegyező 

(méretük a modellben változtatható paraméterként szerepel), a beszállítók járműveinek kapa-

citása pedig minden esetben elégséges. A modellben a konszolidációs központ csak szolgálta-

tó szerepet tölt be és nincs irányítási feladata. Szintén fontos peremfeltétel volt a modellben, 

hogy az áruforgalmi zsilip és a konszolidációs központ is megfelelő kapacitással rendelkezik 

a meghatározott árumennyiség kezelésére. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az elkészült 

modell push-jellegű működést szimulál, a beszállításgenerátor terheli rá az igényeket a háló-

zatra, és nem a vevői igények mozgatják pull jelleggel a modellt. 

A rendszer modelljét úgy hoztam létre, hogy bemeneti adatait meg tudjam adni a koráb-

ban ismertetett adatgyűjtés eredményei alapján. A kapott modell leírta a folyamatok összes fő 

jellemzőjét egy 30 napos időszakra vetítve. A következő összefüggésekben „i” a beszállítási 

tranzakció, „j” az adott nap, „l” pedig a j. nap adott órájának azonosítója.  

A modell alapja mind a jelenlegi, mind pedig az átszervezett rendszerek esetén a 

beszállításgenerátor, erre épül a modell összes többi része. A beszállításgenerátor megadja 

az aktuálisan vizsgált beszállítási tranzakció adott napon, adott órában való megtörténését. A 

jelenlegi rendszerben egy beszállításgenerátor működteti a rendszert (ez a beszállítóknál mű-

ködik), a konszolidáció-alapú city logisztikai rendszer esetén ez kiegészül egy kiszállításgene-

rátorral, amely a konszolidációs központból a koncentrált igénypont-halmazok áruforgalmi 

zsilipjeibe történő szállításokat állítja elő.  

A jelenlegi rendszer beszállításgenerátora két komponensből áll. Az első, a beszállítási 

napokat generáló komponenst az alábbi (6) összefüggésrendszer írja le.  

(6) xi,j =

{
 
 

 
 0, ha∑ xi,k

j−1
k=1 = Ni

sup_day

0, ha xi,j − 1 = 1 és Ni
sup_day

< 7

0, ha ∑ xi,k
j−1
k=1 < Ni

sup_day
 és ri,j ≥ qi

1, ha ∑ xi,k
j−1
k=1 < Ni

sup_day
 és ri,j < qi}

 
 

 
 

 

Ekkor xi,j az a változó, amely megmutatja, hogy a j. napon megvalósulhat-e az i. típusú 

beszállítási tranzakció (amely egy adott igényponthoz tartozik, de egy igényponthoz tartozhat 

több különböző beszállítási tranzakció is, pl. különböző beszállítóktól kiindulva). Ni
sup_day a 

havi beszállítási napok maximális száma, ri,j 0 és 1 közötti egyenletes eloszlású véletlen szám, 

qi pedig az adott beszállításhoz tartozó valószínűségi érték. A generátor szerint ekkor adott 

napon akkor történik beszállítás, ha még van az adott hónapban esedékes beszállítási nap, 

megfelelő értéket vesz fel a véletlenszerű valószínűségi érték, és havi 7-nél kevesebb beszállí-

tási nap esetén előző napon nem történt beszállítás, ezutóbbi paraméter kísérleti úton lett beál-

lítva a beszállítások hónapon belüli eloszlásának megfelelősége érdekében. 
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A beszállításgenerátor második komponense azt adja meg, hogy xi,j megfelelő értéke 

esetén (tehát a beszállítási feladat adott napon történő megvalósulásakor) az adott napon mi-

kor valósul meg az adott beszállítási tranzakció. Kiemelendő, hogy egy tranzakció akár több-

ször is megvalósulhat, azaz egy nap akár több beszállítás is érkezhet adott típusú beszállítás-

ból. Ezt a (7) összefüggésrendszer írja le, ahol Ri,j
l 0 és 1 közötti egyenletes eloszlású véletlen 

szám, Qi az adott beszállításhoz tartozó valószínűség, Ni
max(day) a napi beszállítások maximális 

száma, Ni
max(month) a havi beszállítások maximális száma, TWi

CSDL(LL), illetve TWi
CSDL(UL) pe-

dig az adott üzlet beszállítási időablakának alsó, illetve felső korlátját jelentik. A megadott 

összefüggés szerint akkor történik beszállítás, ha a beszállításgenerátor első komponense által 

adott érték szerint az adott napon történhet beszállítás, a beszállítási időablakon belül va-

gyunk, az adott napon még esedékes beszállítás, az adott hónapban is esedékes még beszállí-

tás, valamint az adott óra esetén a véletlengenerált érték alapján megfelelünk az adott beszállí-

tási tranzakció kísérleti úton beállított valószínűségi értékének. 

(7) xi,j
l =

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1, ha

{
 
 
 
 

 
 
 
 

 

xi,j = 1 

TWi
SM(UL)

≤ k

TWi
SM(LL)

≥ k

∑ xi,j
k < Ni

max (day)l−1
k=1

[
∑ ∑ xi,h

g24
g=1

j−1
h=1 +

+∑ xi,j
k < Ni

max (month)l−1
k=1

]

Ri,j
l < Qi }

 
 
 
 

 
 
 
 

0, különben }
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Az átszervezett city logisztikai rendszerek modellje esetén teljesen hasonló felépítésről 

beszélhetünk, hasonló formulák írják le a generátorok működését. A beszállítók esetén a kon-

szolidációs központba történő szállításhoz egy ehhez hasonló beszállításgenerátort építettem 

fel, a fő különbség az volt, hogy ekkor napi maximum egy beszállításra van lehetőség, nagy-

kapacitású járművekkel, mivel a konszolidációs központ készletezési szerepet is átvesz a be-

szállítóktól, valamint a központ városon kívüli elhelyezkedése lehetővé teszi azt, hogy na-

gyobb kapacitású, ezáltal nagyobb össztömegű járműveket alkalmazzanak (így akár félpótko-

csis megoldások is alkalmazhatók). A konszolidációs központból a koncentrált igénypont-

halmazokra történő szállítások kapcsán egy ehhez hasonló kiszállításgenerátor került felépí-

tésre, amely azt adja meg, hogy adott napon kell-e adott igénypontra az adott típusú beszállí-

tást lebonyolítani. Amennyiben szükség van az adott beszállításra, akkor az is beépül az adott 

napi konszolidált szállításba. 

Mind a jelenlegi rendszer modellje, mind pedig a konszolidáció-alapú city logisztikai 

koncepciók modellje (beleértve a beszállítók és a konszolidációs központ, illetve a konszoli-

dációs központ és a koncentrált igénypont-halmazok közti szállításokat) a beszállítási tranz-

akciók meglétét jelző változók előállítása után generálja az adott tranzakcióhoz tartozó áru-

mennyiséget (tömeget és térfogatot). A modell ekkor figyelembe veszi az adott tranzakciótí-

pushoz tartozó megadott szállításonként megadott minimum és maximum mennyiségeket. A 

mennyiség ismeretében a modell meghatározza a beszállítás során megtett utat (a beszállítók, 

a konszolidációs központ és a koncentrált igénypont-halmazok elhelyezkedése alapján), az 

ahhoz tartozó áruszállítási teljesítményt, tüzelőanyagfogyasztást (illetve áruszállító villamos-

szerelvényeknél az energiafogyasztást). Ezeken felül a modell kiszámítja a közvetlen káros 
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anyag kibocsátást ötféle vizsgált összetevőre (CO, CO2, NOX, PM, HC), figyelembe véve 

az alkalmazott járművek jellemzőit, azaz az össztömegét, motorjuk jellemző EURO-

kategóriáit, a meghajtás tekintetében a KSH-vonatkozó adataira támaszkodva [80], fajlagos 

káros anyag kibocsátásnál az EURO-normák [81] alapján vett várható értékekkel számolva.  

Mivel a teljesítményeket és kibocsátásokat mind a megtett útból kell meghatározni, 

ezért az ahhoz tartozó összefüggést is szeretném kiemelni, mégpedig az átszervezett rendszer 

példáján keresztül, a beszállítók és a konszolidációs központ közötti folyamatokban, ahol 

úgynevezett összevont beszállítási tranzakciókat kell kezelni (mivel a korábban leírt módon a 

beszállítók napi egyszer szállítanak a konszolidációs központba, annak készletezési szerepét 

kihasználva). Az alábbi (8) összefüggésben látható, hogy a beszállítási tranzakció megvalósu-

lása esetén a modell felveszi a beszállító és a konszolidációs központ közötti adott távolságot 

(si
SUP−CC(l)

). A szállított árutömegeket (Mi,j
CC) figyelembe véve ebből adódik az áruszállítási 

teljesítmény a (9) összefüggésben látható módon, ami egy rendkívül fontos indikátor, a tüze-

lőanyagfogyasztás és kibocsátás értékek pedig ehhez hasonlóan, a távolsággal egyenes ará-

nyosan számíthatók a modellben felvett fajlagos értékeket felhasználva. 

(8) Si,j
SUP−CC = {

si
SUP−CC(l)

, ha xi,j
CC = 1 

0, különben
} 

(9) Qi,j
SUP−CC = Si,j

SUP− CC ∙ Mi,j
CC  

A beszállítások mellett modellezni kellett a göngyölegkezelési és a házhozszállítási fo-

lyamatokat is. A göngyölegszállítást a beszállítási folyamatokhoz hasonlóan, azok tényleges 

inverzeként modelleztem, ekkor a modellben a valós működéshez hasonlóan az adott beszállí-

tási tranzakciót végző jármű elszállítja a korábbi beszállítási tranzakció által generált göngyö-

leget (pl. raklapot, rekeszt). Az adatok elemzése után arra jutottam, hogy a visszárukezelés és 

a szervízbe történő szállítás rendkívül sporadikus folyamat, a beszállítási folyamatokhoz ké-

pest elhanyagolhatóan kis árumennyiségekkel, így mezoszkopikus szinten, egy hónapos idő-

szakot vizsgálva nem érdemes beleépíteni a modellbe őket, továbbá a kezelendő göngyölegek 

kis mennyisége biztosítja a járművekben az ezek kezeléséhez szükséges szabad kapacitást is.   

A házhozszállítási folyamatok esetén a beszállításokkal szemben jellemzően körjáratos 

működést kell modellezni, így VRP-becslő (VRP, azaz Vehicle Routing Problem [82]) eljárá-

sokat alkalmaztam a körjáratok során megtett út és a körjáratok várható számának becslésére, 

a Clarke&Wright féle algoritmust [83] alkalmazva kör alapterületre (a nagyvárosok, illetve a 

kutatásom során elsősorban vizsgált Budapest körhöz tartó határvonalait ezzel modellezve). 

Mind a jelenlegi, mind pedig a konszolidáció-alapú rendszerekben közúti járművekkel model-

leztem a házhozszállításokat, hiszen kötött pályán nem lenne lehetséges felkeresni minden 

egyes házhozszállítási igénypontot. Ekkor az adott napi házhozszállítások során megtett ösz-

szes utat az alábbi (10) összefüggés adja meg, az átszervezett rendszer működésének példáját 

ismertetve. A jelenlegi működés során hasonlóan jártam el, azonban a teljes koncentrált 

igénypont-halmaz helyett minden egyes igénypontra fel kellett venni ezeket az értékeket. A 

számítás során Jj
hd_CSDL a koncentrált igénypont-halmaztól kiinduló házhozszállítási túrák 

minimális számát adja meg. Lj
in_out az áruforgalmi zsilipből az ellátandó területre való eljutás, 

valamint az onnan visszajutás során a ki- és behaladási úthosszt adja meg, Lj
area pedig a ki-

szolgált területen megtett összes utat adja meg a kiszolgált igénypontok között. 



45 

 

(10) Sj
hd_CSDL = Jj

hd_CSDL ∙ (Lj
in_out + Lj

area) 

Ezen útszakaszok hosszát adják meg a Clarke&Wright-féle VRP-becslő formulák, az 

egy körjáratban kiszolgálható igénypontok maximális számára adott feltételek szerint (ld.  

4. táblázat). Kör alapú területet vizsgálva, Aj
hd_CSDL az adott koncentrált igénypont-halmazról 

kiszolgált terület alapterülete, Nj
hd_CSDL a j. napon az áruforgalmi zsilipből kiinduló házhoz-

szállítások során a koncentrált igénypont-halmazból összesen kiszolgálandó házhozszállítási 

igénypontok száma, Cj
hd_CSDL pedig az egy körjáratban kiszolgálandó igénypontok száma. 

4. táblázat: Clarke&Wright-féle VRP-becslő formulák (átszervezett rendszer) 

Feltétel: Ha 𝟕 < 𝐂𝐢,𝐣
𝐡𝐝 < 𝟏, 𝟓 ∗

𝐍𝐣
𝐡𝐝_𝐂𝐒𝐃𝐋

𝐂𝐣
𝐡𝐝_𝐂𝐒𝐃𝐋: Különben: 

𝐋𝐣
𝐢𝐧_𝐨𝐮𝐭

 1,189 ∗ √
2 ∗ Aj

hd_CSDL

π
 0,829 ∗ √Aj

hd_CSDL ∗ Nj
hd_CSDL ∗

Cj
hd_CSDL

Nj
hd_CSDL

 

𝐋𝐣
𝐚𝐫𝐞𝐚 0,680 ∗ √Aj

hd_CSDL ∗ Nj
hd_CSDL ∗

Cj
hd_CSDL

Nj
hd_CSDL

 0,543 ∗ √Aj
hd_CSDL ∗ Nj

hd_CSDL ∗
1

Cj
hd_CSDL

 

A házhozszállítási folyamatoknál is felírtam a modellben az előbbiekhez hasonlóan a 

tüzelőanyagfogyasztási és a káros anyag kibocsátási paramétereket, ezzel a modell teljes kö-

rűen kezeli a beszállítási, göngyölegkezelési és házhozszállítási folyamatokat. Az átszervezett 

rendszer esetén kiemelendő még, hogy a konszolidált beszállítások modelljéhez szükséges 

volt az adott napon, adott koncentrált igénypont-halmazt kiszolgáló konszolidált beszállítási 

tranzakciók szükséges száma, ezt a (11) összefüggés adja meg a közúti járművek példáját 

vizsgálva (a kötött pálya esete hasonlóan írható fel). Ekkor Csup_CC_road(m), illetve Csup_CC_road(m) 

a konszolidált tranzakciót végző jármű tömegben, illetve térfogatban adott kapacitása, Mj
CSDL, 

illetve Vj
CSDL az adott igénypont-halmazra kiszállítandó összes árutömeg, illetve árutérfogat, 

rroad pedig az átlagos kihasználtsági tényező közúti jármű esetén, ez tulajdonképpen egy biz-

tonsági tényező funkcióját tölti be. 

(11) Nj
CSDL = ⌈max{

Csup_CC_road(m)∙rroad

Mj
CSDL ; 

Csup_CC_road(V)∙rroad

Vj
CSDL

}⌉ 

Ezeken felül modelleztem a rendszer fő készletezési pontjait is, ezek a beszállítói telep-

helyek, az átszervezett rendszerben a konszolidációs központ, valamint az üzletek raktárai. 

Egyedül a konszolidációs központ esetén kezeltem a modellben készlethiányt (a központ által 

adott új logisztikai szolgáltatásként), a többi esetben a ki nem elégített igények elvesztek. 

Fontos volt még, hogy minden esetben generáltam egy nyitókészletet, illetve egy biztonsági 

készletet is meghatároztam minden üzletre, folytonos igényeket feltételezve. Ezeken felül a 

modell leírja az egyes rakodási műveletek időigényét is a beszállítóknál, a konszolidációs 

központban, a beszállítói udvarokban/áruforgalmi zsilipekben és az igénypontoknál, valamint 

generálja a realizálódó vevői és a házhozszállítási igényeket is, figyelembe véve a havi várha-

tó összes igényt, valamint a házhozszállítás részarányát is.  

A következő lépés a szimulációs modell felépítése volt a matematikai modell alapján. 

Az MS Excel-ben felépített szimulációs modell teljes mértékben leképezi az előbbiekben 

bemutatott struktúrát és a matematikai formalizációt. Működésének alapját a különböző 
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véletlenszámgenerátorok adják, amelyek előállítják az egyes szállítások jellemzőit az üzletek-

re rendelkezésre álló valós várható érték, valamint minimum és maximum érték adatok alap-

ján. Az így alkalmazott véletlenszámgenerátorok a beszállítási és göngyölegkezelési, valamint 

a készletezési és igényfolyamatok esetén egyenletes eloszlásúak voltak (a rendelkezésre álló 

adatok sajátosságai miatt), a nagyobb mértékben ingadozó házhozszállítási folyamatokat pe-

dig normális eloszlással írtam le. A szimulációs modellnek két fő komponense van, az egyik 

komponens a jelenlegi rendszert írja le, a különböző vizsgálandó paramétereket külön munka-

lapokon állítva elő. A jelenlegi rendszer szimulációs modelljének működését a következő 24. 

ábra mutatja be.  

 

24. ábra: A jelenlegi city logisztikai rendszer szimulációs modelljének működési folyamata 

A jelenlegi rendszer modelljében az egyes munkalapok táblázataiban a rendszerben 

résztvevő igénypontok üzemeltetői és az adott tranzakciókat lebonyolító beszállítók adták a 

sorokat, az oszlopok pedig a vizsgált egyhónapos időszak napjait adták meg (ld. 25. ábra).  

 

25. ábra: A jelenlegi rendszer szimulációs modelljének részlete - napi beszállított árutömeg  
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Néhány paraméter (beszállítási tranzakciók megléte, árumennyiség, teljesítmények) ese-

tén szükséges volt órás bontásban kezelni a folyamatokat, mivel a tranzakciók esetén napi 

több előfordulás is lehetséges volt, különböző paraméterekkel, erre mutat példát a 26. ábra. 

 

26. ábra: A jelenlegi rendszer szimulációs modelljének részlete - beszállításgenerátor 

A szimulációs modell másik fő komponense az átszervezett rendszer folyamatait írta le, 

ennek működését mutatja be a 27. ábra.  

 

27. ábra: Az átszervezett, konszolidáció-alapú city logisztikai rendszer szimulációs modell-

jének működési folyamata 

Ezen rendszerkoncepciók szimulációs modellje a beszállítók és a konszolidációs köz-

pont közötti folyamatokat a jelenlegi rendszer szimulációs modelljéhez hasonlóan kezeli, ösz-

szetartozó üzletek és beszállítók, valamint napok szerinti bontásban vizsgálja külön munkala-

pokon, valamint ehhez hasonlóan generálódik az üzletek tényleges igénye és a kiszállításra 

kerülő mennyiség is. A konszolidált szállítások esetén már összevonja a modell az igényeket a 

koncentrált igénypont-halmazok szerint, így ott a folyamatok igénypont-halmazok és napok 

szerinti bontásban jelennek meg (ld. 28. ábra). 
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28. ábra: Az átszervezett rendszerkoncepciók szimulációs modelljének részlete – konszoli-

dált szállítások számának meghatározása 

A modell verifikációját a korábbi adatgyűjtés során feltárt folyamatok, valamint az is-

mertetett rendszerkoncepciók elvárt működési folyamatai alapján hajtottam végre, és megál-

lapítottam, hogy a mezoszkopikus szintű szimulációs modell megfelelően működik, az 

elvárt folyamatokat valósítja meg.  

Ezt követően a modell működését a kezelt árutömegek alapján validáltam, 3 budapesti 

bevásárlóközpont adatait használva fel a validációhoz. A validációs teszt során a jelenlegi 

rendszerben egy hónap alatt (178 üzletet kiszolgálva) várhatóan 1.346,1 tonna árut szállítanak 

be, ami további 44,8 tonna göngyöleg kezelésével jár együtt, valamint havonta várhatóan 54,1 

tonna árut szállítanak házhoz a vizsgált bevásárlóközpontokból. Ez közelítőleg megfelel az 

adatgyűjtés eredményei alapján kezelendő árumennyiségeknek is, amelyek szerint abban az 

esetben, ha adott hónapban megvalósul a maximális számú áruszállítási tranzakció, akkor 

havonta 1.410,9 tonna árut kell beszállítani, ez 46,2 t göngyöleg kezelését generálja, 63,5 ton-

nányi házhozszállítás mellett. Ekkor 4,6%, 3,1%, valamint 14,9% az eltérés az elvárt értékek-

től, de amennyiben a göngyöleg és a házhozszállítási igények mennyiségét korrigáljuk a mo-

dellezett beszállítási mennyiség alapján, akkor -1,6%-os és 10,8%-os eltérésről van szó, 

amely még kisebb különbséget jelent.  

A validáció során az átszervezett rendszer modelljében a modellezett árumennyiség 

1.356,2 tonna volt a beszállítók és a konszolidációs központ között, illetve 1.338,1 tonna a 

konszolidációs központ és a bevásárlóközpontok között, az eltérés ekkor 0,7%, illetve -0,6% a 

jelenlegi rendszerhez képest, ennek elsődleges oka a kísérletek függetlensége volt. Göngyöle-

gek esetén ekkor 43,9 tonna, illetve 47,4 tonna a kezelendő mennyiség a két szakaszon, ez -

2,1%, illetve 5,7% eltérés a jelenlegi rendszerhez képest. A nagyobb eltérést pedig az indokol-

ja, hogy a kezelendő göngyölegek megjelenése sporadikus, így a szórás is nagyobb. A házhoz 

szállítandó árumennyiség a konszolidáció-alapú rendszerben 49,8 tonna havonta, ez a jelenle-

gi rendszerben modellezett mennyiséghez képest -8% eltérést jelent az előbbihez hasonló 

okok miatt.  

A fentieket is figyelembe véve, elkészült a vizsgált city logisztikai rendszer jelenlegi 

működésének és az átszervezett koncepcióinak mezoszkopikus szintű szimulációs modellje, 

ezzel kapcsolatosan pedig az alábbi megállapítást fogalmaztam meg. 
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Kutatásom eredményeként elkészült a koncentrált igénypont-halmazok jelenlegi és konszoli-

dáció-alapú átszervezett city logisztikai rendszerének MS Excel-alapú, mezoszkopikus szintű 

szimulációs modellje. 

Eddigiekben a logisztikai folyamatok modellezését ismertettem, ehhez azonban hozzá 

kellett illeszteni a költségstruktúra modelljét is annak érdekében, hogy a vizsgált logisztikai 

rendszer költségeit is vizsgálni tudjam. 

4.3. A költségstruktúra modellje 

A koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerének költségstruktúrá-

ját egy háromdimenziós adat-struktúrában képeztem le, ahol a három dimenzió a rend-

szerben résztvevő vállalatok, a rendszerben előforduló folyamatok, és a költséghelyek 

(csomópontok és a közöttük lévő útvonalak) voltak. Ehhez igazodva, a költségeket leíró há-

romdimenziós mátrix egyes pontjai az adott költséghelyen, adott folyamat során az adott vál-

lalatnál fellépő költséget adják meg. Ezeket a pontokat az egyes vállalatokra folyamatok és 

költséghelyek szerint összegezve adódik az adott vállalat összes logisztikai költsége a rend-

szerben, az egész mátrixot összegezve pedig megkapjuk a teljes logisztikai rendszer összes 

költségét. Mezoszkopikus szinten egy egyszerű lineáris struktúrából indultam ki. 

Az első dimenziót a költségstruktúra modelljében a rendszerben résztvevő vállalatok 

adják, ezek közül számos különböző típus különböztethető meg. Így vannak beszállító válla-

latok (egyes esetekben ezek lehetnek logisztikai szolgáltatók vagy nagykereskedők is), beszál-

lítást végző vállalatok (pl. logisztikai szolgáltatók), az igénypontokat üzemeltető vállalatok, a 

koncentrált igénypont-halmazokat (illetve azok logisztikai területét) üzemeltető vállalatok (pl. 

bevásárlóközpont tulajdonosa vagy a piacokat üzemeltető önkormányzati cég) és a korábban 

felvázolt átszervezett rendszer esetén city logisztikai szolgáltató vállalatok, akik a konszolidá-

ciós központokat, az áruforgalmi zsilipeket üzemeltetik és részt vesznek a beszállítások és az 

anyagmozgatási feladatok lebonyolításában. A modellben a vállalatokat úgy kezeltem, hogy a 

költségstruktúrában megjelenő vállalatok minden esetben az igénypontokat üzemeltető 

vállalatok, mivel ők fizetik meg a logisztikai rendszerük működtetési költségeket. A má-

sodik dimenziót a logisztikai folyamatok adják, megjelennek a vizsgált city logisztikai rend-

szerben a klasszikus RST-folyamatok (rakodás-szállítás-tárolás), ezen felül pedig intralogisz-

tikai operáció, illetve adminisztráció is. Harmadik dimenzióként költséghelyeket definiáltam a 

korábban bemutatott jelenlegi rendszerstruktúra, illetve az átszervezett koncepciók alapján, 

ezek az alábbiak egy koncentrált igénypont-halmaz átszervezett rendszere esetén (a jelenlegi 

rendszer esetén n vagy több beszállítási útvonalat értelmeztem a beszállítói telephelyek és a 

koncentrált igénypont-halmazok közt, konszolidációs központ pedig nem jelent meg):  

• n db beszállítói telephely;  

• n db (alternatív útvonalak esetén akár n-nél több) lehetséges beszállítási útvonal 

a beszállítói telephelyekről a konszolidációs központba;  

• p db konszolidációs központ;  

• k db (alternatív útvonalak esetén akár k-nál több) lehetséges beszállítási útvonal 

a konszolidációs központból az áruforgalmi zsilipekhez;  
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• k db áruforgalmi zsilip a koncentrált igénypont-halmaznál;  

• k·m db (alternatív útvonalak esetén akár k·m-nél több) anyagmozgatási útvonal 

a koncentrált igénypont-halmazon belül; 

• m db igénypont a koncentrált igénypont-halmazon belül.  

Az így kapott három dimenziót a 29. ábra szemlélteti. 

 

29. ábra: Háromdimenziós költségstruktúra a koncentrált igénypont-halmazok átszervezett 

city logisztikai rendszerében 

A három dimenzió definiálása után megvalósult a költségstruktúra matematikai modell-

jének leképezése, ahol a költségelemeket a folyamatok szerint definiáltam. A következő ösz-

szefüggésekben az indexelés logikája az alábbi: az első index minden esetben a vizsgált fo-

lyamat (R, S, T, I, A), a második index a vállalat azonosítója (az alábbi példákban az i. válla-

lat), a harmadik index pedig a költséghely azonosítója (j. típusú költséghely az alábbiakban). 

Elsőként a rakodási költséget írtam fel, ez minden esetben fel- és lerakodási költségből 

áll. „Q” jelöli a fel, illetve lerakodott árumennyiséget (tömegegyeségben), „c” pedig a fajlagos 

rakodási költséget (pénzegység/tömegegység). Rakodási költség értelmezhető a beszállítói 

telephelyeken, a konszolidációs központokban, a koncentrált igénypont-halmaznál és az 

igénypontoknál. Az i. vállalat rakodási költségét a j. költséghelyen a (12) képlet adja meg. 

(12) CR,i,j = cupR,i,j ∙ QupR,i,j + cdownR,i,j ∙ QdownR,i,j 

A következő elem a szállítási költség, melyet csak a beszállítási útvonalakon lehet ér-

telmezni. A szállítási költség felbontható futásteljesítmény-arányos és időarányos költségre. A 

futásteljesítmény-arányos költség négy tagból áll: kiállási költségből, a rakott menet költségé-

ből, az üres menet költségéből és az inverz szállítási feladat költségéből. „N” a szállítási 

tranzakciók száma, „S” az adott feladat során megtett út (távolságegységben), „c” pedig a 

fajlagos költség (pénzegység/kiállások száma, illetve pénzegység/távolságegység). Az időará-

nyos költségben megjelenik a „ct” időarányos fajlagos költség (pénzegység/időegység), a „v” 

átlagos sebesség és a „tOP” operációs idő (időegységben). Az i. vállalat szállítási költsége a j. 

beszállítási útvonalon a (13) összefüggés alapján számítható. 
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(13) CS,i,j = NS,i,j ∙ [(coutS,i,j + cloadS,i,j ∙ SloadS,i,j +  cempS,i,j ∙ SempS,i,j +  cinvS,i,j ∙ SinvS,i,j) +

              ctS,i,j ∙ (
SloadS,i,j

+SempS,i,j+SinvS,i,j

vS,i,j
+ tOP,nS,i,j)] 

A következő költségelem a tárolási költség, amely a beszállítói telephelyeken, a konszo-

lidációs központokban, a koncentrált igénypont-halmaznál, illetve az igénypontoknál is fellép. 

Ez öt részre bontható: betárolási költségre, kitárolási költségre, raktározási költségre, a kész-

letben lekötött tőkére és megrendeléskezelési (tranzakciós) költségre. „Q” jelöli a kezelt áru-

mennyiséget (tömegegységben), a hozzájuk tartozó „c” az adott alfolyamathoz tartozó fajla-

gos költséget (pénzegység/tömegegység), „n” a megrendelési tranzakciók száma, „cor” pedig a 

megrendeléskezelés fajlagos költsége (pénzegység/megrendelés). Az i. vállalat összes tárolási 

költsége a j. költséghelyen a (14) összefüggés alapján adódik. 

(14) CT,i,j = cinT,i,j ∙ QinT,i,j + coutT,i,j ∙ QoutT,i,j + ctT,i,j ∙ QtT,i,j + cλT,i,j ∙ QktT,i,j + corT,i,j ∙ nT,i,j 

A negyedik vizsgálandó folyamattípus az intralogisztikai operáció volt. Ezen belül meg 

kellett különböztetni kézi és gépi anyagmozgatást, komissiózást és konszolidációt. Az intralo-

gisztikai operáció költségét értelmezzük a beszállítói telephelyeken, a konszolidációs közpon-

tokban, a koncentrált igénypont-halmazok logisztikai területein, a koncentrált igénypont-

halmaz belső anyagmozgatási útvonalain és az igénypontokon belül. „T” jelöli az adott fel-

adattal töltött időt (időegységben), „c” pedig a hozzátartozó fajlagos költséget (pénzegy-

ség/időegység). Az i. vállalat összes intralogisztikai operációs költségét a j. költséghelyen a 

(15) összefüggés írja le. 

(15) CI,i, j = cI(man),i,j ∙ TI(man),i,j + cI(mach),i,j ∙ TI(mach),i,j +

              cI(pick),i,j ∙ TI(pick),i,j +  cI(cons),i,j ∙ TI(cons),i,j  

Az utolsó folyamattípus az adminisztráció, amely a beszállítási és az anyagmozgatási 

útvonalak kivételével minden költséghelyen értelmezhető. Ide tartozik pl. az áru beérkezteté-

se, regisztrálása vagy a számlázás. „N” jelöli az adminisztrációs feladatok számát, c pedig a 

hozzá tartozó fajlagos költséget (pénzegység/adminisztrációs feladat). Az i. vállalat összes 

adminisztrációs költsége a j. költséghelyen a (16) összefüggéssel számolható. 

(16) CA,i,j = cA,i,j ∙ NA,i,j 

Ezzel felírásra került a költségstruktúra matematikai modellje, amellyel a jelenlegi és a 

felvázolt konszolidáció-alapú logisztikai rendszer is leírható. Az így felírt költségeket vállala-

tok és költséghelyek szerint összegezve megkaphatjuk a vizsgált rendszer összes logisztikai 

költségét. Egy 5 vállalat által működtetett tetszőleges rendszer példáját mutatja be a 30. ábra, 

ahol a színek a költségek nagyságának felelnek meg, sötétvörös jelöli a legnagyobb összes 

logisztikai költséget, világoszöld pedig a legkisebb költségeket, adott vállalatnál, adott folya-

matban, adott költséghelyen. 

A költségstruktúra matematikai modelljét az előbbiekben ismertetett mezoszkopikus 

szintű szimulációs modellhez is hozzáillesztettem, így már egy modellen belül vizsgálhatók a 

különböző teljesítmények, kibocsátások és logisztikai költségek is. A szimulációs modell 

költségszámító munkalapját mutatja meg a 31. ábra. 
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30. ábra: Háromdimenziós költségstruktúra példa öt vállalat folyamataira 

 

31. ábra: A jelenlegi rendszer szimulációs modelljének részlete – költségszámítás 

Kiemelendő, hogy a korábbi adatgyűjtés csak a teljesítményekkel kapcsolatos informá-

ciók begyűjtése volt lehetséges, ennek pedig két oka is van. Az igénypontokat üzemeltető 

vállalatok egyfelől nem bocsátották rendelkezésemre ezeket az adatokat adatvédelmi okokból, 

másfelől pedig nem is ismerik azokat ilyen pontosan, megfelelő logisztikai kontrolling hiá-

nyában. Ennek eredményeképpen becsléseket kellett végrehajtanom, melyek alapjául a BME 

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékének a logisztika területén tevékenykedő 

szakembereinek tapasztalatai, továbbá korábbi projektek dokumentációi és árajánlatai szolgál-

tak. A fajlagos költségek tekintetében a jelenlegi rendszerben, illetve az átszervezett rendszer-

ben az üzleteket működtető vállalatok által végzett feladatok fajlagos költségeit a szimuláció 

során a modell megadott minimum és maximum értékek között állapítja meg. A konszolidá-

ció-alapú rendszer esetén a konszolidációs központot és az áruforgalmi zsilipet működtető 

logisztikai szolgáltató által végzett feladatok fajlagos költségeit állandónak tekintettem, az 

igénypontokat működtető vállalatok ezeket az állandó költségeket fizetik meg a szolgáltató-

nak. Az alkalmazott fajlagos költségek a 6. és 7. mellékletekben láthatók. 

A költségstruktúra modelljével kapcsolatosan az alábbi megállapítás fogalmazható meg. 

Kutatásom eredményeként elkészült a koncentrált igénypont-halmazok háromdimenziós költ-

ségstruktúrájának matematikai modellje a jelenlegi és konszolidáció-alapú, átszervezett city 

logisztikai rendszerre. 
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4.4. Szimulációs eredmények 

Értekezésem következő részében ismertetem a szimulációs futtatások során kapott 

eredményeket. A szimulációs futtatások során a fő célom a jelenlegi city logisztikai rend-

szer és a konszolidáció-alapú rendszerkoncepció összehasonlítása volt, valamint annak 

igazolása, hogy a konszolidáció-alapú megoldás hatékonyabban (azaz alacsonyabb menet-

teljesítmények és kibocsátások mellett, valamint akár alacsonyabb költségekkel) üzemeltet-

hető. A futtatásokhoz a korábban felmért budapesti koncentrált igénypont-halmazok adatait 

használtam fel, azaz 4 bevásárlóközpontot, 1 zárt infrastruktúrájú piacot, valamint a Váci utca 

bevásárlóövezetet tudtam modellezni, utóbbit 2 részterületre bontva, ez az átszervezett city 

logisztikai rendszerek esetén volt fontos, mivel a 2 területnek külön áruforgalmi zsilipre volt 

szüksége. Ezen koncentrált igénypont-halmazok esetén összesen 344 igénypont folyamatait 

tudtam vizsgálni a korábbi 3. táblázatban bemutatott módon. 

A vizsgálatokat az átszervezett city logisztikai rendszer esetén 1 konszolidációs köz-

ponttal végeztem el, így a szimulációs futtatásokhoz kiemelt fontosságú volt az, hogy kijelöl-

jem a konszolidációs központ helyszínét. Ehhez olyan területet kerestem, amely jó közúti 

kapcsolatokkal rendelkezik (azaz közel helyezkedik el az autópálya-hálózathoz), rendelkezés-

re áll elengedő terület konszolidációs központ létesítéséhez, valamint az áruszállító villamost 

alkalmazó megoldáshoz kellőképpen közel helyezkedik el a közúti vasúti hálózathoz, és így 

rövid iparvágány építésével beköthető a városi kötött pályás hálózatba. Ezek alapján három 

lehetséges területet jelöltem ki:  

• Kamaraerdő/Budaörsi ipari park (közel helyezkedik el az M1 és M7 autópályák 

közös szakaszához, valamint a 19/41-es villamosok végállomásához);  

• Káposztásmegyer városhatárhoz közeli része (közel helyezkedik el az M0 kör-

gyűrűhöz, valamint a 14-es villamos végállomásához);  

• XVIII. kerület városhatárhoz közeli része (közel helyezkedik el az M4 autópá-

lyához, az M0 körgyűrűhöz, valamint az 50-es villamos végállomásához).  

A lehetséges konszolidációs központ-lokációkat és a szimulációs futtatások során ki-

szolgálandó koncentrált igénypont-halmazokat mutatja meg a 32. ábra. 

 

32. ábra: Budapest villamos-hálózata, a lehetséges konszolidációs központ lokációk és a ki-

szolgálandó koncentrált igénypont-halmazok 
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A következő lépésben megvizsgáltam, hogy az egyes koncentrált igénypont-halmazok 

melyik konszolidációs központ lokációhoz helyezkednek el a legközelebb. Két bevásárlóköz-

pont, a piac és a Váci utca bevásárlóövezet a kamaraerdei lokációhoz esik legközelebb, egy 

bevásárlóközpont a XVIII. kerületihez, egy pedig a káposztásmegyerihez, ezek alapján pedig 

a kamaraerdei lokáció került kiválasztásra a szimulációs futtatásokhoz. Így a 33. ábra által 

bemutatott kapcsolatok valósultak meg (szaggatott vonallal jelöltem be azt a két esetet, ahol 

valamely másik központ közelebb volt, ezek kapcsán szimulációval igazoltam, hogy ezen 

konszolidációs központ-lokációk bevonása, így három központ együttes működtetése nem 

okozna további megtakarításokat, a beruházási költségeket pedig ezutóbbi megoldás növelné). 

 

33. ábra: Koncentrált igénypont-halmazok hozzárendelése a lehetséges konszolidációs köz-

pont lokációkhoz 

Miután kiválasztottam a konszolidációs központ lokációját, adott volt minden paraméter 

a szimulációs modell futtatásához. A modell mérete (illetve annak a futási sebességre gyako-

rolt hatása) okozta korlátok miatt a bevásárlóközpontokat, és az egyéb koncentrált igénypont-

halmazokat külön vizsgáltam a futtatások során. Mind a jelenlegi rendszer, mind pedig az 

átszervezett koncepciók modelljével 100-100 futtatást hajtottam végre először, a kísérletter-

vezéshez pedig az alábbi (17) összefüggést alkalmaztam, ahol D(xi) az i. paraméter értékének 

szórása, M(xi) az i. paraméter várható értéke, DF a Student-eloszlás [84] szabadságfoka, α a 

szignifikancia szintje, tα/2, DF a Student-eloszlás inverzének értéke α/2 és DF mellett, ε pedig a 

megengedett hiba mértéke. 

(17) Ni = (
tα/2,DF∙D(xi)

ε∙M(xi)
)
2

 

A végrehajtott 100-100 futtatás eredményeire a fenti képletet alkalmazva minden mo-

dell-változat esetén, külön-külön az aggregált paraméterekre és a koncentrált igénypont-

halmazonként vett értékekre, 90%-os megbízhatóság (10%-os szignifikancia) és 10%-os meg-

engedett hiba mellett az alábbi az 5. táblázatban látható értékeket kaptam. Ezek azt mutatják, 

hogy az elvégzett 100-100 futtatás elegendő, eredményeik alapján megfelelő megbízhatóságú 

következtetéseket lehet levonni. 
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5. táblázat: Kísérlettervezés a szimulációs futtatások végrehajtásához 

Szükséges kísérletek száma Aggregáltan 
Igénypont-

halmazonként 

Jelenlegi rendszer modellje – bevásárlóközpontok  30 68 

Jelenlegi rendszer modellje – bevásárlóövezet és a piac  54 83 

Átszervezett koncepciók modellje – bevásárlóközpontok  90 33 

Átszervezett koncepciók modellje – bevásárlóövezet és a piac  24 27 

Ezek alapján a végrehajtott 100-100 futtatás eredményeivel dolgoztam tovább. A szimu-

lációs futtatások során kapott eredményeket részletesen a 8. melléklet ismerteti, bemutatva az 

egyes paraméterek várható értékét, minimumát, maximumát és szórását is. 

A szimuláció során a jelenlegi rendszerben 3.220,4 tonna árut kellett kezelni, emellett 

pedig 100,5 tonna göngyöleget és 86,5 tonna házhoz szállítandó árut. Az átszervezett rendszer 

modellezése során 3.246,5 tonna árut kellett beszállítani, 97,4 tonna göngyöleg és 79,5 tonna 

házhoz szállítandó áru mellett, így 0,8%-ra, -3%-ra és -8,1%-ra adódik a kezelt árumennyiség 

különbsége. Ez elsősorban a független kísérletekből, illetve a göngyölegkezelés és a házhoz-

szállítás sporadikus jellegéből ered, így a validáció kapcsán már ismertetett módon a modell 

alkalmasnak bizonyult a jelenlegi és a konszolidáció-alapú city logisztikai rendszerek 

összehasonlítására. 

A korábbi, (értekezésemben is bemutatott) konszolidáció-alapú city logisztikai rendsze-

rek tapasztalatai alapján feltételezhető volt, hogy a konszolidáció-alapú szervezési megoldás-

nak köszönhetően csökkenthető lesz az összes megtett út és a káros anyag kibocsátás, ezt a 

koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerére is sikerült igazolnom. Emellett 

feltételeztem azt is, hogy a kötött pályás áruszállító járművek alkalmazásával még hatéko-

nyabbá tehető a rendszer működése, mivel egyszerre nagyobb árumennyiségek kezelhetők. A 

szimuláció során kapott adatok ezt is igazolták, a következőkben látható eredmények szerint. 

A jelenlegi city logisztikai rendszerben egy hónap alatt a vizsgált 6 koncentrált igény-

pont-halmaz 344 vizsgált üzletének kiszolgálása során összesen 6.859,6 beszállítási tranzak-

cióra van szükség, ez az átszervezett koncepcióban tehergépjárművek alkalmazásával 

3.248,6 tranzakcióra csökken (-52,6%), áruszállító villamosok bevonásával pedig 2.702,8 

szállítás is elegendő lesz (-60,6%). Ehhez jelenleg 5.686,9 házhozszállítási feladat társul, az 

átszervezett koncepciókban kistehergépkocsik alkalmazásával, de a házhozszállításokat kon-

szolidáltan kezelve 1695,8 szállítás is elegendő lesz (-70,2%). 

Az előbbiekben ismertetett tranzakciószám-csökkenés eredményeképpen az összes me-

netteljesítmény (az összes megtett út) is lecsökken. A jelenlegi rendszerben havonta össze-

sen 1.213.401,4 km-t tesznek meg a beszállító és a házhozszállító járművek, ez az átszer-

vezett rendszerben tehergépkocsik alkalmazása esetén 618.589,1 km-re csökken (-49%), 

amennyiben pedig városon belül kötött pályán végezzük a beszállításokat, 605.892,4 km 

lesz az összes megtett út (-50,1%). A menetteljesítmény mellett fontos mutató még a szállí-

tási teljesítmény, ez az egyetlen indikátor, amelynek értéke növekszik, mivel minden termék 

keresztülhalad a konszolidációs központon is, azaz a termékek egyenként nagyobb utat fog-

nak megtenni, ez a plusz csomópont beiktatásának velejárója. A legfontosabb teljesítménypa-

raméterek változását a 34. ábra mutatja be, a jelenlegi rendszert véve 100%-nak. 
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34. ábra: A fizikai paraméterek változása a koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai 

rendszerében, 1 hónapra, 344 üzlet esetén 

A menetteljesítmény csökkenése értelemszerűen magával vonja a tüzelőanyagfo-

gyasztás, ezáltal pedig a káros anyag kibocsátás csökkenését is, sőt, kötött pályás szállí-

tás bevonásával még tovább csökken a közvetlen káros anyag kibocsátás. Ez a széndi-

oxid-kibocsátás mennyiségén mérhető legjobban, amely a jelenlegi rendszerben egy hónap 

alatt összesen 199,3 tonnára adódik, ez csak tehergépkocsik bevonásával 91,9 tonnára csök-

kenthető le a konszolidáció-alapú rendszerben (-53,9%), kötött pályás szállítás esetén pedig 

84,4 tonna lesz (-57,7%). A további káros anyagok esetén is hasonlóan alakulnak ezek az ér-

tékek, rendre 53,9-54%-os, illetve 57-57,8%-os csökkenés érhető el az átszervezett rendszer-

ben. A káros anyag kibocsátás változását a 35. ábra szemlélteti.  

 

35. ábra: A káros anyag kibocsátás változása a koncentrált igénypont-halmazok city logiszti-

kai rendszerében, 1 hónapra, 344 üzlet esetén 
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A teljesítmény- és káros anyag kibocsátási paraméterek jól láthatóan pozitív 

irányba mozdulnak el, jelentős csökkenés érhető el abban az esetben, ha a koncentrált 

igénypont-halmazok city logisztikai rendszerében konszolidáció-alapú megoldásokat 

vezetünk be, és további néhány százalékos csökkenést jelent a kötött pályás áruszállítás 

bevezetése. Ez utóbbi kapcsán érdemes azt is megfontolni, hogy relatíve kis további csökke-

nésért nagyobb beruházásokat kell megvalósítani, így további elemzésekre lehet szükség ilyen 

rendszerek bevezetéséhez. 

Ezeken felül érdemes megvizsgálni a logisztikai költségek alakulását is, ezzel kapcso-

latban is szolgáltatott adatokat a szimuláció. A jelenlegi city logisztikai rendszerben egy hó-

nap alatt, 6 koncentrált igénypont-halmaz összesen 344 igénypontját vizsgálva az összes lo-

gisztikai költség 196,69 millió Ft-ra adódik. Az átszervezett rendszerben tehergépkocsik 

alkalmazása esetén ez az érték 159,97 millió Ft-ra csökken (-18,7%), kötött pályás áru-

szállítás bevezetésekor pedig 147,23 millió Ft lesz az összes logisztikai költség (-25,2%). 

Ez elsősorban a beszállítási útvonalakon jelentkető szállítási költség csökkenésének köszön-

hető, amely a jelenlegi rendszerben 142,89 millió Ft, az átszervezett rendszerben pedig 78,17 

millió, illetve 65,43 millió Ft-ra csökken (-45,3%, illetve -54,2%). Az új csomópont, azaz a 

konszolidációs központ üzemeltetésének költsége 27,96 millió Ft lesz a modell alapján, a töb-

bi költséghelyen pedig nem történik jelentős változás. Így egyértelműen látszik az is, hogy a 

konszolidáció-alapú city logisztikai rendszer üzemeltetése is olcsóbb lesz a koncentrált 

igénypont-halmazok city logisztikai rendszerében (ld. 36. ábra), ezáltal pedig megdőlt az 

a feltételezés is, miszerint a konszolidációs központot alkalmazó rendszerkoncepció 

üzemeltetése akár drágább is lehet. 

 

36. ábra: A logisztikai költségek változása a koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai 

rendszerében, 1 hónapra, 344 igénypont esetén 
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Természetesen a továbbiakban szükséges lesz vizsgálni a beruházási költségeket is, hi-

szen konszolidációs központot kell létesíteni, áruforgalmi zsilipeket kell kialakítani, illetve a 

kötött pályás áruszállítás esetén további jelentős beruházásokra van szükség. Ez fontos eleme 

lesz a kutatás következő lépéseinek, hiszen ezek is jelentősen befolyásolják az egyes megol-

dások hatékonyságát. Mindezek ellenére az a szimulációs futtatások eredményei alapján 

egyértelműen megállapítható, hogy az átszervezett megoldások hatékonyabbak lesznek, 

kevesebb szállításra lesz szükség, amely kevesebb tüzelőanyagfogyasztást, ezáltal pedig 

alacsonyabb káros anyag kibocsátást jelent, sőt, még a logisztikai költségek is csökken-

nek. Ezek alapján az alábbi 2. tézist fogalmaztam meg.  

2. tézis: A városi koncentrált igénypont-halmazok áruellátási rendszerében a beszállítási 

tranzakciók száma, ezáltal pedig az összesített menetteljesítmény, a tüzelőanyagfogyasztás és 

a káros anyag kibocsátás is csökkenthető, amennyiben a konszolidáció-alapú city logisztikai 

rendszerekben alternatív, környezetbarát, nagyobb volumenek együttesen történő kezelésére 

képes áruszállítási technológiát, ennek megfelelő kapacitású környezetbarát tehergépkocsikat 

vagy városi kötött pályás áruszállítást alkalmazunk. A városi koncentrált igénypont-halmazok 

áruellátási rendszerében a beszállítási tranzakciók számának, ezáltal a szállítási költség csök-

kenésének köszönhetően az átszervezett, konszolidáció-alapú city logisztikai rendszer alkal-

mazása esetén a logisztikai üzemeltetési költségek is csökkennek. 

A 2. tézishez az alábbi publikációim kapcsolódnak. 

A 2. tézishez kapcsolódó saját publikációk: [EN3] [EN4] [EN6] [EN7] [EN9] [HU1] [HU3] 

[HU6] [IS1] [IS2] [IS3] [KF2] [KF3] [KF4] [KF5] [E2] [E3] [E4] [E7] [E8] 

A fenti eredmények már egyértelműen igazolták azt, hogy rendszerszinten jelentős 

csökkenés érhető el konszolidáció-alapú rendszer bevezetésével, és az alábbi 37. ábra azt is 

megmutatja, hogy a szimulációs eredmények szerint koncentrált igénypont-halmazonként 

is megfigyelhető a csökkenő tendencia, bár különböző mértékben. Ez is igazolja azt, hogy a 

koncentrált igénypont-halmazok rendszerében érdemes ezeket a megoldásokat bevezetni. 

 

37. ábra: A menetteljesítmény csökkenése az egyes koncentrált igénypont-halmazokat külön-

külön vizsgálva 
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Az eddigi eredmények mellett megvizsgáltam azt is, hogy a szimulációs modellek alap-

ján mi történik akkor, ha változik a rendszer terhelése, változik a beszállítások száma, illetve a 

szállított árumennyiség. A szimulációs futtatások során ezen két tényezőt együttesen változ-

tattam, 50%-os és 200%-os eredő érték között, azaz arra kerestem választ, hogy hogyan ala-

kulnak az eredmények, ha a forgalom a felére csökken, vagy ha kétszeresére nő, illetve köztes 

pontokat is megvizsgáltam. Az eredmények közül a káros anyag kibocsátással, valamint az 

összes logisztikai költséggel kapcsolatos következtetéseket szeretném kiemelni. A CO2-

kibocsátás változását mutatja be a 38. ábra.  

 

38. ábra: Az összes széndioxid-kibocsátás változása az árumennyiség növekedésének mérté-

kével összefüggésben, a szimulációs eredmények alapján 

A szimulációs eredmények azt mutatják, hogy az összes menetteljesítmény a konszo-

lidáció-alapú koncepciókban nem változik jelentős mértékben a rendszer szervezési lo-

gikájának köszönhetően az árumennyiség változásával, csak a városon belüli szállítások 

száma növekszik, városon kívül pedig a beszállításokat végző járművek kihasználtsága nőtt 

meg. Ezzel szemben a jelenlegi rendszerben minél több árut szállítunk, annál több lesz az 

összes menetteljesítmény, hiszen a rendszer résztvevőinek logisztikai folyamatai nincsenek 

összehangolva. Megvizsgálva az árumennyiség változásának és az összes menetteljesítmény-

nek az összefüggéseit, a Pearson-féle korrelációs együttható [85] a jelenlegi rendszer esetén 

98,4%-ra, a tehergépkocsikat alkalmazó átszervezett rendszer esetén 98,6%-ra, a kötött pályás 

megoldás esetén pedig 91%-ra adódott, ezek az eredmények a vizsgált jellemzők teljes mér-

tékben egyértelmű összefüggését mutatják. Ennek következményeképp a káros anyag kibo-

csátás esetén is ez a tendencia lesz megfigyelhető, sőt, a kötött pályás szállítás esetén még 

kisebb lesz a változás. 

A kibocsátások mellett a költségek alakulását is megvizsgáltam, ezt szemlélteti a 39. áb-

ra. Látható, hogy az árumennyiség növekedésével minden vizsgált esetben nőnek a költ-

ségek, de a jelenlegi rendszernél meredekebb növekedés figyelhető meg. A másodlagos 

tengelyen ábrázolt megtakarítások esetén látható, hogy minél nagyobb az árumennyiség, 

annál nagyobb a megtakarítás is, de a megtakarítás aránya nem változik jelentős mértékben, 

a valós, illetve a nagyobb árumennyiségek esetén is 17,5%-19,3%, illetve 22,7%-25% közötti 
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megtakarítások figyelhetők meg a két vizsgált áruszállítási technológia esetén az átszervezett 

rendszerekben. Vizsgálva az összefüggéseket az árumennyiség változása és az összes logisz-

tikai költség között, a Pearson-együttható a jelenlegi rendszer esetén 99,5%-ra, az átszervezett 

rendszerek esetén pedig 99,7%-ra adódott, azaz egyértelmű összefüggés adódik az árumeny-

nyiség és a költségek között. A változásokat a megtakarításokkal vetve össze, 95,8%-os, illet-

ve 95,1%-os Pearson értékek adódtak, azaz itt is nagyon magas a vizsgált jellemzők egymás-

tól való függése. Ezek az eredmények rávilágítanak arra, hogy a vizsgált city logisztikai kon-

cepciók esetén minél nagyobb a kezelendő árumennyiség, annál nagyobb lesz a megtaka-

rítás az átszervezett rendszerekben, azaz érvényesül a méretgazdaságosság elve. Eszerint 

minél több árut kell kezelni, annál inkább megéri a konszolidáció-alapú átszervezett koncep-

ciókat alkalmazni. 

 

39. ábra: Az összes logisztikai költség változása az árumennyiség növekedésének mértékével 

összefüggésben, a szimulációs eredmények alapján 

Értekezésem következő részében azt fogom ismertetni, hogy a zárt infrastruktúrájú kon-

centrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerében hogyan lehetne cargo kerékpárokat 

alkalmazni bizonyos áruszállítási feladatok kezelésére egy új, geometriai struktúra-alapú city 

logisztikai koncepcióban.  
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5. Cargo kerékpárok alkalmazása a city logisztikai rendszer geo-

metriai struktúrája alapján 

3. hipotézis: Feltételezem, hogy koncentrált igénypont-halmazok esetén a hálózat struktúrája 

alapján kialakítható olyan city logisztikai rendszer, amelyben két- vagy három nyomon haladó 

zéróemissziós kisáruszállító járműveket, pl. cargo kerékpárokat a hagyományos áruszállítási 

technológiákkal kombináltan hatékonyan lehet alkalmazni. 

Értekezésem 5. fejezetében a fenti 3. hipotézisemet fogom igazolni, azt fogom bemutat-

ni, hogy a hálózat struktúrája alapján kialakítható egy olyan city logisztikai koncepció, amely 

lehetővé teszi zéróemissziós kisáruszállító járművek hatékony alkalmazását. Ezt azért is tar-

tom kiemelt fontosságúnak, mert az előzőekben bemutatott konszolidáció-alapú új koncepci-

ók alkalmazásával kapcsolatosan bebizonyosodott, hogy komoly megtakarítások érhetők el. 

Ezekben a koncepciókban a nagyobb volumeneket kezelni képes áruszállító járműveket vizs-

gáltam csak, ezek mellé érdemes megvizsgálni azt is, hogy hogyan lehet a kisebb eszközöket 

bevonni ezekbe a rendszerekbe, illetve kombinálni azokat a hagyományos megoldásokkal egy 

újszerű városi áruszállítási rendszerben.  

Ezen kisebb eszközök közül két olyan lehetőség van, amely a hagyományos közúti áru-

szállítás hátrányait kiküszöbölheti, ezek pedig a kis kapacitású elektromos közúti járművek 

(klasszikus cargo kerékpárok, két vagy három nyomon haladó, emberi erővel hajtott, elektro-

mos segédmeghajtású járművek, cargo mopedek, elektromos robogók stb.), illetve az áruszál-

lító drónok. Mivel mindkét esetben teljesen elektromos meghajtásról beszélhetünk, miközben 

a közúti hálózat helyett a kerékpárút hálózatot (vagy legalább a hagyományos közúti jármű-

veknél keskenyebb sávot), illetve a légi útvonalakat használhatják. Utóbbiak esetén jelenleg 

még nincs lehetőség nagyobb volumenek hatékony szállítására, a cargo kerékpárok esetén 

azonban már számos működő rendszer igazolta a hatékonyságukat, így meg fogom vizs-

gálni azt a bevásárlóközpontok példáján keresztül, hogy a koncentrált igénypont-

halmazok esetén is van-e létjogosultsága ezek alkalmazásának. Értekezésemben az egy-

szerűség kedvéért a nemzetközi szakirodalomhoz igazodva cargo kerékpárnak fogok nevezni 

minden, legalább részben emberi erővel (elektromos segédmeghajtással vagy anélkül) hajtott, 

áruszállítási célú, két-, három-, négy- vagy többkerekű, két vagy három nyomon haladó jár-

művet (pl. áruszállításra használt haszonbiciklik, klasszikus cargo kerékpárok, cargo triciklik, 

négy-, öt- és hatkerekű nagyobb kapacitású, részben emberi erővel hajtott eszközök). 

Elsőként ismertetni fogom a napjainkban működő cargo kerékpáros city logisztikai 

rendszereket, majd pedig kitérek a kapcsolódó kutatási irányokra. Következő lépésben bemu-

tatom a hálózat struktúrája alapján kidolgozott új rendszerkoncepciót, majd az annak vizsgála-

tára elkészített makroszkopikus szintű szimulációs modellt, végül pedig ismertetem a jármű-

számokkal, illetve a költségekkel kapcsolatos eredményeket és következtetéseket, amelyek 

igazolni fogják a fenti hipotézisemet. 
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5.1. Cargo kerékpárok a city logisztikában 

Napjainkban egyre nagyobb mértékben elterjednek a két vagy három nyomon haladó, 

részben emberi erővel hajtott elektromos segédmeghajtású eszközök a városi áruszállításban. 

Az áruszállításra kialakított kétkerekű járművek mellett nagyobb árumennyiségeket szállítani 

képes három-, négy-, sőt, akár öt- és hatkerekű eszközöket is alkalmaznak a city logisztikai 

folyamatokban. A következőkben először ismertetem ezek jelenlegi alkalmazásait, majd pedig 

kitérek a kapcsolódó kutatási és modellezési irányokra. 

5.1.1. Cargo kerékpárokat alkalmazó city logisztikai rendszerek 

Tanulmányok szerint napjainkban a legtöbb európai városban minden második áruszál-

lítással összefüggő motorizált utazás az autók és furgonok helyett megvalósítható lenne ke-

rékpárokkal is, a házhozszállítások esetében pedig minden negyedik küldeményt lehetne te-

hergépkocsik helyett hagyományos kétkerekű kerékpárokkal kézbesíteni, ahol a futár háti-

zsákja szolgál szállítóeszközként [86]. Ennek megfelelően egyre több európai nagyvárosban 

működnek ilyen jellegű rendszerek. A kontinens egyik legjelentősebb logisztikai szolgáltató-

ja, a DHL számos városban dolgozik cargo kerékpárokkal, ezek közül a négykerekű cargo 

kerékpárt, az ún. cubicycle-t érdemes külön is kiemelni [87], ezeket egy többlépcsős rend-

szerben alkalmazzák Hollandia több városában, valamint Gentben, Frankfurtban, Európán 

kívül pedig Taipeiben. Ezekben a rendszerekben tehergépkocsikkal szállítanak EUR-raklap 

méretű intermodális egységeket egy átrakópontig, ahol egy speciális eszközzel átrakják azokat 

a négykerekű cargo kerékpárokra, azaz tehergépkocsikat és cargo kerékpárokat kombináltan 

alkalmaznak. Prágában is alkalmaz ilyen eszközöket a DHL, ebben az esetben több helyi lo-

gisztikai szolgáltatóval (többek között Dachser, GLS, DPD) közösen használnak egy árufor-

galmi zsilipet, cargo kerékpárokkal bonyolítva le a last mile áruszállítási feladatokat [88].    

Egy másik említésre érdemes cargo kerékpáros rendszer a római Eadessopedala, amely 

a városi domborzati viszonyokat használja ki. Ebben a rendszerben egy úgynevezett mozgó 

raktárból egy magasabban fekvő ponton rakodják át az árut a cargo kerékpárokra, azok pedig 

a lejtő adta előnyöket kihasználva felkeresik és kiszolgálják az igénypontokat [89]. A mozgó 

raktárt alkalmazó megoldás rendkívül dinamikus, időszakonként dinamikusan változik a rak-

tár helyszíne, így minimalizálva a teljesítményeket és a kibocsátásokat. Mozgó raktáras rend-

szerekhez kapcsolódva érdemes megemlíteni a UPS hamburgi, dublini és Leuven-i rendszere-

it [90], valamint a TNT brüsszeli pilot projektjét is [91]: mindkét esetben egy intermodális 

egység funkcionál mozgó raktárként. 

A nagyobb mennyiségeket kezelő rendszerek közül meg kell említeni a Hermes és a DB 

Schenker megoldásait. Egy 2018-as berlini pilot projektben [92] több cargo kerékpáros lo-

gisztikai szolgáltató mellett a Hermes egy mikrodepó alkalmazásával, hatkerekű cargo kerék-

párokat is használt a last mile feladatok lebonyolítására. Ezek a járművek két EUR-rakodólap 

méretű egység szállítására is képesek voltak [93], a DB Schenker pedig 2019-től kezdődően 

alkalmazza az úgynevezett XXL cargo kerékpárokat a németországi Hamburgban, ezek pedig 

egyszerre 500 kg áru szállítására alkalmasak [94]. Vilniusban, Litvániában az IKEA kezdett el 

napelemes cargo tricikliket alkalmazni a házhozszállítások lebonyolítására (ezáltal kezelve az 
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akkumulátorok töltésével, illetve cseréjével kapcsolatos problémákat), ezek az eszközök is 

egy raklapnyi árut tudnak szállítani, 150 kg-ig [95]. Ezek a rendszerek megmutatják, hogy 

cargo kerékpárokkal már egészen nagy volumenek kezelésére is lehetőség van, teher-

gépkocsik is hatékonyan kiválthatók ezekkel a zéróemissziós eszközökkel. 

Szintén érdemes kitérni azokra a projektekre, ahol a cargo kerékpárok alkalmazását 

más, környezetbarát alágazattal kombinálják, hiszen ezek az áruszállítási technológiák is fon-

tosak kutatásom szempontjából. A párizsi Vert Chez Vous rendszerében áruszállító uszályok 

szállítanak cargo tricikliket a Szajnán, ezek kiscsomagokkal történő megrakása már útközben, 

a hajó fedélzetén történik, 15 nagytehergépkocsit váltva ki napi szinten [30]. A DHL Amsz-

terdamban alkalmaz kombinált megoldást kisméretű cargo hajókkal és cargo kerékpárokkal 

[96], a frankfurti LogistikTram pilot rendszerben pedig cargo kerékpárokat áruszállító villa-

mosokkal kombináltak, a villamos itt lényegében mozgóraktárként funkcionált [97]. 

Mivel kutatásomban alapvetően budapesti adatokkal tudok dolgozni, ezért a cargo ke-

rékpárok szempontjából is érdemes kitérni ennek a városnak a helyzetére. A Budapesten aktív 

logisztikai szolgáltató vállalatok közül napjainkban néhány már rendelkezik két vagy három-

kerekű cargo kerékpárokkal, így ezen a területen komoly fejlesztési potenciálok feltételezhe-

tők. Ezt mutatja az is, hogy 2021 végétől kezdődően lehetőség van Magyarországon cargo 

kerékpárok beszerzésére pályázni, vállalati flották kialakításához [98]. Jelenleg a legjelentő-

sebb budapesti cargo kerékpáros szolgáltató a Hajtás-Pajtás, amely a GLS partnereként ha-

szonkerékpárok, kettő- és háromkerekű cargo kerékpárok, illetve elektromos kistehergépko-

csik használatával végez szállításokat Budapesten [99], de 2021-től kezdődően már a DHL is 

alkalmaz cargo kerékpárokat a budapesti kiscsomagszállítás során [100]. 

A következő 40. ábra bemutat néhány, napjainkban is alkalmazott cargo kerékpár tech-

nológiát, a bal felső képtől soronként haladva megjelennek a DHL kétkerekű cargo kerékpár-

jai, egy USA-beli pótkocsis megoldás, a GLS grazi cargo triciklijei, a DHL által alkalmazott 

négykerekű cubicycle, a DB Schenker XXL cargo bike-ja, valamint a Hermes pótkocsis cu-

bicycle megoldása. 

 

40. ábra: Napjainkban alkalmazott cargo kerékpár technológiák [101] [102] [103] [87] [93] 

[94] 

Cargo kerékpárok vizsgálata esetén érdemes lehet kitérni a hasonló jellegű, de nem em-

beri erővel hajtott elektromos eszközökre is, pl. a cargo mopedekre. Ezek szintén környezet-
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barát, elektromos meghajtású járművek, viszont a meghajtásuk nem igényel emberi erőkifej-

tést, miközben méretük és kapacitásuk hasonló a nagyobb cargo kerékpárokhoz. Ilyen eszkö-

zöket alkalmaznak pl. Hollandiában postai célokra [104], de Madridban is megjelentek már 

ilyen kisáruszállító járművek [105]. Hátrányuk, hogy nem feltétlenül alkalmasak a kerékpár-

út-hálózat igénybevételére. Erre a problémára a UPS fejlesztett ki egy kombinált megoldást 

[106], amely ugyan a cargo mopedek tulajdonságaival rendelkezik, de közben az elektromos 

rásegítés mellett részben mégis emberi erővel hajtott. 

5.1.2. Kapcsolódó kutatási irányok 

Természetesen a cargo kerékpárok egyre nagyobb mértékű elterjedése miatt számos ku-

tatási projekt is vizsgálta ezt a területet. Egy 2014-es tanulmány szerint az elérhető kutatások, 

publikációk elsősorban Európával kapcsolatban vizsgálódnak, de általánosan azt állítják, hogy 

a cargo kerékpáros megoldások életképes alternatívát jelentek a jövőre nézve [107]. Egy 

2012-es tanulmány szerint a cargo kerékpáros cégek többsége a CEP-szektorban tevékenyke-

dik, a cargo kerékpárok elterjedését pedig elsősorban a városi közlekedés problémái és a zöld 

szempontok motiválták [108]. Egy 2017-es tanulmány szerint napjainkban cargo kerékpárok-

kal ki lehetne váltani a tehergépkocsik 10%-át az olyan városi területeken, ahol maximum 2 

km-es (lineáris) távolságokról beszélhetünk, anélkül, hogy a váltás a szállítási hatékonyságot 

rontaná. Ez a CO2-kibocsátás jelentős csökkenését vonná magával, sőt, az externális költségek 

is akár 25%-kal csökkenthetők lennének [109]. Egy 2019-es cikk szerint ezen felül az elekt-

romos rásegítéses cargo kerékpárok kisebb távolságok megtétele esetén költséghatékonyab-

bak a tehergépkocsiknál, kisebb árumennyiségek szállítása esetén, nagy népsűrűségű városi 

területeken [110], azaz ott, ahol a legkomolyabb city logisztikai problémák lépnek fel.  

Egy Münchent vizsgáló esettanulmányban a depóként funkcionáló konténerek optimális 

elhelyezését, az optimális cargo kerékpáros útvonalakat, a szükséges szállítási időket és az új 

rendszer hatásait vizsgálták, figyelembe véve a fenntarthatósági szempontokat is. Arra jutot-

tak, hogy az új, cargo kerékpáros megoldás esetén az összes, gázolaj-meghajtású tehergépko-

csival megtett út csökkenthető lenne, miközben a szállítási időket továbbra is be tudnák tarta-

ni [111]. Egy 2011-es cikkben New York Manhattan városrészével kapcsolatosan vizsgálód-

tak cargo kerékpárok alkalmazása kapcsán. Az eredményeik azt mutatták, hogy a napi több, 

mint 100.000 áruszállítási tranzakció szignifikáns részét lehetne elektromos cargo triciklikkel 

kezelni, úgy, hogy ez nem okozna költségnövekedést és az externális hatásokat is csökkentené 

[112]. London esetét vizsgálva a cargo kerékpáros rendszerek bevezetéseinek fő előnyeiként a 

csökkenő beszerzési, futási és parkolási költségeket, a zsúfolt városközpontban való gyorsabb 

haladást és a csökkenő környezetszennyezést fogalmazták meg egy 2012-es cikkben [108].  

Kitérve a cargo kerékpáros rendszerek modellezésével foglalkozó kutatásokra, érdemes 

megvizsgálni egy 2019-es dél-koreai kutatást, ahol Szöul esetét vizsgálták és egy cargo ke-

rékpárokat és tehergépkocsikat egyszerre alkalmazó rendszert modelleztek. A modell által 

szolgáltatott eredmények szerint az eredeti állapothoz képest jelentősen csökken az összes 

költség a cargo kerékpárok bevonásával, de nem érdemes minden tehergépkocsit kiváltani a 

kapacitással kapcsolatos peremfeltételek miatt. Ezen felül az is kiderült, hogy a CO2-

kibocsátás 10% körüli értékkel csökkenthető lenne cargo kerékpárok bevonása esetén [113]. 
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Szintén cargo kerékpárok és tehergépkocsik együttes alkalmazását modellezték egy 2016-os 

kutatásban, ahol az ausztriai Bécs esetét vizsgálták és arra jutottak, hogy cargo kerékpárokat 

integrálva a rendszerbe csökkenthető lesz a káros anyag kibocsátás, viszont a különböző típu-

sú szállítások szinkronizálása növelni fogja a szállítási költségeket [114]. Egy 2017-es cikk-

ben diszkrét esemény alapú szimulációs megoldást dolgoztak ki cargo kerékpárok alkalmazási 

lehetőségeinek vizsgálatára többrétegű hálózatokban, az eredmények pedig a franciaországi 

Grenoble városát vizsgálva azt mutatták, hogy itt is csökkenthető a CO2-kibocsátás, valamint 

a városi közlekedési dugók is mérséklődnének cargo kerékpárok bevonása esetén [115]. 

Számos megvalósult projekt és kutatás eredményeit összevetve megállapítható, 

hogy cargo kerékpárok integrálása esetén a káros anyag kibocsátás és a városi utak zsú-

foltsága csökkenthető lenne, az esetek többségében a költségekre is pozitív hatása van az 

új technológia bevezetésének. Eközben az is egyértelművé vált, hogy a cargo kerékpárok 

nem tudnak minden feladatot átvenni a hagyományos áruszállítási megoldásoktól.  

A következőkben ismertetni fogom azt az új, a kutatásom során kidolgozott, a városi 

közúthálózat geometriai struktúráján alapuló city logisztikai rendszerkoncepciót, amely alap-

ján lehetővé válik tehergépkocsik és cargo kerékpárok hatékony módon történő együttes al-

kalmazása a koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerében. 

5.2. Geometriai struktúra alapú koncepció 

A működő city logisztikai rendszerek példái alapján jól látható, hogy számos különböző 

city logisztikai feladat ellátására is alkalmasak lehetnek a cargo kerékpárok, ezek közül a leg-

nagyobb volumenűvel, azaz a beszállításokkal szeretnék foglalkozni. Ehhez egy olyan kon-

cepciót dolgoztam ki kutatásom során, amely a városi logisztikai hálózat struktúráján, 

illetve a geometriai struktúra azon specifikus tulajdonságán alapszik, amely azt a cargo 

kerékpárok használatára alkalmassá teszi. Ezt fogom most ismertetni a bevásárlóközpon-

tok city logisztikai rendszerének példáján keresztül. Fontosnak tartottam, hogy a modellalko-

tás első lépésében csak azonos típusú koncentrált igénypont-halmazokat vizsgáljak, de a mo-

dell kibővítésével egyszerű eljutni a bevásárlóközpontoktól a zárt infrastruktúrájú koncentrált 

igénypont-halmazokig, majd pedig általánosan a koncentrált igénypont-halmazokig. 

A vizsgált koncepció alapvetően a sugaras városszerkezeten alapul, így érdemes kitérni 

a városszerkezetek jellemzőire is. Morfológiai szempontból vizsgálódva a jelenlegi kutatás-

hoz három fő szerkezeti csoportot lehet meghatározni: szabálytalan (halmazos) városszerke-

zet, sakktáblaszerű (raszterhálós) városszerkezet és sugaras városszerkezet. Szabálytalan vá-

rosszerkezet esetén ún. halmaztelepülésekről van szó, ahol a szabálytalanság a teljes város-

szerkezetben megfigyelhető. Amennyiben az adott város vagy városi terület mérnöki tervezés 

eredménye, akkor sakktáblaszerű településeket kapunk, sugaras városszerkezetről pedig akkor 

lehet beszélni, ha sugárirányban összefutó főutak és körutak adják a városszerkezet gerincét 

[116]. Utóbbi esetben a rendelkezésre álló közúti közlekedési hálózat jó alapokat nyújt city 

logisztikai rendszerek szervezéséhez is, az úthálózat maga megalapozhatja a hálózatot, ez adta 

a jelen fejezetben vizsgált új koncepció ötletét is, Budapest példájából indulva ki. A 41. ábra 

ezt a háromféle szerkezetet mutatja meg, kiemelve azt, hogy hogyan lehet ezeknél kijelölni a 

sugaras szerkezethez hasonló struktúrát. 
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41. ábra: Jellemző városszerkezetek, belső gyűrű és sugarak kijelölésével 

Ebben a koncepcióban a sugaras szerkezet előnyeiből indultam ki, kihasználva azt, 

hogy a gyűrűk és sugarak metszéspontjai nagy forgalmú csomópontokat, maguk a gyű-

rűk és sugarak pedig a városi főúthálózatot jelölik ki. Általánosan is megfigyelhető az a 

tendencia, hogy a koncentrált igénypont-halmazok a fő csomópontokban helyezkednek el 

(mivel ezek a fő közlekedési csomópontok, így a vásárlóforgalom szempontjából ez az ideá-

lis, ez segíti elő a kötött pályás áruszállítás alkalmazását is), sugaras struktúra esetében pedig 

a város sugarainak és a gyűrűknek a metszéspontjai szolgáltatják ezeket a csomópontokat. A 

vizsgált új koncepció ebből a sugaras városszerkezetből indul ki, de maga a modell bármely 

más szerkezetű városra is alkalmazható, amennyiben az úthálózaton kijelölhető egy belső 

gyűrű-jellegű szakasz és az abból kiinduló sugarak is. 

A sugaras városszerkezet alapján kidolgozott új city logisztikai koncepcióban a bevásár-

lóközpontokat két csoportba soroltam: a város belső gyűrűjén található bevásárlóközpontok 

csoportjába és a belső gyűrűről kiinduló sugarakon található bevásárlóközpontok csoportjába. 

A modellezés és a későbbi szimulációs futtatások során arra kerestem választ, hogy különbö-

ző jellegű cargo kerékpárokat alkalmazva hogyan lehetne a külső gyűrűn található bevásárló-

központok egyes üzleteinek beszállításait integrálni a belső gyűrűn található bevásárlóköz-

pontokat kiszolgáló konszolidáció-alapú city logisztikai megoldásba. A fő cél annak meghatá-

rozása volt, hogy ebben a megoldásban hatékonyan be lehet-e vonni cargo kerékpárokat a 

vizsgált city logisztikai rendszerbe.  

Az új koncepció alapja az, hogy egy, a város modelljében definiált külső gyűrű kö-

zelében található konszolidációs központból nagyobb tehergépkocsikkal szállításokat 

végeznek a város belső gyűrűjére, ezzel kiszolgálva a központi bevásárlóközpontokat 

(illetve azok áruforgalmi zsilipjeit), ezáltal teljes körűen és konszolidáltan megoldva a city 

logisztikai szempontból legkritikusabb helyen elhelyezkedő igénypontok kiszolgálásának 

problémáját. Ezekhez a beszállításokhoz hozzáilleszthetők azon sugármenti bevásárló-

központokban található üzletek beszállítandó árui, melyek esetén az adott zéróemissziós 

kisáruszállító járművekkel, azaz cargo kerékpárokkal az adott szállítás lebonyolítható. 

Ezek az áruk a nagyobb tehergépkocsikkal jutnak el a belső gyűrű áruforgalmi zsilipjeibe, 

onnan pedig a sugarak mentén cargo kerékpárokkal kiszállítják azokat a sugármenti bevásár-

lóközpontokba. A koncepció alapját a következő 42. ábra mutatja be. 
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42. ábra: A vizsgált cargo kerékpáros city logisztikai koncepció 

A modellalkotás első lépéseként gráfelméleti alapokra helyezve definiálom a bevásárló-

központok (azaz zárt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmazok, illetve általánosabb 

esetben tetszőleges típusú koncentrált igénypont-halmazok) city logisztikai rendszerének 

geometriai struktúrájának elvi modelljét. A fentiek figyelembevételével, a későbbiekben lé-

nyegében ezen elvi modell alapján építettem fel a szimulációs modellt az előbbiekben bemu-

tatott koncepció vizsgálatára. Az így kapott elvi struktúrát a 43. ábra mutatja be.  

 

43. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok áruellátási rendszerének elvi geometriai struktú-

rája 



68 

 

Az elvi struktúra gráfelméleti alapú jelölései az alábbiak: 

• n: a (sokszögként megadott) belső gyűrűn lévő csúcsok (koncentrált igénypont-

halmazok) száma; 

• mi: az i. sugáron lévő csúcsok (koncentrált igénypont-halmazok) száma; 

• V(i): i. koncentrált igénypont-halmaz a belső gyűrűn, összes igénye QV(i); 

• W(i,j): j. koncentrált igénypont-halmaz a V(i)-ből kiinduló i. sugáron, összes 

igénye QW(i,j); 

• I(i,i+1): az i. és i+1. koncentrált igénypont-halmaz közötti él a belső gyűrűn (út-

szakasz), ennek a hossza D[I(i,i+1)], i=1…n; I(n,n+1)=I(n,1); 

• E(i,j-1,j): az i. sugáron lévő j-1. és j. koncentrált igénypont-halmaz közötti él 

(útszakasz), ennek a hossza D[E(i,j-1,j)], j=1… mi; 

• R: a belső gyűrűt megadó sokszög befoglaló körének sugara. 

Az előbbi paraméterek ismeretében már meghatározhatók a modell fő paraméterei is. 

Az elvi struktúrában ekkor az i. sugár teljes hosszát az alábbi (18) összefüggés szerint kapjuk 

meg: 

(18) di = ∑ D[E(i, j − 1, j)]
mi
j=1  

A sugarak teljes hosszának ismeretében megkapjuk az átlagos sugárhosszt a (19) össze-

függés szerint: 

(19) D = 
∑ di
n
i=1

n
 

Az egy sugáron található koncentrált igénypont-halmazok átlagos számát ekkor a (20) 

összefüggés adja:  

(20) m̅ =  
∑ mi
n
i=1

n
 

Az egy belső gyűrűn lévő koncentrált igénypont-halmaz átlagos igényét az alábbi (21) 

összefüggés szerint kaphatjuk meg: 

(21) Q̅V =
∑ QV(i)
n
i=1

n
 

Az i. sugáron lévő átlagos koncentrált igénypont-halmaz átlagos igényét az alábbi (22) 

összefüggés adja: 

(22) Q̅W(i) =
∑ QW(i,j)
mi
j=1

mi
 

A rendszerben található tetszőleges koncentrált igénypont-halmaz átlagos igényét ekkor 

az alábbi (23) összefüggés fogja megadni: 

(23) Q̅ =
 ∑ QV(i)
n
i=1 +∑ ∑ QW(i,j)

mi
j=1

n
i=1

n+∑ mi
n
i=1

 

Az elvi modell felírása után definiáltam a szimmetrikus geometriai struktúrát, amelyet 

az alábbi 44. ábra ismertet, a szimmetrikus eset fő paramétereivel együtt.  
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44. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok áruellátási rendszerének szimmetrikus elvi geo-

metriai struktúrája 

Az előbbi ábrán felvett szimmetrikus eset fő jellemzői az alábbiak: 

• az adott sugáron lévő igénypont-halmazok száma minden sugáron megegyezik, 

ezt jelöljük m-mel; 

• az I(i-1,i) ívek hossza megegyezik minden i érték esetén (i=1…n), azaz a belső 

gyűrű egy egyenlőoldalú n-oldalú sokszög lesz; 

• az E(i,j-1,j) szakaszok hossza megegyezik minden sugáron, minden i és j érték 

esetén (i=1…n; j=1…m); 

• az igények pedig minden igénypont-halmaz esetén megegyeznek, azaz teljesül 

az alábbi (24) összefüggés: 

(24) Q̅ = QV(i) = ⋯ = QV(n) = QW(1,1) = ⋯ = QW(i,j) = ⋯ = QW(n,m) 

Azt feltételezem, hogy ez a szimmetrikus eset adja meg az optimális, a geometriai struk-

túra-alapú hálózat-szervezés szempontjából legnagyobb hatékonyságot biztosító struktúrát, ez 

pedig a későbbiekben jó összehasonlítási alap lehet tetszőleges city logisztikai rendszerek 

vizsgálata esetén, azonban ezzel kapcsolatosan még további kutatásokat kell folytatni.  

Természetesen ez a szimmetrikus struktúra valós city logisztikai rendszerekben nem 

fordul elő, így valós esetben az előbbi állítások nem teljesülnek, a geometriai struktúra eltér a 

szimmetrikustól (azaz a modell torzul). A valós rendszerekben előfordulhatnak elágazások is, 

azaz különböző sugarak egyes szakaszai fedhetik egymást, illetve lehet olyan központi igény-

pont-halmaz, amelyből több sugár is kiindul. A sugarak egyes szakaszai a valóságban törtvo-

nalak, de modellszerűen elegendő egyenes szakaszokat vizsgálni. A következő 45. ábra bal 

oldala megmutatja egy lehetséges valós rendszer modelljét, n=6 (azaz 6 sugár) esetén. Ebben 

a modellben az egyes szakaszok hosszának meghatározása ekkor a törtvonalakat képző szaka-

szok hosszainak összegzéséből adódik. Fontos kiemelni, hogy a belső gyűrű csak az elvi mo-
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dellben ad meg egy n-oldalú sokszöget, valós esetben a sugarakhoz hasonlóan törtvonalak 

adják meg a sokszög oldalait. A 45. ábra jobb oldala azt is bemutatja, hogy a valós modell 

hogyan egyszerűsíthető. 

 

45. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok áruellátási rendszerének egy lehetséges valós 

struktúrája törtvonalakkal, majd egyszerűsítve, n=6 esetén 

Az ilyen valós esetekben lehet olyan központi koncentrált igénypont-halmaz, ahonnan 

több, mint 1 sugár indul ki (ezeket a későbbiekben * jelöléssel fogom ellátni), illetve előfor-

dulhat olyan központi koncentrált igénypont-halmaz, amelyből nem indul ki sugár, így mi=0 

is lehetséges. Ebben az esetben a sugarak száma tehát nagyobb vagy egyenlő lesz, mint n. A 

valós eset általános jellemzői az alábbiak lesznek: 

• az adott sugáron lévő koncentrált igénypont-halmazok száma nem egyezik meg 

minden esetben, jelen példa esetén: m1 = 2, m2 = 3, m3 = 2, m4 = 1, m5 = 2, m5* = 

2, m6 = 0; 

• az I(i-1,i) ívek hossza nem minden esetben egyezik meg; 

• az E(i,j-1,j) szakaszok hossza nem minden esetben egyezik meg, az egyes suga-

rakon belül és az egyes sugarak között is lehetnek különbségek. 

Ezek alapján már vizsgálható Budapest példája is, ahol kutatásom során 32 bevá-

sárlóközpontot vontam be az új koncepció modelljébe. Budapest városi közlekedési háló-

zatának geometriai struktúráját az előbbi jelölésekkel ekkor a 46. ábra mutatja be. Látható, 

hogy ez egy jó példa a valós rendszerekre, mert ugyan jól definiálható belső gyűrű és sugarak 

is vannak, de a modell erősen torzul, számos elágazás előfordul benne, illetve az egyik köz-

ponti igénypont-halmaz, V(3) sem illeszkedik pontosan a belső gyűrűre. Ezen kívül megemlí-

tendő, hogy három bevásárlóközpont-pár esetében is nulla közeli a távolság, tehát lényegében 

egymás mellett elhelyezkedő koncentrált igénypont-halmazokról beszélhetünk, amelyeket 

akár együttesen, közös áruforgalmi zsilippel is ki lehetne szolgálni. A modell egyszerűsítése 

esetén a belső gyűrűt adó hatszögre alapvetően kör helyett inkább egy ellipszis illeszthető, 

melynek nagytengelye 4,7 km, kistengelye pedig 3,5 km hosszú. 



71 

 

 

46. ábra: A budapesti bevásárlóközpontok geometriai struktúrájának modellje az elvi geo-

metriai modellhez definiált jelölésekkel 

Így felírásra került a vizsgált új koncepció alapján a rendszer elvi, szimmetrikus és 

valós geometriai modellje, ehhez pedig az alábbi megállapítás fogalmazható meg. 

Kutatásom eredményeként elkészült a bevásárlóközpontok (általános esetben zárt infrastruk-

túrájú koncentrált igénypont-halmazok) city logisztikai rendszerét leíró hálózat geometriai 

struktúrájának modellje. 

Következő lépésben szeretném bemutatni az előbbiekben ismertetett új koncepció szi-

mulációs modelljét, amit a geometriai struktúra modellje alapján építettem fel. 

5.3. A makroszkopikus szintű szimulációs modell 

Következő lépésként felépítettem a makroszkopikus szintű szimulációs modellt az előb-

biekben ismertetett cargo kerékpáros koncepció vizsgálatára. Azért makroszkopikus szintű 

szimulációra esett a választásom, mivel itt a korábbi esettel ellentétben nem részletes para-

méterek alapján történő összehasonlításra, hanem a koncepció hatékonyságáról való 

döntésre terveztem felhasználni a modellt. A makroszkopikus szintű modellben a folyama-

tokat bevásárlóközpontok szerint aggregáltan vizsgáltam, a mezoszkopikus szint igénypontok 

és beszállítási tranzakciók szerinti bontásával szemben. Az előbbiekben ismertetett új rend-

szerkoncepció vizsgálatához négy különböző, napjainkban is már elterjedt cargo kerékpár 

technológiát választottam ki, ezek legfontosabb paramétereit a 6. táblázat tartalmazza.  
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6. táblázat: A makroszkopikus szintű szimulációs modellben vizsgált cargo kerékpár 

típusok legfontosabb paraméterei [117] [118] [119] 

Típus 
STePS 

eBULLITT 

Radkutsche Mus-

ketier trike 

Armadillo 

cubicycle 

Armadillo cubicycle 

pótkocsival 

Kerekek száma 2 3 4 6 

Teherbírás [kg] 100 242 125 250 

Szállító-egységek 

száma 
1 1 1 2 

Szállító-egység L [m] 0,70 1,27 1,20 1,20 

Szállító-egység B [m] 0,50 0,83 0,80 0,80 

Szállító-egység H [m] 0,70 1,27 1,00 1,00 

Raktérfogat [m3] 0,245 1,339 0,960 1,920 

Akkumulátor [kWh] 0,504 0,540 1,200 1,200 

Motor [W] 250 250 250 250 

Átlagos távolság egy 

töltéssel [km] 
90 200 50 50 

Töltési idő [h] 4 4 4 4 

A modellben a korábbi 46. ábra szerinti módon 32 budapesti bevásárlóközpontot vizs-

gáltam, ezeket mutatja meg térképen, a vizsgálandó úthálózatot is bemutatva a 47. ábra. 

 

47. ábra: A vizsgált bevásárlóközpontok és a logisztikai hálózat geometriai modellje Google 

Maps-en 

Mivel a korábban ismertetett módon ezen bevásárlóközpontok közül csak 4-gyel kap-

csolatosan álltak adatok rendelkezésemre, így a többi vizsgálandó koncentrált igénypont-

halmaz igényeit becsülni kellett. Az igények becslésének alapját egy ABC-analízis alapú 

[120] csoportosítási eljárás szolgáltatta, ahol az üzletszámok alapján határoztam meg 

azt, hogy az adott bevásárlóközpont a „kicsi”, a „közepes” vagy a „nagy” méretkategó-

riába esik. Ebben az esetben a méret nem a fizikai mérettel, hanem az áruforgalommal ará-

nyos tényezőként jelenik meg. Az ABC-elemzés kategóriahatárait 33,3%-ra, 66,7%-ra, illetve 

100%-ra vettem fel, azaz az A kategóriájú bevásárlóközpontok üzletei teszik ki a budapesti 

bevásárlóközpontokban található üzletek maximum egyharmadát, az A és B kategóriájú bevá-
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sárlóközpontok együttes üzletszáma pedig az összes üzlet maximum kétharmadát jelenti. A 

becsléshez és a modellezéshez a 2019-es üzletszámokat használtam fel, akkor készült el ez a 

szimulációs modell. Az ABC-elemzés eredményei alapján mindhárom kategóriába esik 1-1, 

korábban részletesen felmért bevásárlóközpont, így az egyes kategóriákon belül ezeket az 

adatokat fel lehet használni a becslésekhez, az áruforgalmat az üzletszámmal arányosan be-

csülve (makroszkopikus szintű becslésként), azt feltételezve, hogy adott kategórián belül ha-

sonló city logisztikai karakterisztikára számíthatunk. A három kategória jellemzői az alábbi-

ak: 

• A kategória: a megfigyeléseim alapján ezek magas üzletszámú bevásárlóköz-

pontok, jellemzően kisebb áruforgalmat bonyolító kis üzleteket tartalmaznak, 

melyek cargo kerékpárral várhatóan könnyen kiszolgálhatók. 

• B kategória: ezek közepes üzletszámú bevásárlóközpontok, jellemzően nagy 

alapterületű, nagyobb áruforgalmat bonyolító üzleteket tartalmaznak, melyek 

egy része cargo kerékpárral várhatóan nehezebben szolgálható ki. 

• C kategória: ezek alacsony üzletszámú bevásárlóközpontok, jellemzően nagy 

alapterületű, nagyobb áruforgalmat bonyolító üzleteket tartalmaznak, melyek 

egy része cargo kerékpárral várhatóan nehezebben szolgálható ki. 

Az üzletek jellemző paraméterei az egyes ABC-elemzés szerinti kategóriákban a  

9. melléklet 1. táblázatában láthatók, az ezek alapján meghatározott további fő paramétereket 

pedig a 9. melléklet 2.-4. táblázatai mutatják be, ezek szolgáltak a szimulációs modell beme-

neti adataiként. Ezen adatok alapján a vizsgált koncepcióban, 32 budapesti bevásárlóközpont 

kiszolgálása esetén a 6 központi bevásárlóközpontnak összesen 1.135 üzletét lehet kiszolgál-

ni. Ehhez a kétkerekű eBULLITT cargo kerékpárok alkalmazásával a sugarakon található 26 

bevásárlóközpont 2.297 üzletéből 342 üzletet (14,9%) lehet ellátni a becsült áruforgalmi igé-

nyek alapján, Radkutsche triciklikkel 990 (43,1%), négykerekű Armadillo cubicycle-k alkal-

mazásával 805 (35%), pótkocsival kiegészített Armadillo cubicycle-k esetén pedig 1.078 üzlet 

(46,9%, tehát az összes üzlet közel fele) szolgálható ki. Már ez is jól mutatja, hogy cargo ke-

rékpárok rendszerbe történő integrálásával egyre több és több üzlet beszállításait lehet 

egy ilyen geometriai struktúra alapú rendszerkoncepcióban megoldani további teher-

gépkocsik bevonása nélkül. Emellett pedig ahogy egyre nagyobb kapacitású technológiák 

lesznek elérhetők, egyre nagyobb áruforgalmat lehet egy ilyen rendszerben lebonyolítani (így 

például, ha hozzáadnám a modellhez a DB Schenker újonnan megjelent, 500 kg kapacitású 

XXL cargo bike-ját is). A modellezés során fontos peremfeltétel volt az, hogy a vizsgált, két 

vagy három nyomon haladó, részben emberi erővel hajtott elektromos segédmeghajtású esz-

közök a rendszer logisztikai létesítményeiben kiszolgálhatók, illetve a rendelkezésre álló ke-

rékpárút-hálózatot korlátozás nélkül használhatják, vagyis az infrastruktúra teljes mértékben 

megfelelő ezek alkalmazásához.  

A szimulációs modell a korábbaikban bemutatott MS Excel-alapú mezoszkopikus mo-

dell átalakításával készült el, így a modell verifikációja és validációja is azzal megegyező 

módon történt. A szimulációs modell ebben az esetben is egy harminc napos időszakot vizs-

gált. A modell működési folyamatát a 48. ábra mutatja be. 
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48. ábra: A makroszkopikus szintű szimulációs modell működési folyamata 

A szimulációs modell munkalapjainak nagy része a mezoszkopikus szintű modellhez 

hasonlóan épül fel, az egyes paraméterek napok és bevásárlóközpontok szerint aggregáltan 

jelennek meg, erre mutat példát a 49. ábra. 

 

49. ábra: Makroszkopikus szintű szimulációs modell cargo kerékpáros rendszerkoncepció 

vizsgálatára – a konszolidációs központ beérkező szállításai 

Miután a szimulációs modell a mezoszkopikus szintű modellnél bemutatott megoldással 

megegyező módon előállítja a konszolidációs központból kiszállítandó mennyiségeket, elő 

kell állítani bevásárlóközpontonként a belső gyűrűre nagyobb tehergépkocsikkal, illetve a 

sugarak mentén cargo kerékpárokkal kiszállítandó árumennyiségeket. Ezeket egy külön mun-

kalapon rögzítjük, ezt mutatja be az 50. ábra. Végül pedig minden egyes vizsgálandó koncep-

ciót külön munkalapokon vizsgál meg a modell, és előállítja azok legfontosabb jellemző pa-

ramétereit, ezt mutatja be az 51. ábra. 
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50. ábra: Makroszkopikus szintű szimulációs modell cargo kerékpáros rendszerkoncepció 

vizsgálatára – szállítások paramétereinek számítása 

 

51. ábra: Makroszkopikus szintű szimulációs modell cargo kerékpáros rendszerkoncepció 

vizsgálatára – cargo kerékpáros koncepciók modellezése 

Ezzel elkészült az előbbiekben bemutatott, a hálózat geometriai struktúráján ala-

puló, cargo kerékpáros city logisztikai rendszer makroszkopikus szintű szimulációs mo-

dellje, amely lehetővé teszi azt, hogy megvizsgáljam ennek a megoldásnak a hatékonysá-

gát. A szimulációs modellhez kapcsolódóan az alábbi megállapítás fogalmazható meg. 

Kutatásom eredményeként elkészült a koncentrált igénypont-halmazok kiszolgálásában cargo 

kerékpárokat integráló, a hálózat cargo kerékpár-specifikus geometriai struktúráját modellező 

új city logisztikai rendszer MS Excel-alapú, makroszkopikus szintű szimulációs modellje. 

Értekezésem következő részében ismertetni fogom a kapott szimulációs eredményeket 

és a következtetéseimet. 

5.4. A szimulációs eredmények 

A szimulációs futtatásokat ebben az esetben is kísérlettervezés előzte meg a mezoszko-

pikus szintű szimulációs modell esetével megegyező módon. A kísérlettervezést követően 200 

futtatást hajtottam végre egyhónapos időszakot vizsgálva, a számítások szerint pedig ekkor 

195 kísérlet elegendő volt, így megfelelő számú eredmény adódott, 95%-os megbízhatóság és 

5%-os megengedett hiba mellett. A szimulációs futtatások elsődleges célja a szükséges jármű-

számok várható értékének meghatározása volt, ezáltal pedig a cargo kerékpáros új rendszer-
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koncepció hatékonyságának igazolása. Ebben az esetben a négy, különböző cargo kerékpár 

technológiát alkalmazó verziót a korábban is már említett módon úgy vizsgáltam, hogy 

rendre csak azon sugármenti igénypontok kiszolgálását integráltam az új rendszerbe, 

amelybe az adott cargo kerékpár típussal lebonyolítható egy-egy beszállítás, a többi su-

gármenti üzlet beszállításait jelen modellben nem vizsgáltam. A futtatások eredménye-

képpen az alábbi 52. ábra szerinti eredményeket kaptam a várható járműszámokkal kapcsolat-

ban. A szimuláció során a nagyobb volumenű konszolidált szállítások vizsgálata során alkal-

mazott tehergépkocsit EMOSS CM12 típusú [121] elektromos tehergépkocsival modelleztem.  

 

52. ábra: Járműszámok a szimulációs eredmények alapján a budapesti bevásárlóközpontokat 

kiszolgáló cargo kerékpáros rendszerkoncepciókban 

A diagramon látható, hogy a szükséges járműszám nem növekszik kritikus mérték-

ben, a további üzletek integrálása szignifikánsan csak a cargo kerékpárok számára hat. 

Kiemelendő, hogy az összes (32) budapesti bevásárlóközpont teljeskörű kiszolgálásához 

(3.432 igénypont teljeskörű ellátásához) várhatóan 60 EMOSS CM12 típusú tehergépkocsira 

(minimum 36, maximum 86) lenne szükség a szimulációs eredmények alapján egy teljes kö-

rűen konszolidáltan működő rendszerben. Amennyiben csak a központi gyűrűt látjuk el velük, 

és ehhez integráljuk a sugármenti igénypontok cargo kerékpárral is kezelhető áruit, 19-20 

tehergépkocsi is elegendő lesz (minimum 8-9, maximum 35-36). Utóbbihoz 19-38 cargo ke-

rékpárra lenne szükség Budapest egészét vizsgálva (minimum 9-18, maximum 34-68). A jár-

műszámok jelentős szórása jelenleg amiatt fordulhat elő, mert a jelenlegi valós rendszerhez 

hasonlóan az egyhónapos időszakon belül szórnak az igények megjelenései a modellben is, 

így feltételezhető, hogy a szükséges járműszám szervezési megoldásokkal kiegyensúlyozható 

lenne a jövőben.  

A szimuláció során számos további paramétert is megvizsgáltam, az 53. ábra a várható 

teljesítményparamétereket mutatja. Látható, hogy az új rendszerkoncepcióra vonatkozólag 

alapvetően kedvező eredményeket kaptam, kiderült, hogy az áruforgalmi igények alapján vi-

szonylag nagyszámú sugármenti üzletet tudnánk cargo kerékpárok alkalmazásával a rendszer-

be integrálni, a járművek összesített száma pedig nem lesz túl nagy, eközben pedig jelen-

tős menetteljesítmény fedhető le, relatíve alacsony energiafelhasználás mellett, teljesen 

zöld járműflottát alkalmazva a városon belül.  
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53. ábra: Teljesítmények és energia-felhasználás alakulása a szimulációs eredmények alapján 

Érdemes itt azt is figyelembe venni, hogy a tehergépkocsik helyett cargo kerékpárok 

alkalmazása tehermentesíti a városi utakat is, mivel helyettük a kerékpárutak haszná-

landók, valamint a cargo kerékpároknak a beszerzési költségei is alacsonyabbak. Azon-

ban, mivel ennél a megoldásnál eggyel több lépcsőfok van, mint a konszolidációs központok-

ból kiinduló közvetlen szállítások esetén, a szállítással kapcsolatos költségeket is érdemes 

megvizsgálni. Feltételeztem, hogy a geometriai struktúra modelljén alapuló megoldás nem 

lesz olcsóbb ebből a szempontból, de fontos kiemelni azt is, hogy számos más tényezőt is 

figyelembe kell venni. A koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerének költ-

ségstruktúrájának korábban bemutatott matematikai modellje alapján tudtam modellezni eze-

ket a szállítással kapcsolatos költségeket. A szimulációs futtatások alapján ezeket a költsége-

ket minden egyes verzió esetében (azaz minden egyes cargo kerékpár technológia esetén) 

összehasonlítottam a konszolidációs központokból a koncentrált igénypont-halmazokra törté-

nő közvetlen szállítás költségeivel, azonos mennyiségű kezelendő áru esetén, itt is EMOSS 

CM12 tehergépjárműveket alkalmazva. A makroszkopikus szintű modellben ekkor a teher-

gépjárművezetők bérét, a kerékpáros futárok bérét, az energiafogyasztás költségeit (az Euró-

pai Uniós átlagár alapján [122]), valamint a járművek egyéb karbantartási költségeit is figye-

lembe vettem. Az eredményeket az 54. ábra szemlélteti.  

 

54. ábra: A szállítással kapcsolatos költségek összehasonlítása a vizsgált koncepciók és a 

közvetlen konszolidált szállítások között 
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Az ábrán a közvetlen kiszállítások és a cargo kerékpárokkal történő kiszállítások osz-

loppárjai mindig azonos mennyiségű árut kezelnek; minél nagyobb cargo kerékpárt használ-

nak a rendszerben, annál nagyobb mennyiséget lehet elvinni a közvetlen, konszolidált kiszál-

lítások során is. Ebben az összehasonlításban azt feltételeztem, hogy a készletezési, a rakodás-

sal és anyagmozgatással kapcsolatos, valamint az adminisztrációval kapcsolatos költségek 

nem különböznek jelentős mértékben, ha ugyanazokat az árumennyiségeket kezelik ugyan-

azokon a csomópontokon, konszolidáció-alapú rendszerekben (és a központi koncentrált 

igénypont-halmazokon a kerékpáros futárok elvégezhetik az extra rakodási feladatokat), így 

azokat nem vizsgáltam külön. Emellett mezoszkopikus szinten is kiderült, hogy a legnagyobb 

változást a szállítási költségek alakulása okozza, így ez a legfontosabb vizsgálandó kompo-

nens. Az operációval kapcsolatos változások részletes kimutatása pedig egy mikroszkopikus 

szintű modell alkalmazásával lenne lehetséges, egy ilyen elkészítése fontos feladata a jövőbeli 

kutatásaimnak. 

A szállítással kapcsolatos költségek a feltételezésemnek megfelelően a cargo kerék-

páros megoldás esetében növekedni fognak, mivel a közvetlen szállítások helyett a kon-

centrált igénypont-halmazok esetében a sugarakon lesz egy extra csomópontunk. A szál-

lítással kapcsolatos költségek növekedése a vizsgált esetekben 20% és 39,6% között alakul, és 

jelentősebb a növekedés, ha több cargo kerékpárra van szükség. Ha csak a pénzügyi szempon-

tokat vizsgáljuk, akkor természetesen a közvetlen szállítási megoldás előnyösebb, de ha a 

forgalmi dugók lehetséges hatásait (késedelmes szállítás, kötbér, további járművekkel szük-

séges extra szállítás stb.) is figyelembe veszem, akkor a jelenleg sem jelentős mértékű kü-

lönbség még kisebb lehet. Azt is ki kell emelni, hogy manapság egyre nehezebb megfelelő 

képzettségű sofőröket találni a tehergépjárművekhez [123], egyszerűbb a kerékpáros futárok 

alkalmazása. Ezen felül, ha az elektromos járműtechnológiák fejlődése hatékonyság-

növekedést fog jelenteni, valamint a cargo kerékpárok kapacitása is nő, akkor a szüksé-

ges eszközök száma is csökkenhet, ami pedig a szállítási költségeket is csökkentheti. 

Összefoglalva, a szimulációs vizsgálatok során számos értékes eredményt kaptam azon 

city logisztikai koncepcióval kapcsolatosan, amelyben a hálózat geometriai struktúrájának 

cargo kerékpár-specifikus előnyei alapján a nagyobb méretű tehergépkocsikat cargo kerékpá-

rokkal kombináltan alkalmazunk. A kapott eredmények megmutatták, hogy egy ilyen city 

logisztikai koncepcióban viszonylag kisszámú cargo kerékpár integrálásával hatéko-

nyan, nagy árumennyiségeket lehetne megmozgatni, tehermentesítve a városi utakat a te-

hergépkocsi-forgalom alól is. Ugyan a koncepciót első lépésben bevásárlóközpontokra vizs-

gáltam, de egyúttal lényegében a zárt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmazokat is 

leírtam vele. Ezzel igazoltam a korábbi hipotézisemet, és megfogalmazhattam az alábbi tézist. 

3. tézis: Olyan esetekben, amikor a zárt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmazok áru-

ellátási rendszerének geometriai struktúrája cargo kerékpár-specifikus előnyökkel rendelke-

zik, érdemes két vagy három nyomon haladó, elektromos segédmeghajtású zéróemissziós 

kisáruszállító járműveket, pl. cargo kerékpárokat a hagyományos áruszállítási technológiákkal 

kombináltan alkalmazó city logisztikai rendszert tervezni, mivel kisszámú ilyen jármű integ-

rálásával nagymennyiségű áru kezelését lehet környezetbarát módon a rendszerbe integrálni. 
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Kiemelendő, hogy a megfogalmazott tézis feltehetőleg minden egyéb, elektromos kis-

áruszállító járműre is igaz (pl. cargo mopedekre, elektromos robogókra stb.), de ennek igazo-

lásához további szimulációs vizsgálatokra is szükség lesz a későbbiekben.  

A fenti tézishez kapcsolódóan az alábbi publikációkat készítettem el. 

A 3. tézishez kapcsolódó saját publikációk: [IF1] [EN5] [HU4] [E5] 

A 2. tézishez tartozó szimulációs modellhez hasonlóan itt is megvizsgáltam azt, hogy 

milyen hatása van a kezelendő árumennyiség változtatásának a rendszerre, elsősorban pedig a 

szükséges járművek számára. A szimulációs futtatások során ismételten az árumennyiséget és 

a szállítások számát együttesen változtattam, 50%-os és 200%-os eredő érték között, azaz arra 

kerestem választ, hogy hogyan alakulnak a járműszámok, ha a forgalom a felére csökken, 

vagy ha kétszeresére nő, illetve köztes pontokat is megvizsgáltam. Az 55. ábra megmutatja, 

hogy a járművek szükséges száma kisebb mértékben növekszik, mint a kezelendő áru-

mennyiség, azaz minél nagyobb mennyiségeket kell a rendszerben kezelni, arányaiban 

egyre kevesebb cargo kerékpárt kell bevonni (az ábrán a hasonló színek az összetartozó 

értékeket mutatják meg). Az 50%-os terhelést vetve össze a 200%-os terheléssel az derül ki, 

hogy az egységnyi árura jutó járműszám a tehergépkocsik esetén 4,1-4,3%-kal csökken, míg a 

cargo kerékpárok esetén 8,2-14,1%-kal. Ha a valós terhelést vetem össze a kétszeres növeke-

déssel, tehergépkocsik esetén 1,4-1,6%-os, cargo kerékpárok esetén pedig 3,2-5,5%-os csök-

kenés figyelhető meg. Ennek ismételten a méretgazdaságosság az oka, minél nagyobb 

mennyiségeket kell megmozgatni, annál hatékonyabban szervezhetők a konszolidáció-

alapú rendszerek. 

 

55. ábra: A járművek szükséges számának változása az áruforgalmi igények változása mellett 

a cargo kerékpáros koncepciók esetén 

Értekezésem következő részében azt fogom megvizsgálni, hogy a koncentrált igény-

pont-halmazok, illetve egyéb városi zónák koncentráltsága milyen összefüggéseket mutat a 

zónák city logisztikai szempontú fejlettségével és a bennük rejlő fejlesztési potenciálokkal.  
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6. A városi területek city logisztikai fejlettségének és a koncent-

ráltság szintjének összefüggései 

4. hipotézis: Feltételezem, hogy a városi területek koncentráltsága befolyásolja a városi terü-

letek city logisztikai szempontú fejlettségét és a city logisztikai fejlesztési potenciálokat is, 

köztük egyértelmű összefüggés tárható fel.  

Értekezésem 6. fejezetében a fenti 4. hipotézisemet fogom igazolni, azaz azt fogom be-

mutatni, hogy összefüggés tárható fel a városi területek, illetve a koncentrált igénypont-

halmazok koncentráltsága és a city logisztikai szempontú fejlettség, valamint a city logisztikai 

fejlesztési potenciálok között. Ezt a hipotézist az értekezésem elején bemutatott, a koncent-

ráltsággal kapcsolatos elemzésekre, a működő city logisztikai rendszerek tapasztalataira, va-

lamint a szimulációs eredményeimre alapoztam. Az 1. tézisem igazolta, hogy szükség van egy 

olyan új, city logisztikai szempontú csoportosításra, amely lehetővé teszi a koncentrált igény-

pont-halmazok klaszterezését. A 2. tézisem alátámasztotta, hogy a konszolidáció-alapú új 

rendszerek bevezetése jelentős megtakarításokhoz vezet ezen city logisztikai rendszerekben. 

Végül pedig a 3. tézis igazolta, hogy akár a cargo kerékpárok is hatékonyan bevonhatók ebbe 

a rendszerbe. Itt azt szeretném bizonyítani, hogy nem csak önmagában a koncentrált jelleg a 

fontos a city logisztikai szempontú fejlettség és a fejlesztési potenciálok szempontjából, ha-

nem a koncentráltság mértéke is. Ahhoz, hogy ez igazolható legyen, szükséges volt bevezetni 

egy olyan minősítési modellt, amely a jelenlegi fejlettséget és a city logisztikai fejlesztési po-

tenciálokat is értékelni tudja tetszőleges koncentráltságú városi zónák esetén. Ennek megfele-

lően, ebben a fejezetben először ismertetni fogom a city logisztikai minősítési módszertanok-

kal kapcsolatos irodalomkutatásom eredményeit, majd bemutatom a kidolgozott, AHP-alapú 

minősítési modellt, ismertetem a korábban már bemutatott egyszerű koncentráltsági fokon 

felül értelmezhető további koncentráltsági mutatókat, végül pedig bemutatom a minősítés 

eredményeit a korábban is vizsgált budapesti koncentrált igénypont-halmazokra, kiemelve a 

korrelációs vizsgálatok eredményeit. 

6.1. Multikritériumos minősítés city logisztikai alkalmazásai 

A minősítési modell kidolgozásának első lépése irodalomkutatás volt, melynek során 

két fő kérdésre kerestem a választ: van-e már ilyen jellegű, a city logisztikai szempontú fej-

lettséget és a city logisztikai fejlesztési potenciálokat együttesen vizsgáló minősítési modell, 

amit alkalmaztak kutatások során, illetve mely multikritériumos minősítő módszertan a legal-

kalmasabb logisztikai, illetve city logisztikai minősítési célokra? 

Az irodalomkutatás során feltárt komplex minősítési modellek közül hármat szeretnék 

kiemelni. Ezek közül az első nem a city logisztikával, hanem nagyobb kiterjedésű extralogisz-

tikai hálózatokkal kapcsolatos, különböző szintű és különböző funkciójú logisztikai közpon-

tokat minősít egy projektben [124], de hasonló modell implementálható lenne kifejezetten city 

logisztikai csomópontokra és akár városi zónákra, koncentrált igénypont-halmazokra is. A 

másik két minősítési modell egyike city logisztikai fejlesztési projektek minősítésével foglal-

kozik [125], a másik pedig a last-mile szállítási feladatok kezelésére kidolgozott elektromobi-
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litási koncepciók működési alkalmasságát vizsgálja [126], tehát a fejlesztési potenciálok érté-

keléséhez hasonlító megközelítéseket tartalmaznak. Ezeken felül több további vizsgált publi-

káció esetén használnak különböző multikritériumos módszereket city logisztikai fejlesztések 

értékelésére [127] [128] és új city logisztikai koncepciók közül a legjobb kiválasztására [129]. 

Ezek mellett számos különböző célra használtak multikritériumos minősítési módszertanokat 

city logisztikai kutatások során: vizsgálták city logisztikai létesítmények teljesítményét [130], 

a városi fenntarthatóság kérdéseit [131] és szabályozási kérdéseket is [132], valamint jármű-

kiválasztást [133] és centrumkeresési probléma megoldását is számos esetben ilyen módsze-

rekkel hajtottak végre [134] [135] [136].  

A szakirodalom vizsgálata alapján végül megállapítottam, hogy a city logisztikában 

használatos dokumentált minősítési modellek és minősítési módszertanok ugyan sokfé-

lék, azonban ezek céljai egyik esetben sem egyeznek meg a kutatásomhoz megfogalma-

zott kettős célrendszerrel, így a jelenlegi city logisztikai szempontú fejlettséget és a jövő-

beli fejlesztési potenciált együttesen vizsgáló multikritériumos minősítési modell egy tel-

jesen új alkalmazás. 

Az irodalomkutatás során arra is választ kerestem, hogy a számos multikritériumos mi-

nősítő módszer közül melyiket alkalmazzam. Ehhez több, mint 50 cikket, könyvet és érteke-

zést tekintettem át különböző city logisztikai és egyéb logisztikai részterületekről. Ezek az 

esetek több, mint 50%-ában az AHP (Analytic Hierarchy Process, azaz analitikus hierarchia 

eljárás) módszert [137] alkalmazták. Megállapítottam, hogy az AHP-módszerrel kapcsola-

tosan jelentős mértékben több dokumentált city logisztikai és egyéb logisztikai alkalma-

zás van, mint más multikritériumos minősítő módszerekkel kapcsolatosan, ebből pedig 

arra következtettem, hogy logisztikai rendszerek értékelésére ez egy megfelelő módszer-

tan, így a kutatásom következő lépéseiben ezt alkalmaztam. 

A következő lépésben szeretném bemutatni a kutatásom során kidolgozott minősítési 

modellt, amelyhez az AHP-módszert alkalmaztam. 

6.2. AHP-alapú minősítési modell városi zónák city logisztikai szem-

pontú fejlettségének vizsgálatára 

A kutatásom során kidolgozott minősítési modell célja az, hogy tetszőleges városi zó-

nák (tehát nem csak koncentrált igénypont-halmazok, hanem koncentrált igénypont-halmazok 

és egyszerű városi zónák) jelenlegi city logisztikai szempontú fejlettségének, valamint city 

logisztikai fejlesztési potenciáljainak vizsgálatára alkalmas legyen.  

A modell céljait és az elvárt eredményeket egy budapesti példán keresztül szeretném 

ismertetni az 56. ábra szerinti módon. Ebben a teljesen elméleti példában Budapest XI. kerü-

letének egy kijelölt részén szeretnék fejleszteni a city logisztikai rendszert. Ehhez fel kell 

mérni azt, hogy mely zónákban szükséges leginkább fejlesztés, valamint meg kell határozni 

azt is, hogy mely zónák fejleszthetők leginkább. Az ábra bal oldala mutatja, hogy a vizsgált 

városi terület 7 zónára osztható fel (ZONE01…ZONE07), az ábra jobb oldala pedig azt mu-

tatja meg, hogy további 7 koncentrált igénypont-halmaz is található a területen, ezeket pedig 

fel kell venni külön zónaként (figyelembe véve azt, hogy az 1. tézisem alapján a koncentrált 
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igénypont-halmazokat city logisztikai szempontból érdemes külön kezelni): SM001, SM002 

és SM003 jelöli a területen található 3 bevásárlóközpontot, MA001 jelöli az egyetlen vizsgá-

landó piacot, UN001 és UN002 a területen lévő két egyetemi campust, valamint OT001 jelö-

léssel láttam el az UN002 melletti szolgáltató jellegű speciális koncentrált igénypont-halmazt. 

 

56. ábra: Példa városi zónák minősítésére – city logisztikai fejlesztések Budapest XI. kerüle-

tében (Google Maps-en) 

Így összesen 14 vizsgálandó zónát kaptam, a minősítési modell alkalmazásával pedig 

megállapítható az, hogy ezen zónák közül melyek igényelnek leginkább fejlesztést (azaz je-

lenleg melyek a legkevésbé fejlettek), valamint az, hogy mely zónákban lenne leginkább ér-

demes fejleszteni, hol hozna érdemi javulást konszolidáció-alapú új rendszerek bevezetése. 

Ennek egyébként kutatásomon felül fontos szerepe lehet például egy city logisztikai projekt 

esetén a célterület kijelölésében, illetve városfejlesztési szempontból is fontos lehet ennek a 

módszernek a gyakorlati alkalmazása, hiszen kiderülhet, hogy hol a legfontosabb fejleszteni, 

és hol lehetne a leglátványosabb hatást elérni. A minősítési modell alkalmazásának várható 

eredményeit az 57. ábra szemlélteti erre a példára (az ábra értékei véletlenszerűen kerültek 

felvételre).  

 

57. ábra: Példa városi zónák minősítésére – a várható eredmények Budapest XI. kerületében 



83 

 

Mind a jelenlegi fejlettség, mind pedig a fejlesztési potenciálok szempontjából három 

kategóriát vettem fel, így összesen kilenc kategória adódik. Látható, hogy ebben az esetben a 

vizsgált piac és az 1. számú zóna jelenleg magas fejlettségű, de nem jól fejleszthető, az 5. 

számú zóna magas fejlettségű és jól is fejleszthető, a 7. számú zóna és a szolgáltató jellegű 

koncentrált igénypont-halmaz jelenleg alacsony fejlettségű, de nem is fejleszthető jól, míg a 

3. bevásárlóközpont ugyan alacsony fejlettségű jelenleg, de jól fejleszthető a jövőben city 

logisztikai szempontból. Ezen eredmények alapján már döntést lehetne hozni arról is, hogy 

mely területet fejlesszék. 

Ezen célok mentén építettem fel a minősítési szempontrendszert. Mivel lényegében két 

különböző minősítési értéket kellett meghatározni (egyik érték a jelenlegi fejlettséget, a másik 

pedig a fejlesztési potenciálokat minősíti), ezért két, AHP-módszer alapú minősítési modell 

együttes alkalmazására volt szükség, amire tehát a minősítő eljárás két dimenziójakét lehet 

tekinteni. Ennek megfelelően külön vettem fel a jelenlegi fejlettséget megadó szempontrend-

szert (főszempontokat és alszempontokat), valamint a fejlesztési potenciál értékét meghatáro-

zó szempontrendszert (főszempontokat és alszempontokat). A kettő közt értelemszerűen van 

átfedés, mivel vannak olyan szempontok, amelyek jelenleg is figyelembeveendők, de a fej-

lesztési potenciálokat is befolyásolják (pl. a logisztikai hálózat jelenlegi állapota, ami jelenleg 

fontos a fejlettség szempontjából, de a jövő rendszereiben is erre kell alapozni, minél fejletle-

nebb jelenleg, annál nehezebb fejleszteni rajta). 

A teljes szempontrendszert a 10. melléklet tartalmazza, valamint az 58. ábra foglalja 

össze. Látható, hogy 13, illetve 16 főszempontot vettem fel a minősítéshez, ezeken belül pe-

dig összesen 56, illetve 69 alszempont lett megfogalmazva. 

 

58. ábra: A minősítési modell szempontrendszere fastruktúrában ábrázolva 

A szempontrendszer megfogalmazása után formalizáltam is a minősítési modellt, ez 

részletesen a 11. mellékletben látható. Kiemelendő, hogy a konzisztencia ellenőrzésénél a 

Saaty-féle random index felvételéhez a gyakorlati alkalmazás során a Donegan-Dodd-féle 

kísérleti úton meghatározott értékek interpolálásával vett értékeket alkalmaztam [138]. 
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Az így kapott AHP-alapú minősítési modell működésének folyamatát az 59. ábra mutat-

ja be, ezen pedig már feltüntettem a szempontokhoz felveendő értékeket megadó bemeneti 

adatok forrását is, összhangban az eddigiekben kidolgozott adatgyűjtési módszertannal, vala-

mint a kutatásom során elkészült szimulációs modellekkel. Újdonságként jelenik meg a lo-

gisztikai szolgáltatók felmérése, erre is szükség van a megfelelő adatok begyűjtéséhez, vala-

mint további adatbázisokat is fel kell dolgozni a megfelelő adatok előállításához. 

 

59. ábra: Az AHP-alapú multikritériumos minősítési modell alkalmazásának lépései 

Az ábrán is látható, hogy a főszempontok és az alszempontok fontosságát értékelni 

kell, erre pedig szakértői értékelést alkalmaztam. A szakértői értékelésre a BME City Lo-

gisztikai Kutatócsoportjának tagjait, a BME Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tan-

székének és a Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszékének szakembereit, 

valamint a Levegő Munkacsoport [139] szakértőit kértem fel, tőlük összesen 18 teljes értéke-

lés érkezett be egy online kérdőív kitöltése során. A fontosság meghatározásakor 4 kategóriát 

lehetett választaniuk: „kevésbé fontos”, „közepesen fontos”, „fontos” és „kiemelkedően fon-
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tos”. A beérkezett értékelések alapján határoztam meg az egyes fő- és alszempontok végleges 

fontosságát, figyelembe véve azt is, hogy a kitöltést végző szakértő mennyi ideje tevékenyke-

dik a city logisztika, illetve a városi közlekedés területén, az értékelést végző szakértők ta-

pasztalatát ehhez egy négyes skálán értékeltem. Ezek alapján teljesítési értékeket határoztam 

meg az egyes szempontokhoz, a kapott értékeléseket összevetve a maximálisan elérhető pont-

számmal („nagyon fontos” kategória és maximális szakértői tapasztalat esetén lehetett a ma-

ximumot elérni). Ezen értékek alapján rangsoroltam a szempontokat, majd a 4 kategória elő-

fordulási arányait figyelembe véve beosztottam a szempontokat a végleges kategóriákba, elő-

ször a főszempontokat, majd pedig az alszempontokat is. Ezen módszer szerint, például abban 

az esetben, ha az 1-es („kevésbé fontos”) kategóriát a szakértők összesen az esetek 10%-ában 

választották ki (a tapasztaltuk szerint súlyozva), akkor a növekvő rangsor első 10%-a került az 

1-es kategóriába. Ekkor, ha a 2-es kategóriát („közepesen fontos”) 25%-ban választották ki, 

akkor a rangsor következő 25%-a került abba a teljesítési értékek alapján, tehát a szempontok 

összesen 35%-a került az 1-es és 2-es kategóriákba, és így tovább. 

Az AHP-alapú minősítési modellt MS Excel-ben képeztem le, mégpedig úgy, hogy az 

gombnyomásra, automatikusan működik, beolvassa a bemeneti adatokat és a szakértői értéke-

lés aktuális eredményeit egy külső fájlból, értékeli a vizsgálandó városi zónák (koncentrált 

igénypont-halmazok és egyszerű városi zónák) jelenlegi city logisztikai szempontú fejlettsé-

gét és a bennük rejlő city logisztikai fejlesztési potenciálokat, valamint érzékenységvizsgála-

tokat is végrehajt, kijelölve a kritikus fő- és alszempontokat. Az MS Excel-alapú megvalósítás 

részletét a 60. ábra szemlélteti. 

 

60. ábra: Az AHP-alapú multikritériumos minősítést megvalósító MS Excel-alapú eszköz 

részlete 

Ki kell emelni, hogy a minősítési modell tesztelése során arra jutottam, hogy szük-

séges egy úgynevezett fiktív zóna definiálása is a vizsgálatokhoz, mivel az AHP módszer 

a zónákat csak a vizsgált zónák legjobbjához tudja mérni. A fiktív zónát azzal a céllal 

vettem fel, hogy egy elméleti, relatíve jó tulajdonságokkal (tehát magas, 100%-os fejlettség-

gel és nagy, 100%-os fejlesztési potenciállal) rendelkező zónához tudjam viszonyítani a vizs-

gált zónákat. Ezt a fiktív zónát minden vizsgálat során fel kell venni, az alábbi jellemzőkkel: 
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• skálán felvett értékeknél a legjobb (legkisebb vagy legnagyobb) értékkel; 

• százalékos, egyértelmű optimummal rendelkező értékeknél a legjobb (értelem-

szerűen 0%-os vagy 100%-os) értékkel; 

• egyértelmű optimummal nem rendelkező szempontoknál a vizsgált zónák közül 

a legjobb értékkel rendelkező zónánál 10%-kal jobb (kisebb/nagyobb) értékkel. 

Kutatásom eredményeként elkészült egy olyan, AHP-alapú multikritériumos minősítési mo-

dell, amely alkalmas tetszőleges városi zónák (koncentrált igénypont-halmazok és/vagy egy-

szerű városi zónák) jelenlegi city logisztikai szempontú fejlettségének és a jövőbeli city lo-

gisztikai fejlesztési potenciáljainak értékelésére. 

Értekezésem következő részében ismertetem ennek az eszköznek a korábbiakban is 

vizsgált budapesti koncentrált igénypont-halmazokra történő alkalmazását, a minősítés ered-

ményeit és a koncentráltság mértékével mutatott összefüggéseket is. 

6.3. A minősítő modell alkalmazásának eredményei 

Az AHP-alapú multikritériumos minősítési modell alkalmazásával az értekezésem 

elején ismertetett adatgyűjtés során felmért, és a 2. tézisemhez kapcsolódó szimulációs 

modellel is vizsgált budapesti koncentrált igénypont-halmazokat vizsgáltam. Ebből adó-

dóan rendelkezésemre álltak a vizsgálandó szempontok jelentős részére vonatkozóan a konk-

rét értékek, ugyanis ezek felvehetők voltak az adatgyűjtés és a szimulációs futtatások eredmé-

nyei alapján, a további hiányzó adatokat pedig egyéb adatbázisokból vettem fel. Az így adódó 

vizsgálandó városi zónák modelljét szemlélteti a 61. ábra. A Váci utca bevásárlóövezetet itt is 

két részre osztva vizsgáltam, külön elemeztem az északi és a déli terület jellemzőit a korábban 

már ismertetett okok miatt. 

 

61. ábra: Az AHP-alapú minősítés során vizsgált budapesti koncentrált igénypont-halmazok 

által meghatározott zónák modellje 
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A hét budapesti koncentrált igénypont-halmaz által megadott zónával kapcsolatban ka-

pott eredményeket a 62. ábra mutatja be. Az ábrán kör (●) jelöli a bevásárlóközpontokat, há-

romszög (▲) a vizsgált piacot, rombusz (♦) a Váci utca bevásárlóövezet két területét, és 

négyzet (■) jelöli a viszonyítási alapként szolgáló fiktív zónát, melynek jelenlegi fejlettsége, 

valamint a benne rejlő fejlesztési potenciál is 100%-os.  

 

62. ábra: A multikritériumos minősítés eredményei hét budapesti koncentrált igénypont-

halmaz vizsgálata esetén 

Az ábrán jól látható, hogy minden vizsgált zóna jelenleg közepes fejlettségű, és kö-

zepes fejlesztési potenciállal rendelkezik. Ez megfelel a korábbi felmérés és az adatgyűj-

tés során tett megfigyeléseknek, miszerint egyik esetben sem tapasztaltam jelentős fejlettsé-

get, de kirívóan rossz működést sem. A rendelkezésemre álló adatok alapján a belső kerüle-

tekben található nagyméretű bevásárlóközpont zónája, a Váci utca bevásárlóövezet déli terüle-

te, valamint a vizsgált piac a legfejlettebb, a legnagyobb fejlesztési potenciálok pedig a há-

rom, Budapest belső kerületeiben található bevásárlóközpontban rejlenek. 

Mivel a kapott adatok azt mutatták, hogy minden zóna közepes fejlettségű és közepes 

fejlesztési potenciálokkal rendelkezik, azaz hasonló karakterisztikát mutatnak, ezért letesztel-

tem a modell működését olyan random városi zónákra is, melyek egyikét rendre rossz, a má-

sikat pedig rendre jó tulajdonságokkal láttam el. Az így kapott eredményeket mutatja meg a 

63. ábra. Az újonnan felvett random zónákat szürke, illetve fekete négyzetek (■) jelölik. Lát-

ható, hogy a pozitív tulajdonságokkal ellátott random zóna magas fejlettségű és nagy fejlesz-

tési potenciálokkal rendelkező lett a minősítési modell szerint, a negatív tulajdonságokkal 

ellátott random zóna pedig alacsony fejlettségű és kis fejlesztési potenciállal rendelkező, a 

várakozásoknak megfelelően. Eközben a többi vizsgált zóna értékelése nem változott jelentő-

sen, mindössze a pozitív random zóna megjelenése miatt tolódtak el kismértékben balra és 

lefelé a diagramon. Ezen eredmények alapján látható, hogy a minősítési modell mindenféle 

különböző karakterisztikájú zónára jól működik és az elvárt eredményeket szolgáltatja. 
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63. ábra: A multikritériumos minősítés eredményei hét budapesti koncentrált igénypont-

halmaz és két random zóna vizsgálata esetén 

Az így kapott eredmények lehetővé tették számomra azt, hogy megvizsgáljam a kon-

centráltság és a kapott értékek közti összefüggéseket. Ehhez először be kell mutatnom a kuta-

tásom során alkalmazott különböző koncentráltsági fok mutatókat, amelyeket ebben a fázis-

ban vizsgáltam a minősítés eredményeivel összefüggésben. Értekezésem elején (ld. (1) képlet) 

az egyszerű koncentráltsági fokot alkalmaztam, ezt a továbbiakban DoC1 jelöléssel fogom 

ellátni, a (25) összefüggés szerint. Ez a mutató az összes igénypont számának és a zóna teljes 

területének a hányadosaként adódik. 

(25) DoC1 = 
NSH

Aarea
 

DoC2 jelöléssel vezettem be az egyszerű koncentráltsági fok speciális változatát, amely 

figyelembe veszi a többszintes területeket (pl. a bevásárlóközpontok alagsorait, emeleteit) is a 

(26) összefüggésben is látható módon. Ezt az összes igénypont számának és a zóna teljes, a 

többszintes területeket figyelembe véve meghatározott területének hányadosaként lehet meg-

határozni. Az összefüggésben „n” jelöli a területen található szintek számát. 

(26) DoC2 = 
NSH

∑ Aareai
n
i=1

 

DoC3 jelölést adtam a területarányos koncentráltsági foknak, amely azt adja meg a (27) 

összefüggésben is látható módon, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az összes, igénypontok 

által lefedett alapterület (ASH) és a zóna teljes területe. 

(27) DoC3 = 
ASH

Aarea
 

DoC4 jelölést adtam a területarányos koncentráltsági fok speciális, a többszintes terüle-

teket is figyelembe vevő változatának. Ezt az értéket a (28) összefüggésben látható módon az 
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összes, igénypontok által lefedett alapterületet a zóna teljes, a többszintes területeket figye-

lembe véve meghatározott területével elosztva kaphatjuk meg. Az összefüggésben „n” jelöli a 

területen található szintek számát. 

(28) DoC4 = 
ASH

∑ Aareai
n
i=1

 

Ezen négy értéket meghatároztam minden vizsgált koncentrált igénypont-halmazra 

(csak a modellben is vizsgált igénypontokat véve figyelembe, elkerülendő azt, hogy az adato-

kat nem szolgáltató, így a minősítés során nem figyelembe vett igénypontok paraméterei el-

torzítsák a vizsgálat eredményeit), a korábbi 61. ábra jelöléseit használva, az alábbi 7. táblá-

zatban látható módon. 

7. táblázat: A vizsgált budapesti koncentrált igénypont-halmazok koncentráltsági foka 

és a kapott minősítési eredmények 

 SM001 SM002 SM003 SM004 SA001-N SA001-S MA001 

DoC1 [üzlet/km2] 5533,3 4261,4 6960,0 2413,8 914,0 738,3 13440,9 

DoC2 [üzlet/km2] 1383,3 1153,8 1871,0 804,6 914,0 738,3 5376,3 

DoC3 [m2 igénypont/m2] 1,567 1,966 0,994 0,862 0,258 0,091 0,434 

DoC4 [m2 igénypont/m2] 0,392 0,532 0,267 0,287 0,258 0,091 0,173 

Jelenlegi logisztikai 

rendszer fejlettsége 
44,93% 44,71% 51,33% 40,99% 44,54% 50,53% 49,70% 

Jövőbeli fejlesztési po-

tenciálok 
61,68% 57,18% 55,02% 54,60% 48,72% 51,52% 48,45% 

Ezeket az értékeket vetettem össze egymással korrelációvizsgálatot alkalmazva, a 

Pearson-együtthatókat [85] határozva meg. A kapott eredményeket a 8. táblázat mutatja be. 

8. táblázat: A multikritériumos minősítés eredményei és a koncentráltsági mutatók köz-

ti összefüggés (Pearson-együtthatók), hét budapesti zóna vizsgálata esetén 

 Jelenlegi city logisztikai  

szempontú fejlettség 

Jövőbeli city logisztikai  

fejlesztési potenciálok 

DoC1 41,2% -10,0% 

DoC2 43,6% -39,1% 

DoC3 -36,0% 84,0% 

DoC4 -54,0% 69,2% 

A kapott eredmények alapján megállapítottam, hogy minél nagyobb az egyszerű kon-

centráltsági fok (függetlenül a szintek számától), várhatóan annál fejlettebb lesz a vizs-

gált zóna (41,2%-os, illetve 43,6%-os, közepes mértékű korreláció [140] alapján). Kiderült az 

is, hogy minél nagyobb a területarányos koncentráltsági fok, várhatóan annál kevésbé 

lesz fejlett a vizsgált zóna (36%-os közepes, illetve 54%-os erős korreláció). Tovább lépve a 

fejlesztési potenciálokra, azt is megállapítottam, hogy minél nagyobb az egyszerű koncent-

ráltsági fok, várhatóan annál kevésbé lesz fejleszthető a vizsgált zóna (10%-os gyenge, 

illetve 39,1%-os közepes korreláció). Emellett kiderült az is, hogy minél nagyobb a terület-
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arányos koncentráltsági fok, várhatóan annál jobban fejleszthető lesz a vizsgált zóna 

(84%-os, illetve 69,2%-os erős korreláció).  

Az eredményeket diagramon (ld. 64. ábra) is ábrázoltam a legerősebb összefüggés ese-

tén, amelyet a jövőbeli city logisztikai fejlesztési potenciálok és a területarányos koncentrált-

sági mutatók közt tapasztaltam. A diagramon feltüntettem a lineáris trendet is a DoC3 eseté-

ben, ez is mutatja az egyértelmű összefüggést. 

 

64. ábra: A city logisztikai fejlesztési potenciál és a területarányos koncentráltság összefüg-

gései (lineáris trendvonallal) 

Az eredmény megerősítése érdekében újra elvégeztem a korrelációs vizsgálatokat azon 

verzió esetén is, ahol két random zónát is felvettem, negatív, illetve pozitív karakterisztikával. 

Ezeket az eredményeket mutatja be a 9. táblázat. 

9. táblázat: A multikritériumos minősítés eredményei és a koncentráltsági mutatók köz-

ti összefüggés (Pearson-együtthatók), kilenc zóna vizsgálata esetén 

 Jelenlegi city logisztikai  

szempontú fejlettség 

Jövőbeli city logisztikai  

fejlesztési potenciálok 

DoC1 27,4% -6,0% 

DoC2 31,8% -34,9% 

DoC3 -36,2% 83,9% 

DoC4 -52,8% 70,3% 

Látható, hogy új zónákat hozzáillesztve a vizsgálathoz sem változtak az eredmények 

jelentős mértékben (mindössze -1,93% az átlagos változás), így az előbbi következtetések itt 
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is helytállóak, mindössze az egyszerű koncentráltsági fok és a jelenlegi fejlettség összefüggé-

se került át a közepes korreláció kategóriából a gyenge korreláció kategóriába. 

A kapott eredmények egyértelműen mutatják azt, hogy az egyes zónák fejlettsége, 

illetve fejleszthetősége kapcsolatban áll a koncentráltság mértékével, így már önmagá-

ban a koncentráltság is irányt mutathat a city logisztikai fejlesztésekkel kapcsolatosan. 

Kiderült, hogy jelenleg azon zónák fejlettebbek, ahol nagy az egyszerű koncentráltsági fok, de 

ezek a zónák kevésbé fejleszthetők a későbbiekben. Ezzel szemben azon zónák, ahol a terü-

letarányos koncentráltsági fok magas, jelenleg kevésbé fejlettek, de ezeket nagyobb mérték-

ben lehet fejleszteni a jövőben. 

Ezek alapján az alábbi tézist fogalmaztam meg kutatásom eredményeképp. 

4. tézis: Városi zónák city logisztikai fejlettségének multikritériumos elemzése alapján:  

 - minél nagyobb az egyszerű koncentráltsági fok (DoC1, illetve DoC2), várhatóan annál fej-

lettebb city logisztikai szempontból, illetve várhatóan annál kevésbé fejleszthető a vizsgált 

zóna;  

 - minél nagyobb a területarányos koncentráltsági fok (DoC3, illetve DoC4), várhatóan annál 

kevésbé fejlett city logisztikai szempontból, illetve várhatóan annál jobban fejleszthető a 

vizsgált zóna. 

Összevetve ezt a tézist a korábbi 1. tézisemmel, fontosnak tartom kiemelni, hogy az 1. 

tézisben azt mondtam ki, hogy a koncentrált igénypont-halmazokat city logisztikai szempont-

ból érdemes külön kezelni, ez a tézisem viszont azt mondja ki, hogy a koncentráltság és a 

jelenlegi city logisztikai fejlettség, illetve a city logisztikai szempontú fejlesztési potenciálok 

közt egyértelmű összefüggések tárhatók fel (valamint az egyszerű és a területalapú koncent-

ráltság más összefüggéseket mutat a fejlettségekkel, illetve a fejlesztési potenciálokkal). Ez 

önmagában új tudományos eredmény, de ismételten igazolja az 1. tézisben foglaltakat is.  

A multikritériumos minősítés és a korrelációs vizsgálatok eredményeit az alábbi cik-

kekben publikáltam. 

A 4. tézishez kapcsolódó saját publikációk: [IF2] [EN8] [EN10] [HU7] [HU9] [IS4] [KF6] 

[KF7] [KF8] 

Ezzel ismertettem mind a négy új tudományos tézisemet.  

Értekezésem következő részeiben néhány további kutatási eredményt és irányt ismerte-

tek. Ezek kapcsán még további vizsgálatokra lesz szükség, de már most is jó alapját képezik 

jövőbeni tudományos téziseknek. 
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7. További kutatási irányok 

A következőkben szeretném összefoglalni a további kutatási irányokat. Ehhez bemuta-

tom egyfelől a téziseimhez és a további eredményeimhez kapcsolódó lehetőségeket, majd 

ismertetem a szimulációs lehetőségekkel és az áruszállító drónok alkalmazásával kapcsolatos 

eredményeimet. Végül bemutatom az egyéb kutatási irányokat, melyekhez elsődlegesen té-

mavezetőként kapcsolódtam hallgatói projektek során az elmúlt években.  

7.1. A tézisekhez kapcsolódó további kutatási irányok 

Az eddigiekben megfogalmazott tézisekhez, új tudományos eredményekhez számos to-

vábblépési lehetőséget lehet kijelölni. Az új, konszolidáció-alapú koncepciókhoz kapcsolódó-

an megfogalmazott 2. tézis esetén elsősorban a szimulációs modell alkalmazása kapcsán lehet 

továbblépni, érdemes lenne azt további, más jellegű koncentrált igénypont-halmazokra (pl. 

hipermarketekre, nyílt infrastruktúrájú piacokra), más hazai városokra (pl. Győrre, Debrecen-

re), valamint akár külföldi városokra (pl. Bécsre, Prágára, Berlinre) is alkalmazni, hogy a ki-

dolgozott új koncepciók hatásait más környezetben is vizsgálni lehessen. Szintén fontos lesz 

részletesebben vizsgálni a beruházási költségek témakörét, hiszen nem csak az új rendszerek 

üzemeltetése, hanem az infrastruktúra létrehozása is jelentős költségekkel jár.  

A cargo kerékpáros rendszerekről szóló 3. tézis kapcsán szintén érdemes lenne a továb-

biakban más városokban is megvizsgálni a geometriai modell-alapú koncepció létjogosultsá-

gát, itt Bécs és Varsó esete tűnik az eddigi elemzéseim alapján ígéretesnek. Emellett fontos 

lesz az úgynevezett referencia geometriai modell kidolgozása és az ideális geometriai struktú-

ra levezetése matematikai úton annak érdekében, hogy összehasonlítási alapot kapjunk és 

dönteni lehessen arról, hogy egy ilyen city logisztikai rendszer alkalmazható-e egy adott vá-

rosban vagy sem.  

A koncentráltság és a city logisztikai szempontú fejlettség, illetve fejlesztési potenciá-

lokkal kapcsolatban megfogalmazott 4. tézis esetén a legfontosabb következő feladat a más 

jellegű városi zónákra (egyszerű városi zónákra, hipermarketekre, nyitott piacokra, egyéb 

koncentrált igénypont-halmazokra), valamint a más hazai és külföldi városokra (pl. Debrecen, 

Győr, Bécs) történő alkalmazás. Ehhez, illetve a szimulációs modellezéshez adatgyűjtés is 

szükséges lesz a jövőben, így pedig fontos lesz az 1. tézis kapcsán bemutatott adatgyűjtési 

módszertanok további alkalmazása. 

Szinén fontos lesz a jövőben kiemelt figyelmet fordítani az externális hatásokra is, mi-

vel kutatásom eddigi lépései során csak a közvetlen logisztikai folyamatokat vizsgáltam, így a 

modellek és a kapcsolódó elemzések kibővítése is szükséges lesz annak érdekében, hogy tel-

jes képet kapjunk a vizsgált rendszerről.  

A további kutatási irányok közül két fő területet érdemes kiemelni, amellyel kapcsolato-

san már részletesebb vizsgálatokat végeztem téziseimhez kapcsolódóan. Az egyik ilyen terület 

a koncentrált igénypont-halmazok rendszerében alkalmazható új szimulációs megoldá-

sok bevezetése, a másik pedig az áruszállító drónok alkalmazásának vizsgálata a kon-

centrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerében. 
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7.2. A koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerének 

DES-alapú modellezése 

Az értekezésem 2. téziséhez kapcsolódóan bemutatott MS Excel-alapú, mezoszkopi-

kus szintű szimulációs modellről egyértelműen kiderült, hogy jól használható és jól fej-

leszthető, alkalmas arra, hogy a kívánt eredményeket szolgáltassa és meghatározza a 

vizsgálandó rendszer legfontosabb jellemzőit, azonban a modell túl nagyra nőtt. Már 3-4 

koncentrált igénypont-halmaz vizsgálata esetén is hosszú ideig tartott a megfelelő számú fut-

tatás végrehajtása, így arra jutottam, hogy érdemes más modellezési lehetőségeket is meg-

vizsgálni, így esett első lépésben a választásom az AnyLogic-ra [141], amelyben egy buda-

pesti bevásárlóközpont city logisztikai rendszerére dolgoztam ki egy pilot modellt (ld. 65. 

ábra), arra keresve választ, hogy alkalmas lesz-e ez a szoftver arra, hogy felépítsem benne a 

teljes rendszer modelljét. A kapott eredmények azt mutatták ugyan, hogy alapvetően ez egy jó 

fejlesztési irány lehet, azonban az Excel alkalmazásához hasonlóan itt is felmerültek problé-

mák, elsősorban a limitált maximális modellméret és a szimulációs modell összeállításának 

túlzott komplexitása, ezáltal pedig a modell módosításának bonyolultsága miatt. 

 

65. ábra: Egy bevásárlóközpont city logisztikai rendszerének modellje AnyLogic-ban 

Az előbbiek miatt úgy döntöttem, hogy elkezdek egy olyan irányba gondolkozni, ami 

rugalmasabb, mint az MS Excel, egyszerűbben kezelhető, mint az AnyLogic, és semmilyen 

korlátozással nem rendelkezik. Ez vezetett a Python programozási nyelv [142] alkalmazásá-

hoz, amely szabadon hozzáférhető, valamint rendelkezésemre állt Dr. Lipovszki György ré-

vén egy Python-alapú DES-szimulátor környezet is [143], amelyben megkezdhettem a mo-

dellfejlesztést. Ezen szimulátor környezet működését szemlélteti a 66. ábra.  

 

66. ábra: A DES-modell felépítési és futtatási folyamata 
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Úgy döntöttem, hogy ebben a megoldásban egy szinttel már mélyebbre megyek, azaz a 

Python-alapú modellben aggregáció nélkül, árucikkek szerinti bontásban fogom kezelni 

a folyamatokat, mikroszkopikus szintű szimulációt építve. Fontos kiemelni, hogy az ilyen 

jellegű szimulátorok city logisztikai alkalmazása nem teljes mértékben újdonság [144], az 

ilyen DES-modellnek lehet létjogosultsága a koncentrált igénypont-halmazok esetén, akár 

mikroszkopikus szinten is. Az alkalmazott DES Python szimulátor rendszerhez a grafikus 

fejlesztő rendszer a LabVIEW programkörnyezetben [145] készült el, ebben lehet létrehozni a 

DES objektumokat, így itt építettem fel a city logisztikai modellemhez is a DES szimulációs 

modellt reprezentáló blokkdiagramot, amelyből az ellenőrzést követően a program el tudta 

készíteni a Python-nyelvű szimulációs programot. A kutatás eddigi lépései során pilot szimu-

lációs modellek készültek el, 2 (ld. 67. ábra), 32, 64, 128 és 256 üzletes bevásárlóközpontok-

ra, különböző méretű koncentrált igénypont-halmazok vizsgálatához. A pilot modell vizsgála-

tának fő célja az volt, hogy döntést hozhassak a Python-alapú szimulátor alkalmasságáról, 

elsősorban a valós adatokkal végzett futtatások időszükségletének tekintetében. 

 

67. ábra: A jelenlegi city logisztikai rendszer modelljének LabVIEW Diagram Panelje 

A modell tesztelése során kiderült, hogy egy valósághű méretű bevásárlóközponttal 

(legyen az kicsi, közepes vagy nagy méretű) és annak valós adatok alapján becsült árufor-

galmi igényeivel (kisebb és nagyobb volumenű igényeket kezelő üzletek esetén is) dolgozva 

néhány órás futási idők adódnak már abban az esetben is, ha a mikroszkopikus szintű 

modell minden adatot kiír a futtatás során, és nagyobb számítási kapacitású számítógép, 

illetve párhuzamos futtatás alkalmazásával még tovább csökkenthetők a futtatási idők. Ezek 

alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a kidolgozott szimulációs modell kivárható időn be-

lül képes egy teljes üzletcsoport, valamint egy tetszőleges méretű teljes koncentrált igény-

pont-halmaz folyamatainak mikroszkopikus szintű elemzésére, ezáltal pedig az egyes üzletek 

adott beszállítói folyamatának, vagy adott termékének és termékcsoportjának vizsgálatára is.  

Kutatásom eddigi lépései során a futási idők vizsgálatára fókuszáltam, azonban a jövő-

ben a modell gyakorlati alkalmazásához további paraméterek vizsgálata is szükséges lesz (pl. 

károsanyag kibocsátás). Fontos lesz a következőkben a jelenlegi rendszer pilot modellje mel-

lett a jövőbeli, új city logisztikai rendszer modelljét vizsgálni, ez a modell is elkészült már, a 

következő feladat ennek paraméterezése és működésének elemzése lesz. Emellett pedig érde-

mes lesz húzó jellegű áruellátást is vizsgálni a modell alkalmazásával. 

A DES-alapú szimulációs modell fejlesztéséhez kapcsolódóan az eddigiekben az alábbi 

publikációkat készítettem el. 

A DES-alapú modellezéshez kapcsolódó saját publikációk: [IF3] [HU6] [HU8] 



95 

 

7.3. Drónok alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatos eredmények 

A másik fontos kutatási irány, amellyel kapcsolatosan már részletesebb elemzések is el-

készültek, a drónok alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a koncentrált igénypont-halmazok 

city logisztikai rendszerében. Az értekezésemben eddig bemutatott új city logisztikai koncep-

ciókban környezetbarát tehergépjárműveket, városi kötöttpályás áruszállítást, valamint cargo 

kerékpárokat modelleztem. Mivel a vizsgált rendszerben számos kistömegű és kistérfoga-

tú, a kisebb méretű elektromos tehergépkocsik és a cargo kerékpárok mellett akár dró-

nokkal is kezelhető szállítási egység fordul elő, ezért elkezdtem vizsgálni az áruszállító 

drónok alkalmazási lehetőségeit is.  

Az elmúlt néhány évben számos pilot rendszerben alkalmaztak már drónokat különböző 

áruszállítási feladatokra, elsősorban elővárosi vagy vidéki környezetben, de néhány esetben 

nagyobb városokban is teszteltek már ilyen megoldásokat [146] [147]. Fontos még kiemelni a 

drónok áruszállításra történő alkalmazása kapcsán azt is, hogy a 2020 elején kitört világjár-

vány jelentősen fellendítette ezen eszközök áruszállítási rendszerekbe történő bevonását az 

érintésmentes kiszállítás előnyei miatt [148] [149]. Figyelembe véve ezen rendszerek tapasz-

talatait és a kapcsolódó kutatási eredményeket, a budapesti koncentrált igénypont-

halmazokkal kapcsolatban rendelkezésre álló adatok alapján megvizsgáltam, hogy hogyan 

lehetne alkalmazni ezeket az áruszállító eszközöket ebben a speciális city logisztikai rend-

szerben, alkalmasak-e és ha igen, akkor milyen mértékben beszállítások, üzletek közti szállí-

tások és házhozszállítások lebonyolítására. A beszállításokat vizsgálva arra jutottam, hogy 

ezek esetén a drónokat csak az üzletek egy kisebb része esetén, sürgős szállításokra le-

hetne alkalmazni. Az üzletek közti szállítások és a házhozszállítások (illetve csomagátve-

vő pontokat kiszolgáló szállítások, ld. 68. ábra) esetén mind az egyszerre kezelendő meny-

nyiségek, mind pedig a szállítási gyakoriság lehetővé teszi azt, hogy a koncentrált igény-

pont-halmazok city logisztikai rendszerében a szállítások jelentős részét drónokkal bo-

nyolítsuk le. 

 

68. ábra: Házhozszállítások szervezése drónokkal koncentrált igénypont-halmazok esetén 
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Mivel jelenleg nincs olyan működő drónos áruszállítási megoldás, amely zsúfolt belvá-

rosi jellegű övezetben működik, ezért elemeznem kellett a drónos szállítási láncot és annak 

működési lehetőségeit a koncentrált igénypont-halmazok rendszerében, azt keresve, hogy hol 

vannak a kritikus pontok. A szállítási láncok kapcsán definiálnom kellett a drón mini-hub 

fogalmát, amely egy olyan logisztikai létesítmény lesz, amely drónok fogadására alkal-

mas, lényegében a koncentrált igénypont-halmazok áruforgalmi zsilipjeinek drónok ke-

zelésére alkalmas részét kell így nevezni a továbbiakban. A koncentrált igénypont-

halmazok esetén egyértelműen meg fognak ezek jelenni, illetve úgy gondolom, hogy a drónok 

dokkolására alkalmas csomagautomaták tömeges elterjedése, valamint az üzletek és háztartá-

sok saját drón dokkoló állomással való ellátása előtt a csomagautomaták, önálló üzletek, va-

lamint háztartások kiszolgálására során is igénybe kell majd venni a drón mini-hubokat átra-

kóhely jelleggel. Ezen drón mini-huboknak a lehetséges elhelyezkedését mutatja be a 69. áb-

ra. Ezen drón mini-hubok esetén lényegében a drónok számára épített logisztikai infrastruktú-

ra kell, klasszikus áruforgalmi zsilip funkciója lesz ezeknek a létesítményeknek, cross doc-

king jelleggel, speciális technológiával. Kutatásom során megkezdtem ezen drón mini-

huboknak a részletesebb vizsgálatát, a lehetséges logisztikai technológiák feltárását és a szük-

séges szolgáltatások definiálását. 

 

69. ábra: Drón mini-hub-ok elhelyezkedése a drónos szállítási láncokban 

A drónokkal kapcsolatos eddigi kutatási eredményeimet az alábbiakban publikáltam. 

A drónok integrálásához kapcsolódó saját publikációk: [EN11] [HU10] [HU13] 

7.4. Áruforgalmi zsilipek és a rakodóhelyek rendszerének tervezése 

A vizsgálandó city logisztikai rendszerekben három fő csomópont-típus jelenik meg az 

értekezésem elején ismertetett módon: a konszolidációs központok, az áruforgalmi zsilipek, 

valamint a rakodóhelyek. Ezek kapcsán fontos kérdés azok számossága, elhelyezkedése, mé-

rete, technológiája is, így rendszerüket méretezni kell, ehhez pedig a kutatásom során elké-

szült szimulációs modellek jó alapot nyújtanak. A rakodóhelyek kapcsán azok számosságá-

nak, kapacitásának és elhelyezkedésének vizsgálatával, valamint intelligens technológiákkal 
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való ellátásával is foglalkozott egy hallgatói projekt, amelyben témavezetőmmel közösen lát-

tuk el a témavezetői feladatokat, ennek kapcsán számos további feladat lesz még az optimális 

rakodóhely-rendszer elérése során, ehhez is jó bemeneti adatokat szolgáltathatnak az elkészült 

és értekezésemben bemutatott szimulációs modellek. 

Az áruforgalmi zsilipek esetén a BME ALRT City Logisztikai Kutatócsoportjának 

munkája során elkészült egy budapesti bevásárlóközpont, valamint a Váci utca bevásár-

lóövezet egy részterületének áruforgalmi zsilipjének részletes koncepciója, ehhez a 2. 

tézisem kapcsán ismertetett szimulációs modell szolgáltatta az adatokat. Fontos lesz a továb-

biakban ezen a területen is vizsgálatokat folytatni, egy standard méretezési módszertant dol-

gozva ki az adatgyűjtési módszerekhez és az elkészült modellekhez igazodva. Konszolidációs 

központok kapcsán elsősorban raktártervezési feladatról lesz szó, de itt is érdemes lesz még 

további elemzéseket készíteni a kutatás következő lépéseiben. Ezeken felül minden csomó-

pont és egyéb infrastruktúra-elem (így a következőkben bemutatásra kerülő kötött pályás és 

vízi megoldások technológiai elemei) kapcsán fontos lesz vizsgálni a beruházási költségeket. 

Ezekkel a kutatási irányokkal kapcsolatosan az alábbi publikációk készültek el. 

A rendszerelemek méretezéséhez kapcsolódó saját publikációk: [HU2] [HU11] 

7.5. A városi kötött pályás áruszállítás alkalmazása 

A koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerének modellezéséhez kap-

csolódóan ismertettem egy kötött pályás áruszállítást alkalmazó city logisztikai koncepciót is, 

ezt modelleztem és szimulációs úton is megvizsgáltam, majd összehasonlítottam a jelenlegi 

rendszerrel, valamint a közúti áruszállítást alkalmazó új koncepcióval. Természetesen ezeken 

felül is több kutatási irány merült fel a városi kötött pályás áruszállításhoz kapcsolódóan. 

Ezek közül kiemelendő az a hallgatói projekt, amely egy olyan, AHP-alapú minősítési mód-

szertant dolgozott ki, amely tetszőleges város esetén meg tudja határozni, hogy mely kötött 

pályás hálózat a leginkább alkalmas városi áruszállításra, hiszen nem csak a villamoshálóza-

ton, hanem más városi kötött pályás hálózatokon is lehet árut szállítani, pl. a metróhálózaton 

[150] [151]. Ezzel a módszertannal azt lehet például Budapest esetében megvizsgálni, hogy a 

villamoshálózat, a metróhálózat, a HÉV-hálózat vagy a MÁV nagyvasúti hálózata felel meg 

legjobban a városi áruszállítás követelményeinek. Hasonlóan vizsgálható más városok esetén 

több különböző szolgáltató hálózata, több különböző nyomtávú hálózat, vagy éppen a gyors-

vasúti (S-Bahn) hálózat alkalmassága is. A módszertan Budapest esetén alkalmazásra ke-

rült, és mind a jelenlegi hálózat esetén, mind pedig a tervezett fejlesztések figyelembevé-

telével a villamoshálózat bizonyult city logisztikai szempontból a legalkalmasabbnak. 

A kötött pályás áruszállítással kapcsolatosan az alábbi publikációk készültek el. 

A kötött pályás áruszállításhoz kapcsolódó saját publikációk: [HU3] [HU5] 

A fentiek mellett fontos kutatási irány lesz még olyan koncepciók kidolgozása, amelyek 

kombinált kötött pályás és közúti áruszállítást tesznek lehetővé, illetve cargo kerékpárok és 

kötött pályás áruszállítás kombinált alkalmazását is fontos lesz megvizsgálni. 
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7.6. A városi vízi áruszállítás alkalmazása 

A kötött pályás áruszállítás mellett a vízi (elsősorban folyami) áruszállítás a másik 

olyan technológia, amely lehetőségeket nyújt városi logisztikai rendszerekben nagy volume-

nek egyszerre történő kezelésére. Ezekkel kapcsolatosan is megkezdtem a vizsgálatokat kuta-

tásom során, és felvázoltam egy vízi áruszállítást alkalmazó city logisztikai rendszerkoncep-

ciót a koncentrált igénypont-halmazok kiszolgálására, ezt mutatja be a 70. ábra bal oldala. 

Ennek a koncepciónak a specialitása, hogy a vízi út mentén átrakóhelyekre van szükség, mi-

vel az utolsó kilométerek megtételéhez át kell rakni kisebb áruszállító járművekre az árut. 

Ehelyett esetlegesen Ro-Ro (roll on-roll off) koncepcióban lehet még gondolkozni, ahol vízi 

úton szállítják a megrakott közúti járműveket, így a kikötőpontokon csak a járművek le- és 

felhajtásáról kell gondolkozni, erre is adódik már több példa is a city logisztikai gyakorlatban. 

Ezt a koncepciót még nem modelleztem, így nem vethető össze egzakt módon a közúti, 

illetve kötött pályás áruszállítást alkalmazó koncepciókkal, emiatt ennek a megoldásnak a 

szimulációs modellezése fontos feladat lesz a kutatás következő lépéseiben. Ehhez kapcsoló-

dóan feltártam a korábbiakban ismertetettek mellett számos további működő megoldást [152] 

[153], ezek technológiai és szervezési megoldásait, ehhez kapcsolódóan pedig egy hallgatói 

projekt keretein belül az ALRT City Logisztikai Kutatócsoportjában felmértük a budapesti 

lehetőségeket.  

Ehhez a kutatási irányhoz kapcsolódóan feltártam a vízi áruszállítást alkalmazó városi 

építőipari logisztikai megoldásokat is [154] [155] [156]. Ezeket is érdemes lehet a koncentrált 

igénypont-halmazokhoz hasonlóan vizsgálni, az előbbiekre kidolgozott megoldások zsúfolt 

városi területek építőipari logisztikai feladatai kapcsán is alkalmazhatók lennének, ehhez iga-

zítva is elkészült egy új koncepció kutatásom során, ezt szemlélteti a 70. ábra jobb oldala. 

  

70. ábra: Vízi áruszállítást alkalmazó rendszerkoncepció a koncentrált igénypont-halmazok 

áruellátási rendszerében, illetve városi építőipari logisztikai rendszerben 

A vízi áruszállításhoz kapcsolódóan az alábbi publikációk készültek el: 

A vízi áruszállításhoz kapcsolódó saját publikációk: [HU3] [HU12] 
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8. Az eredmények gyakorlati hasznosítási lehetőségei 

Értekezésem során az alábbi 4 tézist fogalmaztam meg: 

1. tézis: A városi igénypontok koncentrációjának eredményeképpen a vevői igények és 

az áruforgalmi igények is kis területre koncentrálódnak, ez a koncentráció pedig elő-

segítheti a konszolidáció-alapú city logisztikai fejlesztéseket, azonban korábban nem 

állt rendelkezésre olyan csoportosítás, amely lehetővé tette volna a koncentrált 

igénypont-halmazok egzakt azonosítását és klasszifikálását a koncentráció jellege 

szerint. Ezen probléma megoldására új, city logisztikai szempontú és a városszerke-

zetben elfoglalt infrastrukturális kialakításnak megfeleltetett csoportosítást dolgoz-

tam ki a városi igénypontokra.  

2. tézis: A városi koncentrált igénypont-halmazok áruellátási rendszerében a beszállítá-

si tranzakciók száma, ezáltal pedig az összesített menetteljesítmény, a tüzelőanyag-

fogyasztás és a káros anyag kibocsátás is csökkenthető, amennyiben a konszolidáció-

alapú city logisztikai rendszerekben alternatív, környezetbarát, nagyobb volumenek 

együttesen történő kezelésére képes áruszállítási technológiát, ennek megfelelő kapa-

citású környezetbarát tehergépkocsikat vagy városi kötött pályás áruszállítást alkal-

mazunk. A városi koncentrált igénypont-halmazok áruellátási rendszerében a beszál-

lítási tranzakciók számának, ezáltal a szállítási költség csökkenésének köszönhetően 

az átszervezett, konszolidáció-alapú city logisztikai rendszer alkalmazása esetén a 

logisztikai üzemeltetési költségek is csökkennek. 

3. tézis: Olyan esetekben, amikor a zárt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-

halmazok áruellátási rendszerének geometriai struktúrája cargo kerékpár-specifikus 

előnyökkel rendelkezik, érdemes két vagy három nyomon haladó, elektromos se-

gédmeghajtású zéróemissziós kisáruszállító járműveket, pl. cargo kerékpárokat a ha-

gyományos áruszállítási technológiákkal kombináltan alkalmazó city logisztikai 

rendszert tervezni, mivel kisszámú ilyen jármű integrálásával nagymennyiségű áru 

kezelését lehet környezetbarát módon a rendszerbe integrálni. 

4. tézis: Városi zónák city logisztikai fejlettségének multikritériumos elemzése alapján:  

• minél nagyobb az egyszerű koncentráltsági fok (DoC1, illetve DoC2), várhatóan an-

nál fejlettebb city logisztikai szempontból, illetve várhatóan annál kevésbé fejleszt-

hető a vizsgált zóna;  

• minél nagyobb a területarányos koncentráltsági fok (DoC3, illetve DoC4), várhatóan 

annál kevésbé fejlett city logisztikai szempontból, illetve várhatóan annál jobban 

fejleszthető a vizsgált zóna. 

Értekezésem utolsó részében szeretném ismertetni kutatásom eredményeinek gyakorlati 

hasznosítási lehetőségeit. Ezeknek az alapja az elkészült új klaszterezési eljárás (melyet 1. 

tézisemhez kapcsolódóan dolgoztam ki), amely elősegíti azt, hogy city logisztikai fejlesztési 

projektek során ki tudjuk jelölni azokat a koncentrált igénypont-halmazokat, melyek esetén 

jelentős fejlesztéseket lehetne elérni, ezáltal pedig jelentős megtakarítást eredményezhetnének 

ezek a projektek, elősegítve a klímavédelmi célok minél gyorsabb elérését. A további, 2., 3. és 
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4. téziseim azt igazolták, hogy ezek a koncentrált igénypont-halmazok esetén valóban megta-

karítások érhetők el konszolidáció-alapú új rendszerek bevezetése esetén, innovatív technoló-

giák (kötött pályás, valamint cargo kerékpáros áruszállítás) is hatékonyan bevonható ezekbe a 

rendszerekbe, valamint a koncentráltság mértéke és a fejlettség között egyértelmű összefüggé-

sek tárhatók fel.  

A kutatásom során kapott és a tézisekben megfogalmazott eredmények megalapozzák 

azt, hogy a jövőbeli city logisztikai kutatások nagyobb figyelmet fordítsanak a koncentrált 

igénypont-halmazok city logisztikai rendszereire, így viszont szükségessé válik az adatgyűj-

tés, valamint a rendszerek modellezése és minősítése is. Kutatásomhoz kapcsolódóan elké-

szült számos olyan módszertan, modell, illetve szimulációs eszköz, amelyeket a jövőbeli city 

logisztikai projektek kapcsán hatékonyan lehetne alkalmazni, ezeket ismerteti a 71. ábra. 

 

71. ábra: Az elkészült eszközök és módszertanok kapcsolódása 

Ebből is látható, hogy számos olyan eszköz és módszertan elkészült a kutatásom során, 

melyeket lehetne city logisztikai projektek során alkalmazni. A városi igénypontok 1. tézi-

semhez kapcsolódóan ismertetett új klaszterezési módszere lehetővé teszi egy ilyen projekt-

ben a különböző városi területek kijelölését, csoportosítását. Szintén az 1. tézishez kapcsoló-

dóan elkészült egy komplex adatgyűjtési módszertan, amellyel a kijelölt koncentrált igény-

pont-halmazok, de akár egyszerű városi zónák igénypontjai is felmérhetők, feltáró kutatás, 

kérdőívezés, és nyílt területek esetén topológiai modellezés alkalmazásával.  

Amennyiben ismerjük már az igénypontok jellemzőit, modellezni is tudjuk ezeket a 

rendszereket. A 2. tézisemhez kapcsolódóan kidolgoztam új, konszolidáció-alapú koncepció-
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kat erre a city logisztikai rendszerre, ezeknek a matematikai modelljét, a költségstruktúra ma-

tematikai modelljét, valamint egy mezoszkopikus szintű szimulációs modellt is elkészítettem. 

Ha ezeket a modelleket alkalmazzuk a vizsgálandó koncentrált igénypont-halmazokra, akkor 

összehasonlíthatóvá válik a jelenlegi rendszer és az új koncepciók, így döntést lehet hozni a 

leginkább megfelelő koncepció bevezetéséről. A 3. tézisemhez kapcsolódó geometriai struk-

túra modellje, valamint az azalapján elkészült makroszkopikus szintű szimulációs modell 

emellett választ adhat arra, hogy a vizsgált koncentrált igénypont-halmazok (elsősorban ezek 

közül a zárt infrastruktúrájúak) esetén hogyan lehetne cargo kerékpárokat is bevonni ebbe a 

rendszerbe egy geometriai struktúra alapú koncepció alkalmazása esetén.  

Amennyiben a koncentrált igénypont-halmazokat klasztereztük, felmértük és modellez-

tük, lehetővé válik rangsorolásuk, ehhez pedig a 4. tézisemhez kapcsolódóan kidolgozott 

AHP-alapú minősítési módszertan lesz alkalmazható. Ez arra adhat választ, hogy mely vizs-

gált koncentrált igénypont-halmazok (vagy egyszerű városi zónák) a legfejlettebbek jelenleg 

city logisztikai szempontból (azaz melyeket érdemes, illetve nem érdemes fejleszteni), illetve 

melyek rendelkeznek a legnagyobb city logisztikai fejlesztési potenciálokkal (azaz melyeket 

lehet jól fejleszteni). 

Ezek jól mutatják, hogy elkészült egy olyan city logisztikai eszköztár, amely segíthet 

kutatási projektek, valamint nagyobb léptékű fejlesztések megalapozásában is, hiszen a 

klaszterezéstől és az adatgyűjtéstől, a rendszerek mezo- és makroszkopikus szintű szi-

mulációján át a vizsgált városi területek, koncentrált igénypont-halmazok minősítéséig, 

ezáltal pedig a fejlesztési célterületek kijelöléséig segítséget nyújthatnak a city logisztikai 

rendszerek szereplőinek. Ezek az eszközök fontosak lehetnek többek között a városi logisz-

tikai szolgáltatók, a városi teherforgalmi rendszert üzemeltető vállalatok, a helyi önkormány-

zatok, a koncentrált igénypont-halmazokat üzemeltető vállalatok, valamint a kutatásokat le-

bonyolító szervezetek számára is, mind pályázatok, mind fejlesztési projektek, mind pedig 

egy komplex rendszertervezés megalapozása során. 

Ezt igazolja az is, hogy az alábbi tervek szerint több kutatás-fejlesztési projektben is fel 

tudjuk majd használni az elkészült módszertanokat és eszközöket a következő években a Bu-

dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az adatgyűjtési módszertant, az AHP-

alapú minősítési modellt, és a szimulációs modelljeinket már két benyújtott pályázatba (egy 

HORIZON2020 pályázatba és egy magyar-marokkói kutatási együttműködéshez kapcsolódó-

an) is beépítettük, és bár egyik pályázatot sem sikerült elnyerni, hasznos tapasztalatokat sike-

rült gyűjteni és a következő időszakban tervezzük még hasonló projektek és együttműködések 

megalapozását. Ezek mellett leadásra került egy magyar-koreai kutatási együttműködéshez 

kapcsolódó pályázat, elsősorban drónok és egyéb autonóm eszközök city logisztikai alkalma-

zásaival kapcsolatosan, ezen pályázat sikere esetén lehetőség nyílik majd az adatgyűjtési 

módszertan alkalmazására Budapest és Szöul esetén is.  

Függetlenül a pályázati lehetőségektől is kialakulóban van az együttműködés a Buda-

pesti Közlekedési Központtal, valamint a Fővárosi Önkormányzattal, melynek keretein belül 

várhatóan részt tudunk venni több, Budapest city logisztikai rendszerének fejlesztését célzó 

projektben is, ezek kapcsán is tervezzük alkalmazni az elkészült adatgyűjtési módszertant, a 

topológiai modellt, a szimulációs modelleket és az AHP-alapú minősítési modellt is. Emellett 
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pedig kialakulóban van az együttműködés a budapesti piacokat és vásárcsarnokokat üzemelte-

tő Budapest Vásárcsarnokai Kft.-vel, itt akár konszolidáció-alapú megoldások vizsgálata is 

lehetővé válhat a közeljövőben. Ebben az esetben az adatgyűjtési módszertanokat a jelenlegi 

helyzet felmérése, a szimulációs modelleket pedig a konszolidáció-alapú megoldások vizsgá-

lata során lehetne alkalmazni.  

Érdemes itt megjegyezni azt, hogy a jelenlegi trendek szerint nem fog „magától” kiala-

kulni ilyen jellegű, konszolidáció-alapú rendszer a koncentrált igénypont-halmazok esetén, 

hiszen az igénypontok között felmérésünk szerint jelentős arányban fordulnak elő olyanok, 

akik mindenféle változást és együttműködést elutasítanak, illetve tapasztalatok alapján a city 

logisztikai szolgáltatók jelentős része sem nyitott a többiekkel való együttműködésre. Ezek 

pedig még fontosabbá teszik a city logisztikai rendszert és hálózatot működtető vállalatokkal, 

illetve önkormányzatokkal az együttműködést, hiszen ilyen jellegű rendszerek bevezetése 

elsősorban általuk lehetséges. Például, amennyiben a vásárcsarnokot üzemeltető vállalat elő-

írná a konszolidáció-alapú rendszer alkalmazását a beszállítások során, vagy éppen egy ön-

kormányzat csak a konszolidáció-alapú rendszert üzemeltető city logisztikai szolgáltatót en-

gedi be egy városi területre vagy egy bevásárlóövezetbe, az ottani igénypontoknak nem lenne 

lehetőségük máshogy megvalósítani a szállításaikat. Természetesen, amennyiben néhány 

rendszer bevezetése után már a gyakorlatban is sikerülne az elméleti modellek által kimutatott 

megtakarításokat igazolni, a fenti állítás megdőlhetne, hiszen onnantól a rendszerek résztve-

vői érdekeltté válnának a city logisztikai rendszerhez való csatlakozásban. 

Emellett fontos kiemelni azt is, hogy az elkészült eszköztár megalapozhat különböző 

hallgatói kutatási projekteket, TDK-projekteket, hiszen konkrét projektekhez lehetővé teszik 

az adatgyűjtést, új koncepciók modellezését, fejlesztési célterületek kiválasztását. Így például 

egy, a piacokat vizsgáló hallgatói kutatási projekt az adatgyűjtési módszertant tudta alkalmaz-

ni az adatgyűjtéshez, a rakodóhelyeket vizsgáló hallgatói projektben a Váci utca bevásárló-

övezet topológiai modelljének adatait tudták felhasználni, a drónos rendszerek modellezésére 

fókuszáló hallgatói projekt pedig a modellezési tapasztalatokra, valamint a topológiai modell 

adataira is tud építeni.  

Ezeken felül még érdemes azt is megjegyezni, hogy az eredmények beépültek az okta-

tásba a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem logisztikai mérnöki BSc, vala-

mint közlekedésmérnöki MSc képzésén. A BSc-s Szállítási logisztika tantárgyba beépült né-

hány modell és alkalmazásuk eredménye, valamint a budapesti adatok és néhány kidolgozott 

koncepció. Az MSc-s Városi logisztika magyar, valamint angol nyelvű tantárgy gyakorlati 

tananyagába a budapesti adatokon, új koncepciókon felül számos, a kutatás során megismert 

külföldi rendszer és megoldás is beépült, valamint a gyakorlatokon ismertetésre kerül néhány 

modell és új kutatási megközelítés is, elősegítve a mesterszakos hallgatók számára azt, hogy 

megismerjék a city logisztikai kutatások irányait, megoldásait, valamint a city logisztikai ku-

tatási projektek felépítését. 

A felhasználási lehetőségeket, illetve terveket a 72. ábra szemlélteti.  
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72. ábra: A kutatás során elkészült eszközök felhasználási lehetőségei 

Jól látható, hogy kutatásom eredményei, az azok során elkészült eszközök és model-

lek mind kutatások, mind fejlesztési projektek és pályázatok, mind pedig az egyetemi 

logisztikai mérnök és közlekedésmérnök oktatás oldaláról hasznosak lesznek a jövőben, 

így pedig elősegíthetik a city logisztikai rendszerek fejlődését. A kutatási projektek jelen-

legi állása szerint jó esély van rá, hogy nem csak Budapest, hanem más európai és akár Euró-

pán kívüli nagyvárosok city logisztikai rendszereinek fejlesztésében is lehet szerepe a kutatá-

som során elkészült módszertanoknak és modelleknek, azok fontos szerepet tölthetnek majd 

be a következő évek fejlesztései során több helyen is.  
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9. Összefoglalás 

Értekezésemben azon városi igénypont-csoportosulásokat vizsgáltam, ahol kis területen 

nagyszámú igénypont található, ezek pedig nagy áruforgalmi és vevői igényeket generálnak, 

ezáltal pedig jelentős szerepük van a city logisztikai rendszerekben, a káros anyag kibocsátás-

ban és a forgalmi dugók kialakulásában is. Ennek ellenére a city logisztikai kutatások nem 

fókuszálnak ezekre a területekre, holott számos pilot és működő rendszer példája igazolta, 

hogy ilyen jellegű területeken számottevő megtakarításokat lehetne elérni konszolidáció-alapú 

új rendszerek bevezetésével. Értekezésem első részében ismertettem kutatási témám aktualitá-

sát, a city logisztikával kapcsolatos alapokat, valamint céljaimat és hipotéziseimet.  

Ezeket követően az 1. tézisemhez kapcsolódóan elemzéseket mutattam be azt igazolan-

dó, hogy ezen igénypont-csoportosulások esetén az összes igény jelentős része minimális te-

rületre koncentrálódik, elemzéseim eredményei alapján pedig bevezettem egy új csoportosítá-

si módszertant és a koncentrált igénypont-halmazok fogalmát. Ezek vizsgálatára kidolgoztam 

egy komplex adatgyűjtési módszertant, és azt alkalmaztam is Budapesten. 2. tézisemhez ki-

dolgoztam két új, konszolidáció-alapú koncepciót a koncentrált igénypont-halmazok city lo-

gisztikai rendszerére, kidolgoztam a jelenlegi rendszer és az új koncepciók matematikai mo-

delljét, a költségstruktúra matematikai modelljét, egy mezoszkopikus szintű szimulációs mo-

dellt, azt alkalmaztam budapesti koncentrált igénypont-halmazokra, és megállapítottam, hogy 

konszolidáció-alapú rendszerekkel jelentős megtakarítások érhetők el a teljesítmények, a ki-

bocsátások és a költségek terén is, a kötött pályás áruszállítási technológia bevezetése pedig 

számos indikátor további csökkenését vonja maga után. 3. tézisemhez kapcsolódóan kidolgoz-

tam egy új cargo kerékpárokat alkalmazó koncepciót zárt infrastruktúrájú koncentrált igény-

pont-halmazok kiszolgálására a hálózat geometriai struktúrája alapján. Ehhez kidolgoztam az 

elvi, a szimmetrikus és a valós geometriai struktúra modelljét, valamint egy makroszkopikus 

szintű szimulációs modellt, amelyet Budapest bevásárlóközpontjaira alkalmaztam is, igazolva 

azt, hogy hatékonyan, viszonylag alacsony extra költséggel nagyszámú igénypontot lehetne 

cargo kerékpárral kiszolgálni egy ilyen rendszerben, ezáltal tehermentesítve a városi utakat. 4. 

tézisemhez kapcsolódóan kidolgoztam egy olyan multikritériumos, AHP-alapú minősítési 

modellt, amely alkalmas arra, hogy városi zónák és koncentrált igénypont-halmazok jelenlegi 

city logisztikai szempontú fejlettségét és jövőbeli city logisztikai fejlesztési potenciáljait mi-

nősítse. A modellt néhány budapesti koncentrált igénypont-halmazra alkalmaztam is, majd 

korrelációs vizsgálatokkal igazoltam, hogy egyértelmű összefüggés van a koncentráltság mér-

téke és a jelenlegi fejlettség, valamint a fejlesztési potenciálok között. 

Értekezésem végén ismertettem néhány további nyitott kutatási irányt, valamint a jövő-

beli kutatási lehetőségeket, végül pedig bemutattam az eredményeim gyakorlati felhasználási 

lehetőségeit. Összefoglaltam, hogy hogyan épültek be az eredmények a logisztikai mérnökök 

és közlekedésmérnökök oktatásába, hogyan járulnak hozzá a tanszéki kutatási projektekhez, 

valamint hogyan tervezzük felhasználni az eredményeket pályázatok, valamint ipari projektek 

során. Kijelenthetem, hogy eredményeim igazolják a koncentrált igénypont-halmazok 

vizsgálatának fontosságát, valamint azt is, hogy elkészült egy olyan eszközcsomag, amely 

jelentős mértékben hozzájárulhat a jövő city logisztikai kutatásaihoz és projektjeihez.  



105 

 

Ábrajegyzék 

1. ábra: Az Európai Unió útja a klímasemlegesség felé, 1990–2050 [10] .............................................. 9 

2. ábra: Konszolidáció-alapú city logisztikai rendszerek működése ..................................................... 10 

3. ábra: Háromlépcsős gateway-koncepció konszolidációs központtal és áruforgalmi zsilippel .......... 11 

4. ábra: Járművek évenkénti kapacitáskihasználtsága az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai 

alapján [21] ............................................................................................................................................ 11 

5. ábra: Tehergépkocsi a padovai Cityporto rendszerben [24] .............................................................. 13 

6. ábra: BeerBoat Utrechtben [28], illetve áruszállító hajó Velencében ............................................... 13 

7. ábra: Vizsgált igénypont-csoportosulások Budapesten, Google Maps-en ........................................ 19 

8. ábra: Budapest üzleteinek megoszlása (2021. november) ................................................................. 21 

9. ábra: Budapest alapterületének megoszlása (2021. november) ......................................................... 21 

10. ábra: A vizsgált budapesti igénypont-csoportosulások alapterületei Google Maps-en ................... 22 

11. ábra: A vizsgált igénypont-csoportosulások és Budapest átlagos koncentráltsági fokainak 

összehasonlítása .................................................................................................................................... 22 

12. ábra: Üzletszámok alakulása Magyarországon 2010-2019 között .................................................. 23 

13. ábra: Városi üzletek aránya bevásárlóközpontokban és hipermarketekben Magyarországon 2010-

2019 között ............................................................................................................................................ 24 

14. ábra: A városi igénypontok új csoportosítása .................................................................................. 26 

15. ábra: Koncentrált igénypont-halmazok megjelenése egy fiktív városi területen ............................. 27 

16. ábra: Az adatgyűjtési módszertan alkalmazásának menete ............................................................. 30 

17. ábra: A felmért üzletek részvételi hajlandósága új, közös szervezésű city logisztikai rendszerekben 

(N=412) ................................................................................................................................................. 32 

18. ábra: A Váci utca bevásárlóövezet topológiai modelljének részlete Google Earth-ön ................... 34 

19. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok jelenlegi city logisztikai rendszere ................................. 36 

20. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok átszervezett, konszolidáció-alapú logisztikai rendszere, 

közúti járművek alkalmazásával ........................................................................................................... 37 

21. ábra: A FedEx új elektromos kistehergépkocsi flottája az USA-ban [66]....................................... 38 

22. ábra: Cargo-Tram Zürichben [69] ................................................................................................... 39 

23. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok átszervezett, konszolidáció-alapú logisztikai rendszere, 

kötött pályás áruszállítás alkalmazásával .............................................................................................. 40 

24. ábra: A jelenlegi city logisztikai rendszer szimulációs modelljének működési folyamata ............. 46 

25. ábra: A jelenlegi rendszer szimulációs modelljének részlete - napi beszállított árutömeg ............. 46 

26. ábra: A jelenlegi rendszer szimulációs modelljének részlete - beszállításgenerátor ....................... 47 

27. ábra: Az átszervezett, konszolidáció-alapú city logisztikai rendszer szimulációs modelljének 

működési folyamata .............................................................................................................................. 47 



106 

 

28. ábra: Az átszervezett rendszerkoncepciók szimulációs modelljének részlete – konszolidált 

szállítások számának meghatározása ..................................................................................................... 48 

29. ábra: Háromdimenziós költségstruktúra a koncentrált igénypont-halmazok átszervezett city 

logisztikai rendszerében ........................................................................................................................ 50 

30. ábra: Háromdimenziós költségstruktúra példa öt vállalat folyamataira .......................................... 52 

31. ábra: A jelenlegi rendszer szimulációs modelljének részlete – költségszámítás ............................. 52 

32. ábra: Budapest villamos-hálózata, a lehetséges konszolidációs központ lokációk és a kiszolgálandó 

koncentrált igénypont-halmazok ........................................................................................................... 53 

33. ábra: Koncentrált igénypont-halmazok hozzárendelése a lehetséges konszolidációs központ 

lokációkhoz ........................................................................................................................................... 54 

34. ábra: A fizikai paraméterek változása a koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai 

rendszerében, 1 hónapra, 344 üzlet esetén ............................................................................................ 56 

35. ábra: A káros anyag kibocsátás változása a koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai 

rendszerében, 1 hónapra, 344 üzlet esetén ............................................................................................ 56 

36. ábra: A logisztikai költségek változása a koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai 

rendszerében, 1 hónapra, 344 igénypont esetén .................................................................................... 57 

37. ábra: A menetteljesítmény csökkenése az egyes koncentrált igénypont-halmazokat külön-külön 

vizsgálva ................................................................................................................................................ 58 

38. ábra: Az összes széndioxid-kibocsátás változása az árumennyiség növekedésének mértékével 

összefüggésben, a szimulációs eredmények alapján ............................................................................. 59 

39. ábra: Az összes logisztikai költség változása az árumennyiség növekedésének mértékével 

összefüggésben, a szimulációs eredmények alapján ............................................................................. 60 

40. ábra: Napjainkban alkalmazott cargo kerékpár technológiák [101] [102] [103] [87] [93] [94] ...... 63 

41. ábra: Jellemző városszerkezetek, belső gyűrű és sugarak kijelölésével .......................................... 66 

42. ábra: A vizsgált cargo kerékpáros city logisztikai koncepció ......................................................... 67 

43. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok áruellátási rendszerének elvi geometriai struktúrája ...... 67 

44. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok áruellátási rendszerének szimmetrikus elvi geometriai 

struktúrája .............................................................................................................................................. 69 

45. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok áruellátási rendszerének egy lehetséges valós struktúrája 

törtvonalakkal, majd egyszerűsítve, n=6 esetén .................................................................................... 70 

46. ábra: A budapesti bevásárlóközpontok geometriai struktúrájának modellje az elvi geometriai 

modellhez definiált jelölésekkel ............................................................................................................ 71 

47. ábra: A vizsgált bevásárlóközpontok és a logisztikai hálózat geometriai modellje Google Maps-en

 ............................................................................................................................................................... 72 

48. ábra: A makroszkopikus szintű szimulációs modell működési folyamata ...................................... 74 

49. ábra: Makroszkopikus szintű szimulációs modell cargo kerékpáros rendszerkoncepció vizsgálatára 

– a konszolidációs központ beérkező szállításai ................................................................................... 74 

50. ábra: Makroszkopikus szintű szimulációs modell cargo kerékpáros rendszerkoncepció vizsgálatára 

– szállítások paramétereinek számítása ................................................................................................. 75 



107 

 

51. ábra: Makroszkopikus szintű szimulációs modell cargo kerékpáros rendszerkoncepció vizsgálatára 

– cargo kerékpáros koncepciók modellezése ........................................................................................ 75 

52. ábra: Járműszámok a szimulációs eredmények alapján a budapesti bevásárlóközpontokat 

kiszolgáló cargo kerékpáros rendszerkoncepciókban ........................................................................... 76 

53. ábra: Teljesítmények és energia-felhasználás alakulása a szimulációs eredmények alapján .......... 77 

54. ábra: A szállítással kapcsolatos költségek összehasonlítása a vizsgált koncepciók és a közvetlen 

konszolidált szállítások között ............................................................................................................... 77 

55. ábra: A járművek szükséges számának változása az áruforgalmi igények változása mellett a cargo 

kerékpáros koncepciók esetén ............................................................................................................... 79 

56. ábra: Példa városi zónák minősítésére – city logisztikai fejlesztések Budapest XI. kerületében 

(Google Maps-en) ................................................................................................................................. 82 

57. ábra: Példa városi zónák minősítésére – a várható eredmények Budapest XI. kerületében ............ 82 

58. ábra: A minősítési modell szempontrendszere fastruktúrában ábrázolva ....................................... 83 

59. ábra: Az AHP-alapú multikritériumos minősítési modell alkalmazásának lépései ......................... 84 

60. ábra: Az AHP-alapú multikritériumos minősítést megvalósító MS Excel-alapú eszköz részlete ... 85 

61. ábra: Az AHP-alapú minősítés során vizsgált budapesti koncentrált igénypont-halmazok által 

meghatározott zónák modellje ............................................................................................................... 86 

62. ábra: A multikritériumos minősítés eredményei hét budapesti koncentrált igénypont-halmaz 

vizsgálata esetén .................................................................................................................................... 87 

63. ábra: A multikritériumos minősítés eredményei hét budapesti koncentrált igénypont-halmaz és két 

random zóna vizsgálata esetén .............................................................................................................. 88 

64. ábra: A city logisztikai fejlesztési potenciál és a területarányos koncentráltság összefüggései 

(lineáris trendvonallal) .......................................................................................................................... 90 

65. ábra: Egy bevásárlóközpont city logisztikai rendszerének modellje AnyLogic-ban ....................... 93 

66. ábra: A DES-modell felépítési és futtatási folyamata ..................................................................... 93 

67. ábra: A jelenlegi city logisztikai rendszer modelljének LabVIEW Diagram Panelje ..................... 94 

68. ábra: Házhozszállítások szervezése drónokkal koncentrált igénypont-halmazok esetén ................ 95 

69. ábra: Drón mini-hub-ok elhelyezkedése a drónos szállítási láncokban ........................................... 96 

70. ábra: Vízi áruszállítást alkalmazó rendszerkoncepció a koncentrált igénypont-halmazok áruellátási 

rendszerében, illetve városi építőipari logisztikai rendszerben ............................................................. 98 

71. ábra: Az elkészült eszközök és módszertanok kapcsolódása ........................................................ 100 

72. ábra: A kutatás során elkészült eszközök felhasználási lehetőségei .............................................. 103 

  



108 

 

Táblázatjegyzék 

1. táblázat: Budapesti igénypont-csoportosulások átlagos koncentráltsági foka ................................... 20 

2. táblázat: A koncentrált igénypont-halmazok felmérésére kidolgozott adatgyűjtési módszertan 

kérdőíves részének témakörei ............................................................................................................... 29 

3. táblázat: Adatgyűjtési módszertan alkalmazása Budapesten............................................................. 31 

4. táblázat: Clarke&Wright-féle VRP-becslő formulák (átszervezett rendszer) ................................... 45 

5. táblázat: Kísérlettervezés a szimulációs futtatások végrehajtásához ................................................. 55 

6. táblázat: A makroszkopikus szintű szimulációs modellben vizsgált cargo kerékpár típusok 

legfontosabb paraméterei [117] [118] [119] .......................................................................................... 72 

7. táblázat: A vizsgált budapesti koncentrált igénypont-halmazok koncentráltsági foka és a kapott 

minősítési eredmények .......................................................................................................................... 89 

8. táblázat: A multikritériumos minősítés eredményei és a koncentráltsági mutatók közti összefüggés 

(Pearson-együtthatók), hét budapesti zóna vizsgálata esetén ................................................................ 89 

9. táblázat: A multikritériumos minősítés eredményei és a koncentráltsági mutatók közti összefüggés 

(Pearson-együtthatók), kilenc zóna vizsgálata esetén ........................................................................... 90 

  



109 

 

Saját publikációk 

Impact factor-ral rendelkező folyóiratcikkek 

[IF1] Krisztián Bóna, Dávid Lajos Sárdi (2021). A geometrical structure-based new approach for city 

logistics system planning with cargo bikes and its application for the shopping malls of Budapest. 

Applied Sciences, 11 (8), 3300 (Special Issue Intelligent Mobility in Smart Cities). Web of Science IF 

2,679 (2020). DOI: https://www.doi.org/10.3390/app11083300 

[IF2] Krisztián Bóna, Dávid Lajos Sárdi (2022). Developing a two-level, AHP-based ranking model for 

the city logistics analysis of urban areas and its application for the concentrated sets of delivery loca-

tions of Budapest. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. Web of 

Science IF 10,047 (2021) – beadott cikk. 

[IF3] Krisztián Bóna, György Lipovszki, Dávid Lajos Sárdi (2022). Application of microscopic discrete 

event-based simulation in the modeling of the city logistics systems of concentrated sets of delivery 

locations. Journal of Simulation. Web of Science IF 2,205 (2020) – beadott cikk. 

További angol nyelvű publikációk 

[EN1] Bálint Mészáros, Dávid Lajos Sárdi, Krisztián Bóna, PhD (2016). Developing and testing a 

methodology for acquiring the logistical characteristics of shopping malls in Budapest, for city lo-

gistical solutions. 5th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport, Krakkó, 

Lengyelország (2016). pp 154-159. ISBN: 9781509023424 

[EN2] Bálint Mészáros, Dávid Lajos Sárdi, Krisztián Bóna, PhD (2017). Monitoring, measurement and 

statistical analysis (MMSA) based methodology for improvement city logistics of shopping malls in 

Budapest. World Review of Intermodal Transportation Research, 6 (4), pp. 352-371. DOI: 

https://www.doi.org/10.1504/WRITR.2017.10009827 

[EN3] Dávid Lajos Sárdi, Krisztián Bóna, PhD (2017). Developing a mesoscopic simulation model for the 

examination of shopping mall freight traffic in Budapest. Smart Cities Symposium 2017, Prága, 

Csehország. DOI: https://www.doi.org/10.1109/SCSP.2017.7973835 

[EN4] Krisztián Bóna, PhD, Ádám Róka, Dávid Lajos Sárdi (2018). Mathematical Modelling of the Cost 

Structure of the Logistics System of Shopping Malls in Budapest. Periodica Polytechnica Transporta-

tion Engineering 46 (3), pp. 142-150. DOI: https://www.doi.org/10.3311/PPtr.12073 

[EN5] Dávid Lajos Sárdi, Krisztián Bóna, PhD (2018). Macroscopic simulation model of a multi-stage, 

dynamic cargo bike-based logistics system in the supply of shopping malls in Budapest. Smart Cities 

Symposium 2018, Prága, Csehország.  

DOI: https://www.doi.org/10.1109/SCSP.2018.8402680 

[EN6] Krisztián Bóna, Dávid Lajos Sárdi (2019). Simulation modelling in the sizing of city logistics 

systems – a study for concentrated delivery points. International Journal of Engineering and Mana-

gement Sciences (IJEMS), 4 (1). DOI: https://www.doi.org/10.21791/IJEMS.2019.1.1.   

[EN7] Dávid Lajos Sárdi, Krisztián Bóna, PhD (2019). Examination of the logistics systems of concentra-

ted sets of urban delivery points by simulation. The 21th International Conference on Harbour, Mari-

time & Multimodal Logistics Modelling and Simulation, Lisszabon, Portugália. Szerkesztette: Eleono-

ra Bottani, Agostino Bruzzone, Francesco Longo, Yuri Merkuryev, Miquel Angel Piera. pp. 1-10. 

DOI: https://www.doi.org/10.46354/i3m.2019.hms.001 

[EN8] Dávid Lajos Sárdi, Krisztián Bóna, PhD (2021). AHP-Based Multicriterial Ranking Model for the 

City Logistics Analysis of Urban Areas. 10th International Conference on Logistics, Informatics and 

Service Sciences (LISS2020), Peking, Kína, online. Szerkesztette: Liu S., Bohács G., Shi X., Shang X., 

Huang A. Springer, Singapore. pp. 45-60. DOI: https://www.doi.org/10.1007/978-981-33-4359-7_4 

[EN9] Krisztián Bóna, Dávid Lajos Sárdi (2021). Mesoscopic simulation model of the logistics system of 

concentrated sets of urban delivery locations. International Journal of Simulation and Process Mo-

delling, 16 (2), pp. 116-129. DOI: https://www.doi.org/10.1504/IJSPM.2021.115865 

https://www.doi.org/10.3390/app11083300
https://www.doi.org/10.1504/WRITR.2017.10009827
https://www.doi.org/10.1109/SCSP.2017.7973835
https://www.doi.org/10.3311/PPtr.12073
https://www.doi.org/10.1109/SCSP.2018.8402680
https://www.doi.org/10.21791/IJEMS.2019.1.1.
https://www.doi.org/10.46354/i3m.2019.hms.001
https://www.doi.org/10.1007/978-981-33-4359-7_4
https://www.doi.org/10.1504/IJSPM.2021.115865


110 

 

[EN10] Krisztián Bóna, Dávid Lajos Sárdi (2021). City Logistics Analysis of Urban Areas: An Analytic 

Hierarchy Process Based Study. Journal of System and Management Sciences, 11 (2), pp. 77-105. 

DOI: https://www.doi.org/10.33168/JSMS.2021.0206 

[EN11] Dávid Lajos Sárdi, Krisztián Bóna, PhD (2021). Application possibilities of delivery drones in the 

case of concentrated sets of delivery locations in Budapest. 19th European Transport Congress of the 

EPTS Foundation e.V, Maribor. - Conference proceedings: European Green Deal Challenges and So-

lutions for Mobility and Logistics in Cities, Maribor, Szlovénia. Szerkesztette: Tomislav Letnik. pp. 

127-142. URL: https://www.fgpa.um.si/wp-content/uploads/2021/12/Conference-Proceedings.pdf  

Magyar nyelvű publikációk 

[HU1] Dr. Bóna Krisztián, Sárdi Dávid Lajos (2018). Koncentrált városi igénypontok áruellátó logisztikai 

rendszereinek elemzése és mezoszkópikus szintű modellezése. Logisztikai Évkönyv 2019, pp. 121-

130. DOI: https://www.doi.org/10.23717/LOGEVK.2019.11 

[HU2] Dr. Bóna Krisztián, Róka Ádám, Sárdi Dávid Lajos (2019). Városi koncentrált igénypont-

halmazok áruforgalmi zsilipeinek méretezése Budapesten. XIII. IFFK Konferencia, Budapest, Ma-

gyarország. ISBN: 9789638887542. URL: 

https://mmaws.bme.hu/2019/pages/program/papers/Paper_10_Bona_K_Roka_A_Sardi_D_IFFK_201

9.pdf 

[HU3] Dr. Bóna Krisztián, Sárdi Dávid Lajos (2019). A városi koncentrált igénypont-halmazok áruellátási 

rendszerének új koncepciói a különböző közlekedési alágazatok lehetőségeinek kihasználásával. XIII. 

IFFK Konferencia, Budapest, Magyarország. ISBN: 9789638887542. URL: 

https://mmaws.bme.hu/2019/pages/program/papers/Paper_07_Bona_K_Sardi_D_IFFK_2019.pdf 

[HU4] Dr. Bóna Krisztián, Sárdi Dávid Lajos (2019). Áruszállító kerékpárok alkalmazási lehetőségeinek 

értékelése a bevásárlóközpontok logisztikai rendszerében a hálózat geometriai struktúrája alapján. Lo-

gisztikai Évkönyv 2020, pp. 163-173. DOI: https://www.doi.org/10.23717/LOGEVK.2020.16 

[HU5] Dr. Bóna Krisztián, Sárdi Dávid Lajos, Kormos Henriett, Major Petra, Posta Máté Imre (2020). 

Kötött pályás városi áruszállítási lehetőségek vizsgálata Budapesten az AHP-módszer alkalmazásával. 

XIV. IFFK Konferencia, Budapest, Magyarország, online. ISBN: 9789638887566 URL: 

https://mmaws.bme.hu/2020/pages/program/papers/IFFK_2020_Paper_03_Bona-Sardi-Kormos-

Major-Posta_Kotottpalyas.pdf 

[HU6] Dr. Bóna Krisztián, Sárdi Dávid Lajos (2020). Sztochasztikus folyamatok kezelése a városi kon-

centrált igénypont-halmazok szimulációs modellezésében. 

XIV. IFFK Konferencia, Budapest, Magyarország, online. ISBN: 9789638887566. URL: 

https://mmaws.bme.hu/2020/pages/program/papers/IFFK_2020_Paper_18_Bona-Sardi-

Sztochasztikus_folyamatok.pdf 

[HU7] Dr. Bóna Krisztián, Sárdi Dávid Lajos (2020). AHP alapú multikritériumos minősítési modell ki-

dolgozása és alkalmazása városi övezetek city logisztikai szempontú értékelésére. X. Nemzetközi Köz-

lekedéstudományi Konferencia 2020, Győr, online. Szerkesztők: Dr. HORVÁTH Balázs, HORVÁTH 

Gábor, Széchenyi István Egyetem, Győr, Magyarország, online. ISBN: 9789638121899 

[HU8] Dr. Bóna Krisztián, Dr. Lipovszki György, Sárdi Dávid Lajos (2020). A városi koncentrált igény-

pont-halmazok city logisztikai rendszereinek Python-alapú szimulációs modellezése. Logisztikai Év-

könyv 2021, pp. 115-127. DOI: https://www.doi.org/10.23717/LOGEVK.2021.12 

[HU9] Dr. Bóna Krisztián, Sárdi Dávid Lajos (2021). AHP-alapú, kétszintes minősítési modell kidolgozása 

városi övezetek vizsgálatára és alkalmazása a budapesti koncentrált igénypont-halmazok city logiszti-

kai rendszerében. XI. Nemzetközi Közlekedéstudományi Konferencia: „Közlekedés a Járvány után: 

folytatás vagy újrakezdés”, Győr, Magyarország, online. Szerkesztők: Dr. HORVÁTH Balázs, HOR-

VÁTH Gábor, Széchenyi István Egyetem, Győr. pp. 234-247. ISBN: 9786155837869 

[HU10] Dr. Bóna Krisztián, Sárdi Dávid Lajos (2021). Áruszállító drónok alkalmazása a városi koncentrált 

igénypont-halmazok city logisztikai rendszerében. Közlekedéstudományi Szemle, LXXI. évfolyam 4. 

szám, pp. 19-38. DOI: https://www.doi.org/10.24228/KTSZ.2021.4.2 

  

https://www.doi.org/10.33168/JSMS.2021.0206
https://www.fgpa.um.si/wp-content/uploads/2021/12/Conference-Proceedings.pdf
https://www.doi.org/10.23717/LOGEVK.2019.11
https://mmaws.bme.hu/2019/pages/program/papers/Paper_10_Bona_K_Roka_A_Sardi_D_IFFK_2019.pdf
https://mmaws.bme.hu/2019/pages/program/papers/Paper_10_Bona_K_Roka_A_Sardi_D_IFFK_2019.pdf
https://mmaws.bme.hu/2019/pages/program/papers/Paper_07_Bona_K_Sardi_D_IFFK_2019.pdf
https://www.doi.org/10.23717/LOGEVK.2020.16
https://mmaws.bme.hu/2020/pages/program/papers/IFFK_2020_Paper_03_Bona-Sardi-Kormos-Major-Posta_Kotottpalyas.pdf
https://mmaws.bme.hu/2020/pages/program/papers/IFFK_2020_Paper_03_Bona-Sardi-Kormos-Major-Posta_Kotottpalyas.pdf
https://mmaws.bme.hu/2020/pages/program/papers/IFFK_2020_Paper_18_Bona-Sardi-Sztochasztikus_folyamatok.pdf
https://mmaws.bme.hu/2020/pages/program/papers/IFFK_2020_Paper_18_Bona-Sardi-Sztochasztikus_folyamatok.pdf
https://www.doi.org/10.23717/LOGEVK.2021.12
https://www.doi.org/10.24228/KTSZ.2021.4.2


111 

 

[HU11] Dr. Bóna Krisztián, Sárdi Dávid Lajos, Büki Aletta, Domaniczki Viktória (2021). Intelligens 

eszközök jövőbeli szerepe a városi koncentrált rakodóhelyek rendszerében. XV. IFFK Konferencia, 

Budapest, Magyarország, online. ISBN: 9789638887559. URL: 

https://mmaws.bme.hu/2021/pages/program/papers/IFFK_2021_Paper_01_Bona-Sardi-Buki-

Domaniczki.pdf 

[HU12] Sárdi Dávid Lajos, Karakai Mátyás Gergely, Kövér István Bence, Dr. Bóna Krisztián (2021). 

Cargo hajók alkalmazási lehetőségei a Váci utca bevásárlóövezet city logisztikai rendszerében. Lo-

gisztikai Évkönyv 2022, pp. 154-163. DOI: https://www.doi.org/10.23717/LOGEVK.2022.14  

[HU13] Sárdi Dávid Lajos, Dr. Bóna Krisztián (2022). Drón mini-hubok technológiai koncepciójának ki-

dolgozása a városi koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerében. Logisztikai Évkönyv 

2023. – elfogadott cikk.  

Ismeretterjesztő cikkek 

[IS1] Sárdi Dávid Lajos (2017). A budapesti bevásárlóközpontok áruellátásának logisztikai modellezése. 

Logisztikai Híradó XXVII. évfolyam 6. szám, pp. 20-24. ISSN: 2006-6333. URL: 

https://view.joomag.com/logisztikai-h%C3%ADrad%C3%B3-logisztika-2017-6-dec-

kicsi/0661726001515581444  

[IS2] Sárdi Dávid Lajos (2019). Az áruellátás jövője - Városi logisztika. 

Élet és Tudomány LXXIV. évfolyam, 38. szám, pp. 1202-1204. ISSN: 0013-6077. URL: 

https://www.dimag.hu/magazin/671-elet-es-tudomany/54937-201938  

[IS3] Sárdi Dávid Lajos (2020). Városi koncentrált igénypont-halmazok logisztikai rendszerének modelle-

zése. Logisztikai Híradó XXX. évfolyam 1. szám. pp. 41-44. ISSN: 2006-6333. URL: 

https://view.joomag.com/logisztikai-h%C3%ADrad%C3%B3-logisztika-2020-1-

kicsi/0003492001583854108?short  

[IS4] Sárdi Dávid Lajos (2020). Átláthatóbb áruszállítás - Városi övezetek city logisztikai szempontú mi-

nősítése. Élet és Tudomány LXXV. évfolyam, 34. szám, pp. 1062-1064. ISSN: 0013-6077. URL: 

https://www.dimag.hu/magazin/671-elet-es-tudomany/58657-202034  

Egyéb konferenciaanyagok 

[KF1] Sárdi Dávid Lajos, Mészáros Bálint (2017). Módszertan kidolgozása bevásárlóközpontok logisztikai 

szempontú átvilágítására. XXXIII. OTDK Műszaki Tudományi Szekció Tartalmi kivonatok, Dunaújvá-

rosi Egyetem, 2017. április 6.-8. Szerkesztette: Dr. Palotás Béla, pp. 341. ISBN: 9789639915886 

[KF2] Sárdi Dávid Lajos (2017). Mezoszkópikus modell felépítése a budapesti bevásárlóközpontok áruellá-

tásának vizsgálatára. XXXIII. OTDK Műszaki Tudományi Szekció Tartalmi kivonatok, Dunaújvárosi 

Egyetem, 2017. április 6.-8. Szerkesztette: Dr. Palotás Béla, pp. 347. ISBN: 9789639915886 

[KF3] Krisztián Bóna, Dávid Lajos Sárdi (2018). Simulation modelling in the sizing of city logistics 

systems – a study for concentrated delivery points. 6th International Scientific Conference on Ad-

vances in Mechanical Engineering (ISCAME 2018) Conference proceeding (Book of extended 

abstracts). Szerkesztette: Dr. Mankovits Tamás, pp. 23-24. ISBN: 9789634900511 

[KF4] Sárdi Dávid Lajos (2019). Városi koncentrált igénypontok áruellátási rendszerének matematikai és 

szimulációs modellje. XXXIV. OTDK Műszaki Tudományi Szekció Tartalmi kivonatok, Budapesti Mű-

szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019. március 21.-23. Szerkesztette: Dr. Csákány Anikó, pp. 

367. ISBN: 9789633133170 

[KF5] Róka Ádám, Sárdi Dávid Lajos (2019). A budapesti bevásárlóközpontok áruellátási rendszerére 

vonatkozó költségstruktúra matematikai modelljének leképezése. XXXIV. OTDK Műszaki Tudományi 

Szekció Tartalmi kivonatok, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2019. március 21.-

23. Szerkesztette: Dr. Csákány Anikó, pp. 386. ISBN: 9789633133170 

[KF6] Sárdi Dávid Lajos (2020). Multikritériumos minősítési modell kidolgozása városi övezetek city lo-

gisztikai szempontú értékelésére. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ÚNKP Konfe-

rencia, 2020. május 27. - Absztraktfüzet. Felelős szerkesztő: Dr. Csákány Anikó, pp. 118. Felelős ki-

adó: Dr. Józsa János,  

https://mmaws.bme.hu/2021/pages/program/papers/IFFK_2021_Paper_01_Bona-Sardi-Buki-Domaniczki.pdf
https://mmaws.bme.hu/2021/pages/program/papers/IFFK_2021_Paper_01_Bona-Sardi-Buki-Domaniczki.pdf
https://www.doi.org/10.23717/LOGEVK.2022.14
https://view.joomag.com/logisztikai-h%C3%ADrad%C3%B3-logisztika-2017-6-dec-kicsi/0661726001515581444
https://view.joomag.com/logisztikai-h%C3%ADrad%C3%B3-logisztika-2017-6-dec-kicsi/0661726001515581444
https://www.dimag.hu/magazin/671-elet-es-tudomany/54937-201938
https://view.joomag.com/logisztikai-h%C3%ADrad%C3%B3-logisztika-2020-1-kicsi/0003492001583854108?short
https://view.joomag.com/logisztikai-h%C3%ADrad%C3%B3-logisztika-2020-1-kicsi/0003492001583854108?short
https://www.dimag.hu/magazin/671-elet-es-tudomany/58657-202034


112 

 

[KF7] Dr. Bóna Krisztián, Sárdi Dávid Lajos (2020). AHP alapú multikritériumos minősítési modell ki-

dolgozása és alkalmazása városi övezetek city logisztikai szempontú értékelésére. X. Nemzetközi Köz-

lekedéstudományi Konferencia 2020, Győr, Magyarország, online, absztraktkötet. Szerkesztők: Dr. 

Horváth Balázs, Horváth Gábor, pp. 78. ISBN: 9789638121882 

[KF8] Sárdi Dávid Lajos (2021). Városi övezetek city logisztikai szempontú értékelésére szolgáló multikri-

tériumos modell továbbfejlesztése. „A JÖVŐ TE VAGY!” ÚNKP-S KUTATÁSOK ÉS KIVÁLÓSÁGOK 

A MŰEGYETEMEN - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ÚNKP Konferencia, 2021. 

május 19. - Absztraktfüzet. Felelős kiadó: Dr. Józsa János, Felelős szerkesztő: Dr. Csákány Anikó, pp. 

102. ISBN: 9789634218517 

Egyéb dokumentumok 

[E1] Mészáros Bálint, Sárdi Dávid Lajos (2015). Módszertan kidolgozása bevásárlóközpontok logisztikai 

szempontú átvilágítására. BME KJK TDK, 2015. URL: 

https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Modszertan-kidolgozasa-bevasarlokozpontok   

[E2] Sárdi Dávid Lajos (2016). Mezoszkópikus modell felépítése a bevásárlóközpontok áruellátásnak 

vizsgálatára. BME KJK TDK 2016. URL: https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Mezoszkopikus-

modell-felepitese-a-budapesti  

[E3] Sárdi Dávid Lajos (2017). Mezoszkópikus modell felépítése a bevásárlóközpontok áruellátásnak 

vizsgálatára. BME KJK Logisztikai mérnök BSc, Szakdolgozat.  

[E4] Róka Ádám, Sárdi Dávid Lajos (2017). A budapesti bevásárlóközpontok áruellátási rendszerére 

vonatkozó költségstruktúra matematikai modelljének leképezése. BME KJK TDK 2017. URL: 

https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/A-budapesti-bevasarlokozpontok-aruellatasi  

[E5] Sárdi Dávid Lajos (2017). Rendszerkoncepció kidolgozása és modellezése cargo kerékpárok és 

mozgó raktárak alkalmazására a budapesti bevásárlóközpontok kiszolgálásában. BME KJK TDK 

2017. URL: https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Rendszerkoncepcio-kidolgozasa-es-modellezese  

[E6] Büki Aletta, Kövér István Bence, Sárdi Dávid Lajos (2018). Topológiai modell építése városi be-

vásárlóövezetek city logisztikai szempontú elemzésére. BME KJK TDK 2018. URL: 

https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Varosi-koncentralt-igenypontok-aruellatasi  

[E7] Sárdi Dávid Lajos (2018). Városi koncentrált igénypontok áruellátási rendszerének matematikai és 

szimulációs modellje. BME KJK TDK 2018. URL: 

https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Topologiai-modell-epitese-varosi  

[E8] Sárdi Dávid Lajos (2019). Budapesti koncentrált igénypontok city logisztikai rendszerének matema-

tikai és szimulációs modellje.  

BME KJK Logisztikai mérnök MSc, Diplomamunka.  

 

 

 

  

https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Modszertan-kidolgozasa-bevasarlokozpontok
https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Mezoszkopikus-modell-felepitese-a-budapesti
https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Mezoszkopikus-modell-felepitese-a-budapesti
https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/A-budapesti-bevasarlokozpontok-aruellatasi
https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Rendszerkoncepcio-kidolgozasa-es-modellezese
https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Varosi-koncentralt-igenypontok-aruellatasi
https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Topologiai-modell-epitese-varosi


113 

 

Irodalomjegyzék 

[1] Martin Savelsbergh, Tom Van Woensel (2016). City Logistics: Challenges and Opportunities. 

Transportation Science 50 (2), pp. 579-590. DOI: https://doi.org/10.1287/trsc.2016.0675 

[2] GKI Digital (2021). 2020-ban három évet ugrott előre az e-kereskedelem. URL: 

https://gkidigital.hu/2021/03/25/2020-online-kiskereskedelem/ (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[3] Greg Higgs (2022). Revealing the secret emissions of e-commerce. Clean Mobility Collective & 

Stand.earth Research Group. URL: https://clean-mobility.org/wp-

content/uploads/2022/07/SRG_Last_Mile-FINAL.pdf (Letöltve: 2022. 07. 21.) 

[4] Our World in Data (2020). Cars, planes, trains: where do CO2 emissions from transport come from? 

URL: https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[5] Dr. Bóna Krisztián, Bakos András (2011). Budapesten city logisztika? Lehetséges! Logisztikai Híradó 

XXI. évfolyam 2. szám, pp. 18-25. 

[6] Bakos András, Bóna Krisztián, Foltin Szilvia (2012). Átfogó modell Budapest city logisztikai fejlesz-

tésének előkészítésére. Logisztikai Évkönyv 2012, pp 36-42. URL: http://mle.hu/logisztikai-evkonyv-

2012/ (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[7] Levegő Munkacsoport (2022). Teherszállítás. URL: 

https://www.levego.hu/tevekenysegeink/kozlekedes/teherszallitas (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[8] European Comission (2022). 2030 Climate Target Plan. URL: https://ec.europa.eu/clima/eu-

action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[9] Yi Li, Qiang Du, Xinran Lu, Jiao Wu, Xiao Han (2019). Relationship between the development and 

CO2 emissions of transport sector in China. Transportation Research Part D: Transport and Environ-

ment, 74, pp. 1-14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.07.011 

[10] Európai Bizottság (2020). A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[11] Budapesti Közlekedési Központ (2014). Balázs Mór Terv. URL: 

https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3

%A1ly/_Bal%C3%A1zs%20M%C3%B3r%20Terv.pdf (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[12] Budapest Főváros Önkormányzat (2011). Budapest 2030, Hossztú távú városfejlesztési koncepció. 

URL: 

http://budapest.hu/Documents/varosfejlesztesi_koncepcio_2011dec/10_Kozlekedesi_infrastruktura.pdf 

(Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[13] Budapesti Közlekedési Központ (2022). Teherforgalom. URL: https://bkk.hu/utazasi-informaciok/auto-

teherforgalom/teherforgalom/ (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[14] Budapest Közút (2022). Rakodótárcsák. URL: 

https://www.budapestkozut.hu/teherforgalom/rakodotarcsak/ (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[15] Strang Tamás (2016). Budapest City Logisztikai Koncepciója. URL: http://www.mkt.hu/wp-

content/uploads/2016/09/Strang_Tamas.pdf (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[16] Julian Allen, Garthe Thorne, Michale Browne (2008). Good Practice Guide on Urban Freight 

Transport. URL: 

http://www.bestufs.net/download/BESTUFS_II/good_practice/English_BESTUFS_Guide.pdf (Letöltve: 

2022. 03. 18.) 

[17] Julian Allen, Michael Browne, Allan Woodburn, Jacques Leonardi (2012). The Role of Urban 

Consolidation Centres in Sustainable Freight Transport. Transport Reviews, 32 (4), pp. 473-490. DOI: 

https://doi.org/10.1080/01441647.2012.688074  

[18] Dr. Bóna Krisztián (2011). Külföldi városellátási gyakorlatok tapasztalatai a magyarországi nagyvá-

rosokban történő alkalmazhatóság szempontjából. Logisztikai Évkönyv 2011, pp. 86-93. URL: 

http://mle.hu/logisztikai-evkonyv-2011/ (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

https://doi.org/10.1287/trsc.2016.0675
https://gkidigital.hu/2021/03/25/2020-online-kiskereskedelem/
https://clean-mobility.org/wp-content/uploads/2022/07/SRG_Last_Mile-FINAL.pdf
https://clean-mobility.org/wp-content/uploads/2022/07/SRG_Last_Mile-FINAL.pdf
https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport
http://mle.hu/logisztikai-evkonyv-2012/
http://mle.hu/logisztikai-evkonyv-2012/
https://www.levego.hu/tevekenysegeink/kozlekedes/teherszallitas
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/2030-climate-target-plan_en
https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.07.011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN
https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/_Bal%C3%A1zs%20M%C3%B3r%20Terv.pdf
https://budapest.hu/Documents/V%C3%A1ros%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9si%20F%C5%91oszt%C3%A1ly/_Bal%C3%A1zs%20M%C3%B3r%20Terv.pdf
http://budapest.hu/Documents/varosfejlesztesi_koncepcio_2011dec/10_Kozlekedesi_infrastruktura.pdf
https://bkk.hu/utazasi-informaciok/auto-teherforgalom/teherforgalom/
https://bkk.hu/utazasi-informaciok/auto-teherforgalom/teherforgalom/
https://www.budapestkozut.hu/teherforgalom/rakodotarcsak/
http://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2016/09/Strang_Tamas.pdf
http://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2016/09/Strang_Tamas.pdf
http://www.bestufs.net/download/BESTUFS_II/good_practice/English_BESTUFS_Guide.pdf
https://doi.org/10.1080/01441647.2012.688074
http://mle.hu/logisztikai-evkonyv-2011/


114 

 

[19] Konrad Stephan, Nils Boysen (2011). Cross-docking. Journal of Management Control, 22, 129. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s00187-011-0124-9  

[20] Dr. Legeza Enikő (2006). A city logisztika feladatai a megváltozott körülmények között. Közlekedéstu-

dományi Szemle, 56 (8), pp. 292-301. URL: http://real-

j.mtak.hu/10810/8/Kozlekedestudomanyi_2006_08.pdf (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[21] European Enviroment Agency (2021). Load factors for freight transport. URL: 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/load-factors-for-freight-transport/load-factors-for-

freight-transport-1 (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[22] Tim Hapgood (2008). Broadmead Freight Consolidation Scheme. URL: 

https://www.centrallondonfqp.org/app/download/12244698/Bristol+consolidation+scheme+230408.pdf 

(Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[23] Daniela Paddeu (2018). Sustainable Solutions for Urban Freight Transport and Logistics: An Analysis of 

Urban Consolidation Centers. Sustainable Freight Transport - Operations Research/Computer Science 

Interfaces Series, 63. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-62917-9_8  

[24] Eltis (2015). Padova Cityporto: a success model for urban logistics (Italy). URL: 

https://www.eltis.org/discover/case-studies/padova-cityporto-success-model-urban-logistics-italy (Letölt-

ve: 2019. 09. 27.) 

[25] Eltis (2015). Urban logistics innovation in the mid-sized historical city of Lucca (Italy). URL: 

https://www.eltis.org/discover/case-studies/urban-logistics-innovation-mid-sized-historical-city-lucca-

italy (Letöltve: 2019. 09. 27.) 

[26] Tariq van Rooijen, Hans Quak (2010). Local impacts of a new urban consolidation centre – the case of 

Binnenstadservice.nl. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2 (3), pp. 5967-5979. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.04.011 

[27] Efficiacity (2017). Testing innovative solutions for energy transition in urban logistics. URL: 

https://www.efficacity.com/wp-content/uploads/2018/01/18-EN.pdf (Letöltve: 2022. 03. 18.) 

[28] BESTFACT (2013). Zero-Emission Beer Boat in Utrecht. URL: http://www.bestfact.net/wp-

content/uploads/2016/01/CL1_151_QuickInfo_ZeroEmissionBoat-16Dec2015.pdf (Letöltve: 2022. 03. 

18.) 

[29] Eltis (2014). Franprix grocery stores the first to be supplied by boat in Paris (France). URL: 

https://www.eltis.org/discover/news/franprix-grocery-stores-first-be-supplied-boat-paris-france-0 (Letölt-

ve: 2019. 09. 27.) 

[30] Milena Janjevic, Alassane B. Ndiaye (2014). Inland waterways transport for city logistics: A review of 

experiences and the role of local public authorities. Urban Transport XX, 138. 

http://doi.org/10.2495/UT140241  

[31] Heathrow Airport (2014). Sustainable Transport Plan 2014-2019. URL: 

https://slidelegend.com/sustainable-transport-plan-heathrow_59f05c2f1723dd06bbeeaa01.html (Letöltve: 

2022. 03. 18.) 

[32] John Fernie, Leigh Sparks (2012). Logistics & Retail Management. Kogan Page, London. ISBN 

9788175545502. 

[33] Dr. Nagy Ervin (1982). Városi áruszállítás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. ISBN 9631039013. 

[34] Nagy Gergely (2002). Budapesti Vásárcsarnokok a századfordulótól napjainkig. Magyar Képek Kiadó, 

Veszprém-Budapest. ISBN 9639439002. 

[35] Zhong Zhen Yang, Douglas Rome Moodie (2011). Locating urban logistics terminals and shopping 

centres in a Chinese city. International Journal of Logistics Research and Applications, 14 (3), pp. 165-

177. DOI: https://doi.org/10.1080/13675567.2011.609159  

[36] Giacomo Dalla Chiara, Lynette Cheah (2017). Data stories from urban loading bays. European 

Transport Research Review, 9, 50. DOI: http://doi.org/10.1007/s12544-017-0267-3  

[37] Maria K. Triantafyllou, Tom J. Cherrett, Michael Browne (2014). Urban Freight Consolidation Cen-

ters: Case Study in the UK Retail Sector. Transportation Research Record: Journal of the Transportation 

Research Board, 2411 (1), pp. 34–44. DOI: https://doi.org/10.3141/2411-05  

https://doi.org/10.1007/s00187-011-0124-9
http://real-j.mtak.hu/10810/8/Kozlekedestudomanyi_2006_08.pdf
http://real-j.mtak.hu/10810/8/Kozlekedestudomanyi_2006_08.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/load-factors-for-freight-transport/load-factors-for-freight-transport-1
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/load-factors-for-freight-transport/load-factors-for-freight-transport-1
https://www.centrallondonfqp.org/app/download/12244698/Bristol+consolidation+scheme+230408.pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-319-62917-9_8
https://www.eltis.org/discover/case-studies/padova-cityporto-success-model-urban-logistics-italy
https://www.eltis.org/discover/case-studies/urban-logistics-innovation-mid-sized-historical-city-lucca-italy
https://www.eltis.org/discover/case-studies/urban-logistics-innovation-mid-sized-historical-city-lucca-italy
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.04.011
https://www.efficacity.com/wp-content/uploads/2018/01/18-EN.pdf
http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2016/01/CL1_151_QuickInfo_ZeroEmissionBoat-16Dec2015.pdf
http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2016/01/CL1_151_QuickInfo_ZeroEmissionBoat-16Dec2015.pdf
https://www.eltis.org/discover/news/franprix-grocery-stores-first-be-supplied-boat-paris-france-0
http://doi.org/10.2495/UT140241
https://slidelegend.com/sustainable-transport-plan-heathrow_59f05c2f1723dd06bbeeaa01.html
https://doi.org/10.1080/13675567.2011.609159
http://doi.org/10.1007/s12544-017-0267-3
https://doi.org/10.3141/2411-05


115 

 

[38] Roel Hoyer (2010). Distributing the benefits of Urban Consolidation Centers: An application on Westfi-

eld Shopping Center, London. Eindhoven University of Technology, Master thesis. URL: 

https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/46920518/750539-1.pdf (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[39] Rouzbeh Boloukian, Jürgen Siegmann (2016). Urban Logistics; a Key for the Airport-Centric Deve-

lopment – A Review on Development Approaches and the Role of Urban Logistics in Comprehensive 

Airport-Centric Planning. Transportation Research Procedia, 12, pp. 800-811. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.02.033  

[40] Christian Fikar, Manfred Gronalt (2018). Agent-based simulation of restaurant deliveries facilitating 

cargo-bikes and urban consolidation. HMS: The 20th International Conference on Harbour, Maritime & 

Multimodal Logistics Modelling and Simulation, Budapest, Magyarország. DOI: 

http://doi.org/10.46354/i3m.2018.hms.002  

[41] Farshad Saeedi, Ebrahim Teimoury, Ahmad Makui (2018). Redesigning fruit and vegetable distribu-

tion network in Tehran using a city logistics model. Decision Science Letters, 8 (1), pp. 45-64. DOI: 

http://doi.org/10.5267/j.dsl.2018.5.003  

[42] Bakos András, Bóna Krisztián, Foltin Szilvia (2012). The development of a complex city logistics cost 

model according to a multiple-stage gateway concept. Periodica Polytechnica Transportation Engi-

neering, 40 (1), pp. 17-20. DOI: http://doi.org/10.3311/pp.tr.2012-1.03  

[43] Nilesh Anand, Ron van Duin, Hans Quak, Lory Tavasszy (2015). Relevance of City Logistics Modell-

ing Efforts: A Review. Transport Reviews, 35 (6), pp. 701-719. DOI: 

https://doi.org/10.1080/01441647.2015.1052112  

[44] Központi Statisztikai Hivatal (2020). A kiskereskedelmi üzletek és a gyógyszertárak száma, december 

31. (2000–). URL: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk011b.html (Letöltve: 2022. 

03. 21.) 

[45] Központi Statisztikai Hivatal (2020). A kiskereskedelmi üzletek számának alakulása. URL: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_okk012b.html# (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[46] Budapest.com (2022). Adatok Budapestről. URL: 

https://www.budapest.com/budapest_kalauz/altalanos_informaciok/adatok_budapestrol.hu.html (Letölt-

ve: 2022. 03. 21.) 

[47] Budapest (2011). Budapest városfejlesztési koncepciója – Helyzetelemzés. URL: 

https://budapest.hu/Documents/varosfejlesztesi_koncepcio_2011dec/08_Terulethasznalat_Beepites.pdf 

(Letöltve: 2022. 07. 08.) 

[48] Robert Sanders (1987). The Pareto principle: its use and abuse. Journal of Services Marketing, 1 (2), pp. 

37-40. DOI: https://doi.org/10.1108/eb024706  

[49] Központi Statisztikai Hivatal (2020). A bevásárlóközpontokban működő üzletek száma főtevékenység 

szerint, december 31. (2001–). URL: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk007b.html 

(Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[50] Központi Statisztikai Hivatal (2020). A hipermarketekben működő üzletek száma főtevékenység sze-

rint, december 31. (2001–). URL: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk008b.html 

(Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[51] Központi Statisztikai Hivatal (2020). A hipermarketek és üzleteik száma, december 31. (2001–). URL: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk014b.html (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[52] Központi Statisztikai Hivatal (2020). A bevásárlóközpontok és üzleteik száma, december 31. (2001–). 

URL: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk013b.html (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[53] Központi Statisztikai Hivatal (2020). A települések üzleti ellátottsága (2003–). URL: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk004b.html (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[54] Központi Statisztikai Hivatal (2012). Magyarország számokban. URL: 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mosz/mosz11.pdf (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[55] KMU Forschung (2018). Strukturanalyse im stationären Einzelhandel 2018. URL: 

https://www.kmuforschung.ac.at/wp-content/uploads/2018/07/Executive-Summary-Strukturanalyse-

2018-13_07_2018.pdf (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/46920518/750539-1.pdf
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.02.033
http://doi.org/10.46354/i3m.2018.hms.002
http://doi.org/10.5267/j.dsl.2018.5.003
http://doi.org/10.3311/pp.tr.2012-1.03
https://doi.org/10.1080/01441647.2015.1052112
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk011b.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_okk012b.html
https://www.budapest.com/budapest_kalauz/altalanos_informaciok/adatok_budapestrol.hu.html
https://budapest.hu/Documents/varosfejlesztesi_koncepcio_2011dec/08_Terulethasznalat_Beepites.pdf
https://doi.org/10.1108/eb024706
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk007b.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk008b.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk014b.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk013b.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk004b.html
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mosz/mosz11.pdf
https://www.kmuforschung.ac.at/wp-content/uploads/2018/07/Executive-Summary-Strukturanalyse-2018-13_07_2018.pdf
https://www.kmuforschung.ac.at/wp-content/uploads/2018/07/Executive-Summary-Strukturanalyse-2018-13_07_2018.pdf


116 

 

[56] Statista (2022). Fläche von Österreich nach Bundesländern im Jahr 2021. URL: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/944217/umfrage/flaeche-von-oesterreich-nach-

bundeslaendern/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[57] Statista (2022). Shopping Malls und Retail Parks in Wien nach Anzahl der Läden im Jahr 2018. URL: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1085888/umfrage/einkaufszentren-in-wien-nach-anzahl-der-

geschaefte/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[58] Stadt Wien (2017). Betriebe und Beschäftigte im Wiener Handel 2017. URL: 

https://www.wien.gv.at/statistik/wirtschaft/tabellen/betriebe-beschaeftigte-handel.html (Letöltve: 2022. 

03. 21.) 

[59] Statista (2022). Fläche von Wien nach Bezirken im Jahr 2021. URL: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1087579/umfrage/flaeche-von-wien-nach-bezirken/ (Letöltve: 

2022. 03. 21.) 

[60] Julia Brannen (2017). Mixing Methods: qualitative and quantitative research. Taylor and Francis, Lon-

don. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315248813  

[61] BRM (2022). Exploratory Research. URL: https://research-methodology.net/research-

methodology/research-design/exploratory-research/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[62] Han Dorussen, Hartmut Lenz, Spyros Blavoukos (2005). Assessing the Reliability and Validity of 

Expert Interviews. European Union Politics, 6 (3), pp. 315-337. DOI: 

https://doi.org/10.1177/1465116505054835  

[63] BRM (2022). Descriptive Research. URL: https://research-methodology.net/descriptive-research/ (Le-

töltve: 2022. 03. 21.) 

[64] BRM (2022). Questionnaires. URL: https://research-methodology.net/research-methods/survey-

method/questionnaires-2/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[65] Transport & Environment (2022). EU Parliament backs 2035 end date for combustion engine cars. 

URL: https://www.transportenvironment.org/discover/te-reaction-to-meps-vote-on-eu-clean-car-rules/ 

(Letöltve: 2022. 07. 08.) 

[66] Fedex (2022). FedEx Continues Advancing Fleet Electrification Goals with Latest 150 Electric Vehicle 

Delivery from BrightDrop. URL: https://newsroom.fedex.com/newsroom/fedex-continues-advancing-

fleet-electrification-goals-with-latest-150-electric-vehicle-delivery-from-brightdrop/ (Letöltve: 2022. 07. 

08.) 

[67] Julia Vollmer (2017). Die Cargo-Tram ist wieder da. Sächsicshe.de. URL: 

https://www.saechsische.de/die-cargo-tram-ist-wieder-da-3644803.html (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[68] Railway Gazette (2021). CarGoTram freight tram service comes to an end. URL: 

https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/cargotram-freight-tram-service-comes-to-an-

end/58270.article (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[69] VBZ Zürich (2022). Cargo- und E-Tram. URL: https://www.stadt-

zuerich.ch/vbz/de/index/die_vbz/services/cargo_tram_und_etram.html (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[70] Sonja Gerstl (2019). Die Wiener "GüterBim": Das kurze Gastspiel der Transport-Straßenbahn. Industrie 

Magazin. URL: https://industriemagazin.at/artikel/die-wiener-gueterbim-das-kurze-gastspiel-der-

transport-strassenbahn/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[71] Eltis (2015). Delivering goods by cargo tram in Amsterdam (Netherlands). URL: 

https://www.eltis.org/discover/case-studies/delivering-goods-cargo-tram-amsterdam-netherlands (Letölt-

ve: 2019. 09. 27.) 

[72] IHO (2022). Utasfutárok a bécsi közösségi közlekedésben. URL: https://iho.hu/hirek/utasfutarok-a-becsi-

kozossegi-kozlekedesben (Letöltve: 2022. 07. 08.) 

[73] RemiHub (2022). Idee und Konzept. URL: https://www.remihub.at/?page_id=29 (Letöltve: 2022. 07. 

19.) 

[74] VEKE (2007). 10 éve szűnt meg a teherszállítás a BKV villamosvasúti és HÉV-vonalain. Városi és Elő-

városi Közlekedési Egyesület. URL: http://veke.hu/2007/02/10-eve-szunt-meg-a-teherszallitas-a-bkv-

villamosvasuti-es-hev-vonalain/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/944217/umfrage/flaeche-von-oesterreich-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/944217/umfrage/flaeche-von-oesterreich-nach-bundeslaendern/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1085888/umfrage/einkaufszentren-in-wien-nach-anzahl-der-geschaefte/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1085888/umfrage/einkaufszentren-in-wien-nach-anzahl-der-geschaefte/
https://www.wien.gv.at/statistik/wirtschaft/tabellen/betriebe-beschaeftigte-handel.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1087579/umfrage/flaeche-von-wien-nach-bezirken/
https://doi.org/10.4324/9781315248813
https://research-methodology.net/research-methodology/research-design/exploratory-research/
https://research-methodology.net/research-methodology/research-design/exploratory-research/
https://doi.org/10.1177/1465116505054835
https://research-methodology.net/descriptive-research/
https://research-methodology.net/research-methods/survey-method/questionnaires-2/
https://research-methodology.net/research-methods/survey-method/questionnaires-2/
https://www.transportenvironment.org/discover/te-reaction-to-meps-vote-on-eu-clean-car-rules/
https://newsroom.fedex.com/newsroom/fedex-continues-advancing-fleet-electrification-goals-with-latest-150-electric-vehicle-delivery-from-brightdrop/
https://newsroom.fedex.com/newsroom/fedex-continues-advancing-fleet-electrification-goals-with-latest-150-electric-vehicle-delivery-from-brightdrop/
https://www.saechsische.de/die-cargo-tram-ist-wieder-da-3644803.html
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/cargotram-freight-tram-service-comes-to-an-end/58270.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/cargotram-freight-tram-service-comes-to-an-end/58270.article
https://www.stadt-zuerich.ch/vbz/de/index/die_vbz/services/cargo_tram_und_etram.html
https://www.stadt-zuerich.ch/vbz/de/index/die_vbz/services/cargo_tram_und_etram.html
https://industriemagazin.at/artikel/die-wiener-gueterbim-das-kurze-gastspiel-der-transport-strassenbahn/
https://industriemagazin.at/artikel/die-wiener-gueterbim-das-kurze-gastspiel-der-transport-strassenbahn/
https://www.eltis.org/discover/case-studies/delivering-goods-cargo-tram-amsterdam-netherlands
https://iho.hu/hirek/utasfutarok-a-becsi-kozossegi-kozlekedesben
https://iho.hu/hirek/utasfutarok-a-becsi-kozossegi-kozlekedesben
https://www.remihub.at/?page_id=29
http://veke.hu/2007/02/10-eve-szunt-meg-a-teherszallitas-a-bkv-villamosvasuti-es-hev-vonalain/
http://veke.hu/2007/02/10-eve-szunt-meg-a-teherszallitas-a-bkv-villamosvasuti-es-hev-vonalain/


117 

 

[75] Villamosok.hu (2022). Budapest villamoshálózata - Budapest Tram System. URL: 

https://villamosok.hu/menet/terkep/index.html (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[76] Tim Wallace (2020). DHL Supply Chain rolls out UK’s first electric 16-tonne truck. MotorTransport. 

URL: https://motortransport.co.uk/blog/2020/11/12/dhl-supply-chain-rolls-out-uks-first-electric-16-

tonne-truck/ (Letöltve: 2022. 07. 08.) 

[77] Michael Schenk, Juri Tolujew, Tobias Reggelin (2009). Mesoscopic Modeling and Simulation of Lo-

gistics Networks. IFAC Proceedings Volumes, 42 (4), pp. 582-587. DOI: 

https://doi.org/10.3182/20090603-3-RU-2001.0290  

[78] Tobias Reggelin, Juri Tolujew (2011). A mesoscopic approach to modeling and simulation of logistics 

processes, Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference (WSC), pp. 1508-1518, DOI:  

https://doi.org/10.1109/WSC.2011.6147869  

[79] Jerry Banks, John S. Carson, Barry L. Nelson, David M. Nicol (2010). Discrete-Event System Simu-

lation, 5th Edition. Pearson, London. ISBN 9780136062127. 

[80] Központi Statisztikai Hivatal (2014). Gépjárműállomány Magyarországon üzemanyagtípus szerint az 

adott év december 31-én. URL: www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelszall/jelszall14.xls  (Letöltve: 

2022. 03. 21.) 

[81] European Comission (2022). Emissions in the automotive sector. URL: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive-industry/environmental-protection/emissions-automotive-

sector_en (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[82] Bruce Golden, S. Raghavan, Edward Wasil (2008). The Vehicle Routing Problem. Springer Publis-

hing, New York. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-77778-8  

[83] Francesc Robuste, Miquel Estrada, A. Lopez Pit (2004). Formulas to Estimate the VRP Average Dis-

tance Traveled in Elliptic Zones. Center for Innovation in Transport Technical University of Catalonia. 

URL: 

https://www.researchgate.net/publication/240638282_Formulas_to_Estimate_the_VRP_Average_Distanc

e_Traveled_in_Elliptic_Zones (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[84] Eric W. Weisstein (2022). Student's t-Distribution. MathWorld – A Wolfram Web Resource. URL: 

https://mathworld.wolfram.com/Studentst-Distribution.html (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[85] Jacob Benesty, Jingdong Chen, Yiteng Huang, Israel Cohen (2009). Pearson Correlation Coefficient. 

Noise Reduction in Speech Processing, Springer Publishing, New York., pp. 1–4. DOI: 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-00296-0_5  

[86] Kilián Zsolt (2015). Környezetbarát trendek a city logisztikában. Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek 

9. Országos és 4. Nemzetközi Konferenciája. URL: https://docplayer.hu/2478203-Kornyezetbarat-

trendek-a-city-logisztikaban.html (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[87] Ewout Blaauw (2017). DHL lanceert nieuwe vervoerscombinatie voor stadsdistributie. DHLParcel.nl. 

URL: https://www.dhlparcel.nl/nl/zakelijk/kennisplatform/nieuws/city-hub (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[88] Claus Köllinger (2021). Prague's electric cargo bike depot is one of Europe’s best zero-emission pro-

jects. Eltis.org. URL: https://www.eltis.org/in-brief/news/pragues-electric-cargo-bike-depot-one-europes-

best-zero-emission-projects (Letöltve: 2022. 07. 19.) 

[89] Eleonora Chioda (2015). Dall’Ungheria in Italia inventa un business con le bici. millionaire.it. URL: 

https://www.millionaire.it/dallungheria-in-italia-inventa-un-business-con-le-bici/#! (Letöltve: 2022. 03. 

21.) 

[90] Tom Parr (2017). UPS – Reducing vehicle movements with city centre container hubs. Rippl. URL: 

https://www.rippl.bike/en/rippl-31-ups-reducing-vehicle-movements-with-city-centre-container-hubs/ 

(Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[91] Sara Verlinde, Cathy Macharis, Lauriane Milan, Bram Kin (2014). Does a Mobile Depot Make Ur-

ban Deliveries Faster, More Sustainable and More Economically Viable: Results of a Pilot Test in Brus-

sels. Transportation Research Procedia, 4, pp. 361-373. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2014.11.027  

[92] Berlin.de (2018). Modellprojekt in Berlin startet: Lieferverkehr mit Lastenrädern nachhaltig gestalten. 

URL: https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.706285.php (Le-

töltve: 2022. 03. 21.) 

https://villamosok.hu/menet/terkep/index.html
https://motortransport.co.uk/blog/2020/11/12/dhl-supply-chain-rolls-out-uks-first-electric-16-tonne-truck/
https://motortransport.co.uk/blog/2020/11/12/dhl-supply-chain-rolls-out-uks-first-electric-16-tonne-truck/
https://doi.org/10.3182/20090603-3-RU-2001.0290
https://doi.org/10.1109/WSC.2011.6147869
https://doi.org/10.1109/WSC.2011.6147869
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jelszall/jelszall14.xls
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive-industry/environmental-protection/emissions-automotive-sector_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive-industry/environmental-protection/emissions-automotive-sector_en
https://doi.org/10.1007/978-0-387-77778-8
https://www.researchgate.net/publication/240638282_Formulas_to_Estimate_the_VRP_Average_Distance_Traveled_in_Elliptic_Zones
https://www.researchgate.net/publication/240638282_Formulas_to_Estimate_the_VRP_Average_Distance_Traveled_in_Elliptic_Zones
https://mathworld.wolfram.com/Studentst-Distribution.html
https://doi.org/10.1007/978-3-642-00296-0_5
https://docplayer.hu/2478203-Kornyezetbarat-trendek-a-city-logisztikaban.html
https://docplayer.hu/2478203-Kornyezetbarat-trendek-a-city-logisztikaban.html
https://www.dhlparcel.nl/nl/zakelijk/kennisplatform/nieuws/city-hub
https://www.eltis.org/in-brief/news/pragues-electric-cargo-bike-depot-one-europes-best-zero-emission-projects
https://www.eltis.org/in-brief/news/pragues-electric-cargo-bike-depot-one-europes-best-zero-emission-projects
https://www.millionaire.it/dallungheria-in-italia-inventa-un-business-con-le-bici/
https://www.rippl.bike/en/rippl-31-ups-reducing-vehicle-movements-with-city-centre-container-hubs/
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2014.11.027
https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.706285.php


118 

 

[93] Ingo Bertram (2018). Hermes trials parcel delivery by cargo bikes in Berlin. Hermes Newsroom. URL: 

https://newsroom.hermesworld.com/international/city-logistics-hermes-trials-parcel-delivery-by-cargo-

bikes-in-berlin-837/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[94] DB Schenker (2021). XXL cargo bike: Euro pallets on the luggage rack. Pulse – The European Blog by 

DB Schenker. URL: https://pulse.dbschenker.com/eu/xxl-cargo-bike/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[95] IKEA (2022). Powered by sunshine: testing green delivery in Vilnius. URL: 

https://www.ikea.lt/en/inspirations/trying-green-delivery-in-vilnius (Letöltve: 2022. 07. 19.) 

[96] Tom Parr (2017). DHL’s multimodal Amsterdam logistics chain. Rippl. URL: 

https://www.rippl.bike/en/rippl-36-boat-bike-dhls-multimodal-amsterdam-logistics-chain/  (Letöltve: 

2022. 03. 21.) 

[97] LogistikTram (2022). System. URL: http://www.logistiktram.de/index.html (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[98] Magyar Kerékpárosklub (2021). Szeptembertől támogatják, hogy cégek elektromos rásegítéses teherke-

rékpárt vásároljanak. URL: https://kerekparosklub.hu/hirek/cikk/szeptembertol-tamogatjak-hogy-cegek-

elektromos-rasegiteses-teherkerekpart-vasaroljanak (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[99] Hajtás Pajtás (2015). GLS - Hajtás Pajtás Összefogás a Kipufogógázmentes Csomagszállításért. 2015. 

URL: https://hajtaspajtas.hu/blog/gls-hajtas-pajtas-oesszefogas-a-kipufogogazmentes-csomagszallitasert 

(Letöltve: 2020. 07. 15.) 

[100] Indóház (2021). Mészáros Ádám az új ügyvezető igazgató a DHL Express Magyarország élén; útjára 

indult az elektromos flotta. URL: https://iho.hu/index.php/hirek/meszaros-adam-az-uj-ugyvezeto-

igazgato-a-dhl-express-magyarorszag-elen-utjara-indult-az-elektromos-flotta (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[101] Mark Sutton (2017). DHL Germany sets e-cargo bike ambition to satisfy last mile delivery. Cycling 

Industry News. URL: https://cyclingindustry.news/dhl-germany-sets-e-cargo-bike-ambition-to-satisfy-

last-mile-delivery/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[102] Adele Peters (2017). This Bike Trailer Can Deliver As Much Cargo As A Minivan. Fast Company. 

URL: https://www.fastcompany.com/40501245/this-bike-trailer-can-deliver-as-much-cargo-as-a-minivan 

(Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[103] OEVZ (2017). GLS Austria opens depot for cargo bikes in Graz. URL: https://oevz.com/en/gls-austria-

opens-depot-for-cargo-bikes-in-graz/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[104] Stint (2019). City distribution. URL: https://stintum.com/en/product/cargo/ (Letöltve: 2019. 05. 24.) 

[105] El Mercantil (2021). Citylogin prueba un microhub en el centro de Madrid para la distribución urbana. 

URL: https://elmercantil.com/2021/10/13/citylogin-prueba-un-microhub-en-el-centro-de-madrid-para-la-

distribucion-urbana/ (Letöltve: 2022. 07. 08.) 

[106] Nick Carey (2022). UPS tries out 'eQuad' electric bikes for urban deliveries. Reuters. URL: 

https://www.reuters.com/technology/ups-tries-out-equad-electric-bikes-urban-deliveries-2022-04-01/ (Le-

töltve: 2022. 07. 08.) 

[107] Gabriele Schliwa, Richard Armitage, Sara Aziz, James Evans, Jasmine Rhoades (2015). Sustainable 

city logistics – Making cargo cycles viable for urban freight transport. Research in Transportation Busi-

ness & Management, 15 (2), pp. 50-57. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2015.02.001  

[108] Barbara Lenz, Ernst-Benedikt Riehle (2013) Bikes for Urban Freight? Transportation Research Re-

cord Journal of the Transportation Research Board, 2379 (1). DOI: https://doi.org/10.3141/2379-05  

[109] Sandra Melo, Patrícia Baptista (2017). Evaluating the impacts of using cargo cycles on urban logistics: 

integrating traffic, environmental and operational boundaries. European Transport Research Review, 9 

(30). DOI: https://doi.org/10.1007/s12544-017-0246-8  

[110] Manali Sheth, Polina Butrina, Anne Goodchild, Edward McCormack (2019). Measuring delivery 

route cost trade-offs between electric-assist cargo bicycles and delivery trucks in dense urban areas. Eu-

ropean Transport Research Review, 11 (11). DOI: https://doi.org/10.1186/s12544-019-0349-5  

[111] Tanja Niels, Moritz Hof, Klaus Bogenberger (2018). Design and Operation of an Urban Electric 

Courier Cargo Bike System. 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems), Maui, 

USA. DOI: https://doi.org/10.1109/ITSC.2018.8569606  

https://newsroom.hermesworld.com/international/city-logistics-hermes-trials-parcel-delivery-by-cargo-bikes-in-berlin-837/
https://newsroom.hermesworld.com/international/city-logistics-hermes-trials-parcel-delivery-by-cargo-bikes-in-berlin-837/
https://pulse.dbschenker.com/eu/xxl-cargo-bike/
https://www.ikea.lt/en/inspirations/trying-green-delivery-in-vilnius
https://www.rippl.bike/en/rippl-36-boat-bike-dhls-multimodal-amsterdam-logistics-chain/
http://www.logistiktram.de/index.html
https://kerekparosklub.hu/hirek/cikk/szeptembertol-tamogatjak-hogy-cegek-elektromos-rasegiteses-teherkerekpart-vasaroljanak
https://kerekparosklub.hu/hirek/cikk/szeptembertol-tamogatjak-hogy-cegek-elektromos-rasegiteses-teherkerekpart-vasaroljanak
https://hajtaspajtas.hu/blog/gls-hajtas-pajtas-oesszefogas-a-kipufogogazmentes-csomagszallitasert
https://iho.hu/index.php/hirek/meszaros-adam-az-uj-ugyvezeto-igazgato-a-dhl-express-magyarorszag-elen-utjara-indult-az-elektromos-flotta
https://iho.hu/index.php/hirek/meszaros-adam-az-uj-ugyvezeto-igazgato-a-dhl-express-magyarorszag-elen-utjara-indult-az-elektromos-flotta
https://cyclingindustry.news/dhl-germany-sets-e-cargo-bike-ambition-to-satisfy-last-mile-delivery/
https://cyclingindustry.news/dhl-germany-sets-e-cargo-bike-ambition-to-satisfy-last-mile-delivery/
https://www.fastcompany.com/40501245/this-bike-trailer-can-deliver-as-much-cargo-as-a-minivan
https://oevz.com/en/gls-austria-opens-depot-for-cargo-bikes-in-graz/
https://oevz.com/en/gls-austria-opens-depot-for-cargo-bikes-in-graz/
https://stintum.com/en/product/cargo/
https://elmercantil.com/2021/10/13/citylogin-prueba-un-microhub-en-el-centro-de-madrid-para-la-distribucion-urbana/
https://elmercantil.com/2021/10/13/citylogin-prueba-un-microhub-en-el-centro-de-madrid-para-la-distribucion-urbana/
https://www.reuters.com/technology/ups-tries-out-equad-electric-bikes-urban-deliveries-2022-04-01/
https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2015.02.001
https://doi.org/10.3141/2379-05
https://doi.org/10.1007/s12544-017-0246-8
https://doi.org/10.1186/s12544-019-0349-5
https://doi.org/10.1109/ITSC.2018.8569606


119 

 

[112] Allison Conway (2012). Urban micro-consolidation and last mile goods delivery by freight-tricycle in 

Manhattan: opportunities and challenges. Transportation Research Board 91st Annual Meeting, Washing-

ton DC. URL: https://trid.trb.org/view/1129890 (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[113] Keyju Lee, Junjae Chae, Jinwoo Kim (2019). A Courier Service with Electric Bicycles in an Urban 

Area: The Case in Seoul. Sustainability, 11 (5), 1255. DOI: https://doi.org/10.3390/su11051255  

[114] Alexandra Anderluh, Vera C. Hemmelmayr, Pamela C. Nolz (2017). Synchronizing vans and cargo 

bikes in a city distribution network. Central European Journal of Operations Research, 25, pp. 345–376. 

DOI: https://doi.org/10.1007/s10100-016-0441-z  

[115] Wladimir Hofmann, Tom Assmann, Parisa Dolati Neghabadi, Van-Dat Cung, Jurijs Tolujevs 

(2018). A simulation tool to assess the integration of cargo bikes into an urban distribution system. The 

5th International Workshop on Simulation for Energy, Sustainable Development & Environment, Barce-

lona. URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01875988/document (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[116] Pirisi Gábor, Trócsányi András (2018). Általános társadalom- és gazdaságföldrajz, 3. fejezet: Telepü-

lésföldrajz - A települések szerkezete. Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar. URL: 

http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/index.html (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[117] Larry vs Harry (2022). The Electrified Bullitt. URL: https://www.larryvsharry.com/en/ebullitt (Letöltve: 

2022. 03. 21.) 

[118] Radkutsche (2022). Musketier. URL: https://www.radkutsche.de/en/musketier/#technical-data (Letöltve: 

2022. 03. 21.) 

[119] Velove (2017). The Armadillo electric cargo bike in 40 German newspapers and on Dutch television. 

URL: https://www.velove.se/news/armadillo-40-german-newspapers-dutch-television (Letöltve: 2022. 

03. 21.) 

[120] Benito E. Flores, D. Clay Whybark (1986), Multiple Criteria ABC Analysis. International Journal of 

Operations & Production Management, 6 (3), pp. 38-46. DOI: https://doi.org/10.1108/eb054765  

[121] EMOSS (2022). CWS commissions 12-ton electric Emoss lorry. URL: 

https://www.emoss.nl/en/innovations/cases/cws-commissions-12-ton-electric-emoss-lorry (Letöltve: 

2022. 03. 21.) 

[122] Eurostat (2020). Electricity prices (including taxes) for household consumers, second half 2019. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Electricity_price_statistics#Electricity_prices_for_non-household_consumers (Le-

töltve: 2021. 03. 03.) 

[123] IRU (2021). New IRU survey shows driver shortages to soar in 2021. URL: https://www.iru.org/news-

resources/newsroom/new-iru-survey-shows-driver-shortages-soar-2021 (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[124] Juan Pablo Antún, Rodrigo Alarcón (2014). Ranking Projects of Logistics Platforms: A Methodology 

Based on the Electre Multicriteria Approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 160, pp. 5-14. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.111  

[125] Danièle Patier, Michael Browne (2010). A methodology for the evaluation of urban logistics innovati-

ons. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2 (3), pp. 6229-6241. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.04.033  

[126] Tharsis Teoh, Oliver Kunze, Chee-Chong Teo (2016). Methodology to Evaluate the Operational Suita-

bility of Electromobility Systems for Urban Logistics Operations. Transportation Research Procedia, 12, 

pp. 288-300. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.02.066  

[127] Anjali Awasthia, Satyaveer S. Chauhan (2012). A hybrid approach integrating Affinity Diagram, AHP 

and fuzzy TOPSIS for sustainable city logistics planning. Applied Mathematical Modelling, 36 (2), pp. 

573-584. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.033  

[128] Snežana Tadić, Slobodan Zečević, Mladen Krstić (2017). Sustainability of the city logistics initiatives, 

LOGIC 3rd Logistics International Conference, Belgrade. URL: https://logic.sf.bg.ac.rs/wp-

content/uploads/LOGIC_2017_ID_8.pdf (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[129] Snežana Tadić, Slobodan Zečević, Mladen Krstić (2014). A novel hybrid MCDM model based on 

fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and fuzzy VIKOR for city logistics concept selection. Expert Systems with 

Applications, 41 (18), pp. 8112-8128. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.07.021  

https://trid.trb.org/view/1129890
https://doi.org/10.3390/su11051255
https://doi.org/10.1007/s10100-016-0441-z
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01875988/document
http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/index.html
https://www.larryvsharry.com/en/ebullitt
https://www.radkutsche.de/en/musketier/#technical-data
https://www.velove.se/news/armadillo-40-german-newspapers-dutch-television
https://doi.org/10.1108/eb054765
https://www.emoss.nl/en/innovations/cases/cws-commissions-12-ton-electric-emoss-lorry
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_price_statistics#Electricity_prices_for_non-household_consumers
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Electricity_price_statistics#Electricity_prices_for_non-household_consumers
https://www.iru.org/news-resources/newsroom/new-iru-survey-shows-driver-shortages-soar-2021
https://www.iru.org/news-resources/newsroom/new-iru-survey-shows-driver-shortages-soar-2021
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.111
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.04.033
https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.02.066
https://doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.033
https://logic.sf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/LOGIC_2017_ID_8.pdf
https://logic.sf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/LOGIC_2017_ID_8.pdf
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.07.021


120 

 

[130] Michael Gogas, Giannis Adamos, Eftihia Nathanail (2017). Assessing the performance of intermodal 

city logistics terminals in Thessaloniki. Transportation Research Procedia, 24, pp. 17-24. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.061  

[131] Yağmur Kara (2019). Measuring the Sustainability of Cities in Turkey with the Analytic Hierarchy 

Process. Open Journal of Social Sciences, 7 (4). DOI: https://doi.org/10.4236/jss.2019.74025  

[132] Milena Janjevic, Desirée Knoppen, Matthias Winkenbach (2019). Integrated decision-making frame-

work for urban freight logistics policy-making. Transportation Research Part D: Transport and 

Environment, 72, pp. 333-357. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.05.006  

[133] Jarosław Wątróbski, Krzysztof Małecki, Kinga Kijewska, Stanisław Iwan,Artur Karczmarczyk, 

Russell G. Thompson (2017). Multi-Criteria Analysis of Electric Vans for City Logistics. Sustainability, 

9 (8), 1453. DOI: https://doi.org/10.3390/su9081453  

[134] Laijun Zhao, Huiyong Li, Meichen Li, Yan Sun, Qingmi Hu, Shirong Mao, Jianguang Li, Jian Xue 

(2018). Location selection of intra-city distribution hubs in the metro-integrated logistics system. Tunnel-

ling and Underground Space Technology, 80, pp. 246-256. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.06.024  

[135] Anjali Awasthi, S. S. Chauhan, S. K. Goyal (2011). A multi-criteria decision making approach for 

location planning for urban distribution centers under uncertainty. Mathematical and Computer Modell-

ing, 53 (1-2), pp. 98-109. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mcm.2010.07.023  

[136] H. Tezcan Uysal, Kemal Yavuz (2014). Selection of Logistics Centre Location via ELECTRE Method: 

A Case Study in Turkey. International Journal of Business and Social Science, 5 (9), pp. 276-289. URL: 

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1050.9078&rep=rep1&type=pdf (Letöltve: 

2022. 03. 21.) 

[137] R. W. Saaty (1987). The Analytic Hierarchy Process – What It Is and How It Is Used. Mathematical 

Modelling 9 (3-5) pp. 161-176., DOI: https://doi.org/10.1016/0270-0255(87)90473-8  

[138] H. Donegan, F. Dodd (1991). A note on saaty's random indexes. Mathematical and Computer Modelling, 

15 (10), pp. 135-137., DOI: https://doi.org/10.1016/0895-7177(91)90098-R  

[139] Levegő Munkacsoport (2022). Levegő Munkacsoport. URL: https://www.levego.hu/ (Letöltve: 2022. 

03. 21.) 

[140] Complete Dissertation (2022). Pearson’s Correlation Coefficient. Complete Dissertation by Statistics 

Solutions. URL: https://www.statisticssolutions.com/free-resources/directory-of-statistical-

analyses/pearsons-correlation-coefficient/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[141] Dmitry Ivanov (2016). Operations and Supply Chain Management with AnyLogic 7.2. Berlin School of 

Economics and Law. URL: https://www.anylogic.com/upload/pdf/operations-and-supply-chain-

simulation-with-anylogic72.pdf (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[142] Python (2022). Python 3.10.3 documentation. URL: https://docs.python.org/3/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[143] Lipovszki György. (2020). Discrete Event Simulation Documentation (Python). Rendszerfejlesztési do-

kumentáció, nem publikált. 

[144] Antuela A.Tako, Stewart Robinson (2012). The application of discrete event simulation and system 

dynamics in the logistics and supply chain context. Decision Support Systems, 52 (4), pp. 802-815. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.dss.2011.11.015  

[145] National Instruments (2013). Getting Started with LabVIEW. URL: 

http://www.ni.com/pdf/manuals/373427j.pdf (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[146] DPDHL (2020). DHL Paketkopter. Deutsche Post DHL Group. URL: 

https://www.dpdhl.com/de/presse/specials/dhl-paketkopter.html (Letöltve: 2020. 09. 25.) 

[147] DHL (2019). DHL express launches its first regular fully-automated and intelligent urban drone delivery 

service. URL: https://www.logistics.dhl/tw-en/home/press/press-archive/2019/dhl-express-launches-its-

first-regular-fully-automated-and-intelligent-urban-drone-delivery-service.html (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[148] Rachel Premack (2020). America's largest retirement community can soon receive their prescriptions 

from CVS via a UPS drone delivery service. Business Insider. URL: 

https://www.businessinsider.com/ups-cvs-drone-deliveries-the-villages-florida-2020-4 (Letöltve: 2022. 

03. 21.) 

https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.061
https://doi.org/10.4236/jss.2019.74025
https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.05.006
https://doi.org/10.3390/su9081453
https://doi.org/10.1016/j.tust.2018.06.024
https://doi.org/10.1016/j.mcm.2010.07.023
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1050.9078&rep=rep1&type=pdf
https://doi.org/10.1016/0270-0255(87)90473-8
https://doi.org/10.1016/0895-7177(91)90098-R
https://www.levego.hu/
https://www.statisticssolutions.com/free-resources/directory-of-statistical-analyses/pearsons-correlation-coefficient/
https://www.statisticssolutions.com/free-resources/directory-of-statistical-analyses/pearsons-correlation-coefficient/
https://www.anylogic.com/upload/pdf/operations-and-supply-chain-simulation-with-anylogic72.pdf
https://www.anylogic.com/upload/pdf/operations-and-supply-chain-simulation-with-anylogic72.pdf
https://docs.python.org/3/
https://doi.org/10.1016/j.dss.2011.11.015
http://www.ni.com/pdf/manuals/373427j.pdf
https://www.dpdhl.com/de/presse/specials/dhl-paketkopter.html
https://www.logistics.dhl/tw-en/home/press/press-archive/2019/dhl-express-launches-its-first-regular-fully-automated-and-intelligent-urban-drone-delivery-service.html
https://www.logistics.dhl/tw-en/home/press/press-archive/2019/dhl-express-launches-its-first-regular-fully-automated-and-intelligent-urban-drone-delivery-service.html
https://www.businessinsider.com/ups-cvs-drone-deliveries-the-villages-florida-2020-4


121 

 

[149] Tom Ward (2020). Walmart Now Piloting Drone Delivery of COVID-19 At-Home Self-Collection Kits. 

Walmart. URL: https://corporate.walmart.com/newsroom/2020/09/22/walmart-now-piloting-drone-

delivery-of-covid-19-at-home-self-collection-kits (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[150] The Postal Museum (2022). Mail Rail. URL: https://www.postalmuseum.org/visit-us/what-to-

expect/mail-rail/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[151] Jun Kikuta, Tatsuhide Ito, Izuru Tomiyama, Shu Yamamoto, Tadashi Yamada (2012). New 

Subway-Integrated City Logistics Szystem. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 39, pp. 476-489. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.123  

[152] Rebecca Lilliquist (2021). Transportation & Traffic Control in Venice. Engineering Rome. URL: 

http://engineeringrome.org/transportation-traffic-control-in-venice/ (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[153] Logistiek.nl (2013). Grachten oplossing voor schone bevoorrading Amsterdam. URL: 

https://www.logistiek.nl/133643/grachten-oplossing-voor-schone-bevoorrading-amsterdam  (Letöltve: 

2022. 03. 21.) 

[154] Citylogistics.info (2018). Ghent (B) using canals for construction logistics. URL: 

http://www.citylogistics.info/projects/ghent-b-using-canals-for-construction-logistics/ (Letöltve: 2022. 

03. 21.) 

[155] De Rycke (2021). BONTON. URL: https://www.derycke.be/bonton (Letöltve: 2022. 03. 21.) 

[156] Saint Gobain (2019). Materials transport: on the road to sustainability. URL: https://www.saint-

gobain.com/en/magazine/stories/materials-transport-road-sustainability (Letöltve: 2022. 03. 21.)  

https://corporate.walmart.com/newsroom/2020/09/22/walmart-now-piloting-drone-delivery-of-covid-19-at-home-self-collection-kits
https://corporate.walmart.com/newsroom/2020/09/22/walmart-now-piloting-drone-delivery-of-covid-19-at-home-self-collection-kits
https://www.postalmuseum.org/visit-us/what-to-expect/mail-rail/
https://www.postalmuseum.org/visit-us/what-to-expect/mail-rail/
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.123
http://engineeringrome.org/transportation-traffic-control-in-venice/
https://www.logistiek.nl/133643/grachten-oplossing-voor-schone-bevoorrading-amsterdam
http://www.citylogistics.info/projects/ghent-b-using-canals-for-construction-logistics/
https://www.derycke.be/bonton
https://www.saint-gobain.com/en/magazine/stories/materials-transport-road-sustainability
https://www.saint-gobain.com/en/magazine/stories/materials-transport-road-sustainability


122 

 

Mellékletek 

1. melléklet: A vizsgált budapesti koncentrált igénypont-halmazok fő jel-

lemzői 

M1.1. táblázat: A vizsgált koncentrált igénypont-halmazokkal kapcsolatos adatok 

forrása – 1. rész 

Név Típus Adatok forrása 

Allee Bevásárlóközpont https://allee.hu/uzletek  

Corvin Plaza Bevásárlóközpont https://corvinplaza.hu/uzletek/  

Aréna Pláza Bevásárlóközpont https://www.arenamall.hu/hu/uzletek  

WestEnd Bevásárlóközpont https://westend.hu/uzletek  

MOM Park Bevásárlóközpont https://mompark.hu/uzletek  

Mammut Bevásárlóközpont Bevásárlóközpont https://www.mammut.hu/uzletek  

Köki Terminál Bevásárlóközpont https://kokiterminal.hu/uzletek/uzletek-abc-rendben/  

Lurdy Ház Bevásárlóközpont https://lurdyhaz.hu/lurdyhaz/fomenu/uzleteink.html  

Shopmark Bevásárlóközpont https://shopmark.hu/uzletek  

Ázsia Center Bevásárlóközpont https://www.asiacenter.hu/uzletek  

Csepel Plaza Bevásárlóközpont https://csepelplaza.hu/uzletek/  

Duna Plaza Bevásárlóközpont https://dunaplaza.hu/uzletek/  

Újbuda Center Bevásárlóközpont https://ujbudacenter.hu/uzletek/  

Campona Bevásárlóközpont https://campona.hu/uzletek  

Savoya Park Bevásárlóközpont https://www.savoyapark.hu/uzletek  

Árkád Bevásárlóközpont https://www.arkadbudapest.hu/uezletek/minden/  

Sugár Üzletközpont Bevásárlóközpont https://sugar.hu/uzletek.html  

StopShop Újpest Bevásárlóközpont https://stop-shop.com/hu/magyarorszag/budapest-ujpest  

Pólus Center Bevásárlóközpont https://polus-center.hu/uzlet-terkep/  

Sárkány Center Bevásárlóközpont http://www.sarkanycenter.hu/index.php  

Flórián Üzletközpont Bevásárlóközpont https://piaconline.hu/florian-teri-uzletkozpont/  

Rózsadomb Center Bevásárlóközpont http://www.rozsadombcenter.hu/uzletek  

StopShop Hűvösvölgy Bevásárlóközpont 
https://stop-shop.com/hu/magyarorszag/budapest-

huvoesvoelgy  

Rózsakert Bevásárlóközpont Bevásárlóközpont https://rozsakert.hu/uzletek/  

Budagyöngye  

Bevásárlóközpont 
Bevásárlóközpont http://budagyongye.com/uzleteink/  

Csillag Center Bevásárlóközpont https://csillagcenter.hu/uzletek  

Árpád Üzletház Bevásárlóközpont becslés 2018-as adatok alapján (nincs elérhető weboldal) 

StopShop Óbuda Bevásárlóközpont https://stop-shop.com/hu/magyarorszag/budapest-obuda  

Family Center Kőbánya Bevásárlóközpont http://www.plazainfo.hu/plaza_fck.html  

Eleven Center Bevásárlóközpont http://www.gazdagret.net/eleven-center-els--szint.html  

Récsei Center Bevásárlóközpont https://www.recsei.hu/uzletek/  

HomeCenter Üzletközpont Bevásárlóközpont http://www.homecenter.hu/  

Lőrinc-Center  Bevásárlóközpont https://lorinccenter.hu/office/list  

CityMarket Soroksár Bevásárlóközpont https://soroksar.citymarketgroup.hu/hu/  

Etele Plaza Bevásárlóközpont https://eteleplaza.hu/uzletek/  

https://allee.hu/uzletek
https://corvinplaza.hu/uzletek/
https://www.arenamall.hu/hu/uzletek
https://westend.hu/uzletek
https://mompark.hu/uzletek
https://www.mammut.hu/uzletek
https://kokiterminal.hu/uzletek/uzletek-abc-rendben/
https://lurdyhaz.hu/lurdyhaz/fomenu/uzleteink.html
https://shopmark.hu/uzletek
https://www.asiacenter.hu/uzletek
https://csepelplaza.hu/uzletek/
https://dunaplaza.hu/uzletek/
https://ujbudacenter.hu/uzletek/
https://campona.hu/uzletek
https://www.savoyapark.hu/uzletek
https://www.arkadbudapest.hu/uezletek/minden/
https://sugar.hu/uzletek.html
https://stop-shop.com/hu/magyarorszag/budapest-ujpest
https://polus-center.hu/uzlet-terkep/
http://www.sarkanycenter.hu/index.php
https://piaconline.hu/florian-teri-uzletkozpont/
http://www.rozsadombcenter.hu/uzletek
https://stop-shop.com/hu/magyarorszag/budapest-huvoesvoelgy
https://stop-shop.com/hu/magyarorszag/budapest-huvoesvoelgy
https://rozsakert.hu/uzletek/
http://budagyongye.com/uzleteink/
https://csillagcenter.hu/uzletek
https://stop-shop.com/hu/magyarorszag/budapest-obuda
http://www.plazainfo.hu/plaza_fck.html
http://www.gazdagret.net/eleven-center-els--szint.html
https://www.recsei.hu/uzletek/
http://www.homecenter.hu/
https://lorinccenter.hu/office/list
https://soroksar.citymarketgroup.hu/hu/
https://eteleplaza.hu/uzletek/
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M1.2. táblázat: A vizsgált koncentrált igénypont-halmazokkal kapcsolatos adatok 

forrása – 2. rész 

Név Típus Adatok forrása 

Lehel Csarnok Piac https://lehelcsarnok.hu/  

Nagy Vásárcsarnok Piac https://piaconline.hu/nagycsarnok/  

Újpesti Piac Piac https://ujpest.hu/piac/  

Fehérvári úti Vásárcsarnok Piac https://piaconline.hu/fehervari-uti-vasarcsarnok/  

Bosnyák téri Vásárcsarnok Piac https://piaconline.hu/bosnyak-teri-vasarcsarnok/  

Csepeli Piac Piac https://csepelipiac.hu/uzlethelyisegek/  

Rákóczi Téri Vásárcsarnok Piac https://piaconline.hu/rakoczi-teri-vasarcsarnok/  

Pesterzsébeti Piac Piac 
https://www.erzsebetipiac.hu/t%C3%A1tra-t%C3%A9ri-

piac-1  

József Attila-lakótelepi  

Termelői Piac 
Piac 

https://9.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/uzletek/jozsef-attila-

lakotelepi-termeloi-piac  

Sashalmi Piac Piac https://sashalmipiac.hu/uzleteink/  

Budafoki Szomszédok Piaca Piac http://szomszedokpiaca.hu/uzletek/  

Fény utcai piac Piac https://www.fenyutcaipiac.hu/uzletek.html  

Batthyány téri Vásárcsarnok Piac https://piaconline.hu/batthyany-teri-vasarcsarnok/  

Ecseri Piac Piac 
https://piaconline.hu/nagykorosi-uti-hasznaltcikk-piac-

ecseri-piac/  

Óbudai Piac  Piac https://piaconline.hu/korhaz-utcai-vasarcsarnok/  

Váci utca bevásárlónegyed Bevásárlóövezet 

becslés 2018-as saját adatgyűjtés alapján, figyelembe véve a 

KSH budapesti üzletek számának változásával kapcsolatos 

adatait 

Auchan Óbuda Hipermarket https://obuda.auchankorzo.hu/hu/megkozelit/accessibility  

Tesco Bécsi út Hipermarket becslés Google Maps adatok alapján 

Tesco Soroksári út Hipermarket becslés Google Maps adatok alapján 

Tesco Váci út Hipermarket becslés Google Maps adatok alapján 

Tesco Fogarasi Hipermarket becslés Google Maps adatok alapján 

Tesco Pesti út Hipermarket becslés Google Maps adatok alapján 

Tesco Pesterzsébet Hipermarket becslés Google Maps adatok alapján 

Interspar XX. kerület Hipermarket becslés Google Maps adatok alapján 

Tesco Csepel Hipermarket becslés Google Maps adatok alapján 

Auchan Soroksár Hipermarket https://soroksar.auchankorzo.hu/hu/megkozelit/accessibility  

Tesco Garam utca Hipermarket becslés Google Maps adatok alapján 

Auchan Újhegy Hipermarket https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-ujhegy  

 

  

https://lehelcsarnok.hu/
https://piaconline.hu/nagycsarnok/
https://ujpest.hu/piac/
https://piaconline.hu/fehervari-uti-vasarcsarnok/
https://piaconline.hu/bosnyak-teri-vasarcsarnok/
https://csepelipiac.hu/uzlethelyisegek/
https://piaconline.hu/rakoczi-teri-vasarcsarnok/
https://www.erzsebetipiac.hu/t%C3%A1tra-t%C3%A9ri-piac-1
https://www.erzsebetipiac.hu/t%C3%A1tra-t%C3%A9ri-piac-1
https://9.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/uzletek/jozsef-attila-lakotelepi-termeloi-piac
https://9.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/uzletek/jozsef-attila-lakotelepi-termeloi-piac
https://sashalmipiac.hu/uzleteink/
http://szomszedokpiaca.hu/uzletek/
https://www.fenyutcaipiac.hu/uzletek.html
https://piaconline.hu/batthyany-teri-vasarcsarnok/
https://piaconline.hu/nagykorosi-uti-hasznaltcikk-piac-ecseri-piac/
https://piaconline.hu/nagykorosi-uti-hasznaltcikk-piac-ecseri-piac/
https://piaconline.hu/korhaz-utcai-vasarcsarnok/
https://obuda.auchankorzo.hu/hu/megkozelit/accessibility
https://soroksar.auchankorzo.hu/hu/megkozelit/accessibility
https://www.auchan.hu/aruhazak/auchan-ujhegy
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M1.3. táblázat: A vizsgált koncentrált igénypont-halmazok fő jellemzői – 1. rész 

Név Típus Alapterület [km2] 
Aktuális  

üzletszám 

Koncentráltsági fok  

[üzlet/km2] 

Allee Bevásárlóközpont 0,010 159 15288,5 

Corvin Plaza Bevásárlóközpont 0,005 87 16860,5 

Aréna Pláza Bevásárlóközpont 0,038 134 3517,1 

WestEnd Bevásárlóközpont 0,036 313 8816,9 

MOM Park Bevásárlóközpont 0,016 94 6025,6 

Mammut Bevásárlóközpont Bevásárlóközpont 0,021 223 10518,9 

Köki Terminál Bevásárlóközpont 0,048 106 2226,9 

Lurdy Ház Bevásárlóközpont 0,025 86 3412,7 

Shopmark Bevásárlóközpont 0,018 73 4055,6 

Ázsia Center Bevásárlóközpont 0,037 250 6812,0 

Csepel Plaza Bevásárlóközpont 0,011 44 4190,5 

Duna Plaza Bevásárlóközpont 0,021 114 5454,5 

Újbuda Center Bevásárlóközpont 0,019 32 1658,0 

Campona Bevásárlóközpont 0,051 127 2495,1 

Savoya Park Bevásárlóközpont 0,052 77 1492,2 

Árkád Bevásárlóközpont 0,040 186 4697,0 

Sugár Üzletközpont Bevásárlóközpont 0,011 79 7053,6 

StopShop Újpest Bevásárlóközpont 0,012 24 2000,0 

Pólus Center Bevásárlóközpont 0,060 216 3612,0 

Sárkány Center Bevásárlóközpont 0,040 300 7500,0 

Flórián Üzletközpont Bevásárlóközpont 0,005 50 9398,5 

Rózsadomb Center Bevásárlóközpont 0,002 43 18143,5 

StopShop Hűvösvölgy Bevásárlóközpont 0,013 25 1938,0 

Rózsakert Bevásárlóközpont Bevásárlóközpont 0,003 53 21115,5 

Budagyöngye  

Bevásárlóközpont 
Bevásárlóközpont 0,003 84 31939,2 

Csillag Center Bevásárlóközpont 0,004 28 7466,7 

Árpád Üzletház Bevásárlóközpont 0,003 20 7575,8 

StopShop Óbuda Bevásárlóközpont 0,010 19 1826,9 

Family Center Kőbánya Bevásárlóközpont 0,010 19 1844,7 

Eleven Center Bevásárlóközpont 0,004 36 8071,7 

Récsei Center Bevásárlóközpont 0,009 18 1906,8 

HomeCenter Üzletközpont Bevásárlóközpont 0,018 48 2666,7 

Lőrinc-Center  Bevásárlóközpont 0,006 36 5564,1 

CityMarket Soroksár Bevásárlóközpont 0,012 9 775,9 

Etele Plaza Bevásárlóközpont 0,026 114 4318,2 
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M1.4. táblázat: A vizsgált koncentrált igénypont-halmazok fő jellemzői – 2. rész 

Név Típus Alapterület [km2] 
Aktuális  

üzletszám 

Koncentráltsági fok  

[üzlet/km2] 

Lehel Csarnok Piac 0,010 251 24851,5 

Nagy Vásárcsarnok Piac 0,011 182 16106,2 

Újpesti Piac Piac 0,008 60 7957,6 

Fehérvári úti Vásárcsarnok Piac 0,006 80 12903,2 

Bosnyák téri Vásárcsarnok Piac 0,013 70 5511,8 

Csepeli Piac Piac 0,009 79 8404,3 

Rákóczi Téri Vásárcsarnok Piac 0,006 46 7863,2 

Pesterzsébeti Piac Piac 0,010 168 17230,8 

József Attila-lakótelepi  

Termelői Piac 
Piac 0,001 8 8163,3 

Sashalmi Piac Piac 0,003 31 10163,9 

Budafoki Szomszédok Piaca Piac 0,003 30 10033,4 

Fény utcai piac Piac 0,004 100 22727,3 

Batthyány téri Vásárcsarnok Piac 0,003 9 2830,2 

Ecseri Piac Piac 0,013 144 10746,3 

Óbudai Piac  Piac 0,007 70 10670,7 

Váci utca bevásárlónegyed Bevásárlóövezet 0,439 353 804,1 

Auchan Óbuda Hipermarket 0,018 16 893,9 

Tesco Bécsi út Hipermarket 0,014 8 555,6 

Tesco Soroksári út Hipermarket 0,021 8 382,8 

Tesco Váci út Hipermarket 0,030 12 406,8 

Tesco Fogarasi Hipermarket 0,017 14 814,0 

Tesco Pesti út Hipermarket 0,015 17 1118,4 

Tesco Pesterzsébet Hipermarket 0,030 10 339,0 

Interspar XX. kerület Hipermarket 0,008 6 770,2 

Tesco Csepel Hipermarket 0,015 9 616,4 

Auchan Soroksár Hipermarket 0,037 38 1041,1 

Tesco Garam utca Hipermarket 0,005 9 1639,3 

Auchan Újhegy Hipermarket 0,006 1 164,7 
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2. melléklet: Az adatgyűjtési módszertanhoz tartozó szakértői interjú 

A szakértői interjút abban az esetben lehet lebonyolítani, ha van olyan szervezet, amely 

az adott koncentrált igénypont-halmazt felügyeli (pl. a bevásárlóközpont tulajdonosa, vagy 

éppen Budapesten a piacokat felügyelő Budapest Vásárcsarnokai Piacokat, Üzletközpontokat 

és Vásárcsarnokokat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság). 

A szakértői interjút az adott szervezet logisztikáért felelős vezetőjével, vezetőivel kell 

lebonyolítani. 

A szakértői interjúra javasolt kérdések, témakörök: 

• Melyek a jellemző szállítási időszakok a koncentrált igénypont-halmaz be- és 

kiszállításai során? 

• Mik a szállítási időszakokra vonatkozó korlátozások a koncentrált igénypont-

halmaz esetén? 

o Amennyiben ettől vannak eltérések, hogyan kezelik őket? 

• Történik-e adatrögzítés a szállítások során a koncentrált igénypont-halmazhoz 

érkezve, illetve onnan távozva?  

• Hogyan történik a göngyölegek kezelése?  

o Közösen kezelik ezeket vagy az üzletek egyénileg? 

• Hogyan történik a hulladékkezelés a koncentrált igénypont-halmaz logisztikai 

rendszerében?  

o Közösen kezelik a hulladékot, vagy üzletek egyénileg? 

o Jelen van szelektív hulladékgyűjtés a koncentrált igénypont-halmaznál? 

▪ Tudják értékesíteni a szelektív hulladékot? 

o Hogyan kezelik a megmaradt élelmiszereket? 

o Hogyan kezelik a veszélyes hulladékokat? 

• Hol helyezkednek el az árufogadó udvarok, beszállítói udvarok, rámpák, rako-

dóhelyek? 

• Hogyan kapcsolódnak az igénypontok az árufogadó udvarokhoz, beszállítói ud-

varokhoz, rámpákhoz, rakodóhelyekhez? 

o Hány igénypont rendelkezik saját árufeltöltési lehetőséggel? 

• Mekkora az árufogadó udvarok, beszállítói udvarok, rámpák, rakodóhelyek ka-

pacitása, forgalma? 

• Hány üzlet rendelkezik raktárhelyiséggel a koncentrált igénypont-halmaz terüle-

tén belül, és azok jellemzően hol helyezkednek el? 

• Van-e olyan nagykereskedés (pl. Nagybani Piac, virágpiac, húsipari nagykeres-

kedés, ruha-nagykereskedés), amellyel a koncentrált igénypont-halmaz üzletei-

nek jelentős része kapcsolatban van? 

o Ha van ilyen, akkor ez mely nagykereskedés, és az üzletek mekkora há-

nyada van kapcsolatban vele?  

• Milyen speciális előírásoknak kell megfelelnie a logisztikai működésnek a kezelt 

áru jellegéből adódóan? 

• Milyen egyéb jellegzetességekkel rendelkezik a koncentrált igénypont-halmaz? 
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• Terveznek-e valamilyen fenntarthatósággal kapcsolatos címre (pl. Ökopláza) pá-

lyázni, alkalmaznak-e valamilyen fenntarthatósággal, környezetvédelemmel 

kapcsolatos módszertant, szempontrendszert? 

Feladat még a szakértői interjú során: 

• Hozzáférés kérése a koncentrált igénypont-halmaz házirendjéhez, különös tekin-

tettel a logisztikával kapcsolatos részekhez, amennyiben létezik ilyen. 

• Hozzáférés kérése a koncentrált igénypont-halmaz alaprajzaihoz. 

• Amennyiben rendelkezésre áll alaprajz, a koncentrált igénypont-halmazon belüli 

áruáramlási útvonalak térképes vizsgálata. 

• Engedélykérés a logisztikai területek bejáráshoz, a logisztikai területen végzen-

dő megfigyelésekhez. 

• Engedélykérés a logisztikai területen fényképek készítéséhez. 

• Engedélykérés a koncentrált igénypont-halmaz kérdőíves felméréséhez. 
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3. melléklet: Az adatgyűjtési módszertanhoz tartozó jegyzőkönyv 

A koncentrált igénypont-halmaz környezetének vizsgálata 

 Milyen korlátozott forgalmú övezetben található a koncentrált igénypont-halmaz, 

ez milyen behajtási díjakat jelent?  

 Milyen korlátozott forgalmú övezeteken át közelíthető meg a koncentrált igény-

pont-halmaz, ez milyen behajtási díjakat jelent? Megközelíthető-e a koncentrált 

igénypont-halmaz a célforgalmi úthálózaton? 

 Vannak-e igénybevehető közös/koncentrált rakodóhelyek a koncentrált igénypont-

halmaz környékén vagy a koncentrált igénypont-halmazon belül? 

 Mekkora távolságra található a környéken kötött pályás hálózat (villamos, nagy-

vasút, metró, HÉV)? 

 Milyen lehetőség mutatkozik iparvágány építésére, amennyiben található a kör-

nyéken kötött pályás hálózat? 

 Hogyan csatlakozik a vizsgált város hálózatába a közeli kötött pályás hálózat, 

amennyiben található a környéken kötött pályás hálózat? 

 Milyen messze találhatók vízi utak (áruszállításra is alkalmas folyó, csatorna, tó, 

tengeri szakasz) a koncentrált igénypont-halmaztól, és hogyan közelíthető meg 

közúton? 

 Található-e buszsáv a koncentrált igénypont-halmaz környezetében, és ha igen, 

akkor ez milyen jellemzőkkel bír (hossz, kezdő-, és végpont, más buszsávokkal 

való kapcsolat)? 

 Található-e kerékpárút a koncentrált igénypont-halmaz környezetében, és ha igen, 

akkor ez milyen jellemzőkkel bír (hossz, kezdő-, és végpont, a városi kerékpárút-

hálózattal való kapcsolat)? 

 Milyen kerékpár-tárolási lehetőségek vannak a koncentrált igénypont-halmaznál 

vagy a halmazon belül cargo kerékpáros áruszállítás esetére? 

 Milyen egyéb korlátozások találhatóak az árufogadó területekhez vezető utakon (a 

korlátozott forgalmú övezeteken felül, pl. össztömegre vonatkozó korlátozás)? 

 Egyéb külső jellegzetességek (pl. aktuális építkezések): 

A koncentrált igénypont-halmaz logisztikai infrastruktúrájának vizsgálata 

 A logisztikai területek (beszállítói udvarok, közös rakodóhelyek) nyitvatartási ide-

je (éjjeli szállítás van/nincs): 

 Mekkora járművek fogadására alkalmasak az logisztikai területek (beszállítói ud-

varok, közös rakodóhelyek) a burkolat teherbírása, a hossz és a belmagasság 

szempontjából? 

 Van-e egyéb korlátozás a behajtásra vonatkozólag a logisztikai területek esetén 

(például különböző meghajtási módokra)?  

 Mekkora az árufogadó területek kapacitása (egyszerre rakodni képes járművek 

száma, mérete, alapterület)? 

 Hogyan történik az áruk ki- és berakodása a logisztikai területeken, milyen eszkö-

zöket lehet igénybe venni a rakodáshoz?  
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 Rendelkezik-e a logisztikai terület árurakodó rámpával, emelőasztallal, vagy a ra-

kodást könnyítő egyéb megoldással? 

 Rendelkezésre állnak-e raktárak a koncentrált igénypont-halmaz logisztikai terüle-

tein? 

 Amennyiben releváns, hogyan lehet megközelíteni a raktárakat az árufogadó terü-

letekről?  

 Amennyiben releváns, milyen jellegű hulladékokat dolgoznak fel a koncentrált 

igénypont-halmaz területén és hogyan? 

 Amennyiben releváns, hogyan történik a hulladék szállítása a koncentrált igény-

pont-halmazon belül? 

 Amennyiben releváns, hogyan van megoldva a hulladékszállítás és az árumozga-

tás elkülönítése a koncentrált igénypont-halmazon belül (pl. külön kijelölt liftek, 

külön lépcsőházak révén)? 

 Amennyiben releváns, hogyan van megoldva a hulladékkezelés, és az árurako-

dás/árutárolás egymástól való elkülönítése a koncentrált igénypont-halmaz logisz-

tikai területein? 

 Milyen egyéb problémák vannak jelen a logisztikai területeken (pl. oda nem illő 

dolgok tárolása, kényszerűen jelenlévő ideiglenes depóniák)? 

A koncentrált igénypont-halmaz egyéb belső jellegzetességeinek és a belső árumoz-

gatási útvonalainak vizsgálata 

 Amennyiben releváns, a logisztikai területektől hány teherlift és szervízfolyósó 

(belső anyagmozgatási útvonal) vezet az üzletekhez?  

 Amennyiben releváns, mennyire nyújtanak ezek jó lefedettséget a koncentrált 

igénypont-halmaz alapterületéhez képest? 

 Átlagosan mekkora távolságot kell megtenni az áruval a bevásárlótéren vagy jár-

dán, sétálóutcán keresztül a logisztikai területektől, belső anyagmozgatási útvona-

laktól az üzletekig?  

 Amennyiben releváns, mekkora a teherliftek teherbírása? 

 Egyéb jellegzetességek: 
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4. melléklet: Az adatgyűjtési módszertanhoz tartozó kérdőív 

1. Mi az üzletük fő profilja? (Több választ is megjelölhet.) 

 Ajándék, modell, hobbi 

 Cipő 

 Egészség (pl. optika, patika, 

gyógyászati segédeszköz) 

 Élelmiszer, ital  

 Étterem, kávézó 

 Hírlap 

 Illatszer, szépségápolás 

 Írószer 

 Játék, gyermek 

 Kisállat 

 Könyv 

 Lakás (pl. bútor) 

 Műszaki cikk, számítástechni-

ka, fotó 

 Óra, ékszer 

 Ruha, fehérnemű, táska 

 Sportszer 

 Szabadidő (pl. mozi) 

 Szolgáltatás (pl. utazási iroda, 

fodrászat) 

 Virág 

 Egyéb:    

     

2. Amennyiben élelmiszereket árul, azok mely kategóriákba tartoznak? (Több választ 

is megjelölhet.) 

 Zöldség, gyümölcs 

 Gomba 

 Húsáru, hentesáru 

 Hal 

 Delikátesz (fűszerek stb.) 

 Tejtermék 

 Tojás 

 Száraztészta 

 Pékáru 

 Savanyúság 

 Méz, lekvár 

 Egyéb:     

3. Hozzávetőlegesen mekkora az üzletük alapterülete?      m2 

4. Milyen nemzetiségű az üzletük tulajdonosi háttere? (Kérjük, válasszon egy lehető-

séget!) 

 Magyar 

 Külföldi 

 Vegyes 

5. Milyen az üzletük működési formája? (Kérjük, válasszon egy lehetőséget!) 

 Üzletlánc 

 Franchise 

 Egyéni vállalkozó, önálló üzlet 

 Őstermelő 

 Egyéb:       
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6. Hol találhatóak az üzleteik?  

 Ez az egyetlen üzlet  

 Minden üzlet koncentrált igénypont-halmazokban (pl. bevásárlóközpont) van  

 Az üzletek többsége koncentrált igénypont-halmazokban van 

 Az üzletek kb. fele koncentrált igénypont-halmazokban van 

 Az üzletek kevesebb, mint fele van koncentrált igénypont-halmazokban  

7. Amennyiben több helyen is van üzletük, hány bevásárlóközpontban található üzle-

tük ebben a városban?  

 0 

 1-5 

 6-10 

 11-15 

 16-20 

 20 vagy több 

8. Amennyiben több helyen is van üzletük, hány hipermarketben található üzletük 

ebben a városban?  

 0 

 1-3 

 4-6 

 7-9 

 10 vagy több 

9. Amennyiben több helyen is van üzletük, hány piacon található üzletük ebben a 

városban?  

 0 

 1-3 

 4-6 

 7-9 

 10 vagy több 

10. Hogyan történik az áru vagy alapanyagok szállítása az üzletbe? 

(Több választ is megjelölhet. Amennyiben logisztikai szolgáltatók végzi a szállítást, 

kérjük adja meg a beszállítók nevét.) 

 Szerződéses beszállító (logisztikai szolgáltató) végzi:      

 A vállalkozás saját járművével végzi 

 Az üzletvezető vagy az üzlet dolgozói saját járművel  

 Nincs áru vagy alapanyag, amit szállítani kell   

 Egyéb (kérjük, nevezze meg):         

11. Jellemzően milyen járműben érkezik az áru vagy alapanyag az üzletükbe? (Több 

választ is megjelölhet. Kérjük, egyéb jármű esetén nevezze is azt meg!) 

A tehergépjárművek össztömeg-kategóriát a vizsgált koncentrált igénypont-halmaz be-

hajtási szabályai alapján lehet módosítani. 

 Gyalogos futár 

 Kerékpáros vagy motoros futár 

 Személygépkocsi (<1,5 t) 

 Kistehergépkocsi (1,5-3,5 t) 

 Nagytehergépkocsi (3,5-7,5 t) 

 Nagytehergépkocsi (7,5-12 t) 

 Nagytehergépkocsi (12-24 t) 

 Nagytehergépkocsi (>24 t) 

 Egyéb (pl. tömegközlekedés igénybevételével):      
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12. Jellemzően melyik beszállítói udvarba, illetve közös rakodóhelyre érkezik az áru 

vagy alapanyag? (Több választ is megjelölhet.) 

Válaszlehetőségként a koncentrált igénypont-halmaz beszállítói udvarait, illetve közös 

rakodóhelyeit kell megadni. 

Válaszlehetőségek a WestEnd City Center bevásárlóközpont esetén: 

 1. rámpa 

 2. rámpa 

 3. rámpa 

 4. rámpa 

 Egyéb (pl. parkoló, utca felől):         

Néhány válaszlehetőség a Váci utca bevásárlóövezet esetén: 

 Irányi-Veres Pálné sarok (7-14h H-P) – (1) 

 Belgrád rakpart (6-12h H-P) – (2) 

 Curia utca (0-24h) – (3) 

 Havas utca (8-18h) – (4) 

… 

 Vámház körút (7-18 h H-P) – (21) 

 Vámház körút (7-12 h H-P) – (22) 

 Egyéb, nem közös rakodó (pl. parkoló, más utca felől):     

 

Válaszlehetőségek a Fővám téri Nagyvásárcsarnok esetén: 

 Sóház utcai közös rakodó 

 Pipa utcai közös rakodó 

 Parkolószinti rámpa/beszállítói udvar 

 Egyéb (pl. parkoló, utca felől)         
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13. Melyik az üzletükre jellemző szállítási egység, illetve egy szállítás során átlagosan 

hány ilyen egység érkezik az üzletükbe? (Amennyiben többféle egység is jellemző, 

kérjük, jelölje mindet! Kérjük, doboz, láda és raklap esetében jelölje azok átlagos tö-

megét is, dobozok esetén pedig adja meg a doboz becsült térfogatát is!) 

 Doboz       db  

 Átlagos tömegük kevesebb, mint 1 kg 

 Átlagos tömegük 1-5 kg közötti 

 Átlagos tömegük több, mint 5 kg  

Átlagosan, 1 m3-ben    darab jellemző méretű doboz fér el.  

 Rakatolt áru raklapon     db  

 Átlagos tömegük kevesebb, mint 100 kg 

 Átlagos tömegük 100-500 kg közötti 

 Átlagos tömegük több, mint 500 kg  

 Rakatolt áru konténerben    db 

 Vállfás áru      db vállfa 

 Láda 

 Átlagos tömegük kevesebb, mint 5 kg 

 Átlagos tömegük 5-10 kg közötti 

 Átlagos tömegük több, mint 10 kg 

 Rekesz 

 Átlagos tömegük kevesebb, mint 5 kg 

 Átlagos tömegük 5-10 kg közötti 

 Átlagos tömegük több, mint 10 kg 

 Zsák 

 Átlagos tömegük kevesebb, mint 5 kg 

 Átlagos tömegük 5-10 kg közötti 

 Átlagos tömegük több, mint 10 kg 

 Egyéb:       db 
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14. Alkalmas lenne-e a képen látható jármű (az áruszállító doboz mérete 70x50x50 

cm) az üzletre jellemző szállításokra? (Kérjük, írja alá, hogy egy nap hány szállítás-

ra lenne szükség az adott jármű felhasználásával! Több választ is megjelölhet!) 

 

 Igen, a beérkező áruforgalmat nézve napi   szállítást kéne ezzel végezni 

 Igen, házhozszállításra alkalmas lenne (amennyiben előfordul ilyen) 

 Igen, saját üzletek közötti szállításra alkalmas lenne (amennyiben előfordul ilyen) 

 Nem 

15. Jellemzően ki(k) végzi(k) az áru vagy alapanyag mozgatását a piacra való beérke-

zést követően? (Több választ is megjelölhet.) 

 Bolti eladók 

 Üzletvezető vagy az üzlet egyéb alkalmazottai 

 Kiszállítást végző alkalmazottak  

 A koncentrált igénypont-halmaz alkalmazottai 

 Egyéb:       

16. Hozzávetőlegesen hány féle különböző árut (terméket) szállítanak az üzletükbe? 

(Kérjük, azt tekintsék különböző árunak, amely a rendszerükben külön kezelendő va-

lamilyen szempontból, pl. ár, megnevezés, termékkód, vonalkód szerint.)      

17. Van olyan áru vagy alapanyag, amely különleges szállítási igényekkel rendelkezik? 

(Több választ is megjelölhet. Amennyiben van ilyen, kérjük, írja mellé, hogy az összes 

áru és alapanyag hozzávetőlegesen mekkora részét jelenti ez térfogat szerint.) 

 Törékeny      % 

 Hűtendő, romlandó    % 

 Élő állat      % 

 Veszélyes      % 

 Nagy értékű (őrzendő)    % 

 Egyéb:                % 

 Nincs ilyen áru 
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18. Milyen gyakran érkezik áru vagy alapanyag az üzletbe a két legjellemzőbb eset-

ben, a mennyiségüket a folyamatosan utántöltendő összes áruhoz viszonyítva? 

(Kérjük, térfogat szerint becsülje meg az áruk arányát! Kérjük, a legjellemzőbb idő-

egységet válassza és írja mellé, hogy azon belül hány alkalommal!) 

Az áruk    %-a esetében:  

 Naponta:   alkalommal 

 Hetente:     alkalommal 

 Havonta:    alkalommal 

 Évente:    alkalommal 

Az áruk    %-a esetében:  

 Naponta:   alkalommal 

 Hetente:     alkalommal 

 Havonta:    alkalommal 

 Évente:    alkalommal 

19. Jellemzően melyik napszakban érkezik az áru vagy alapanyag? (Több választ is 

megjelölhet!) 

A válaszlehetőségeket minden koncentrált igénypont-halmaz esetén a logisztikai terüle-

tek, rakodóhelyek nyitvatartásához kell igazítani. 

Válaszlehetőségek a Váci utca bevásárlóövezet esetén: 

 Hajnalban (0:00-7:00) 

 Reggel (7:00-12:00) 

 Kora délután (12:00-16:00) 

 Késő délután (16:00-20:00) 

 Este (20:00-0:00) 

 Változó   

20. Rendelkezik az üzlet raktárhelyiséggel? Amennyiben igen, ez hol található? (Több 

választ is megjelölhet!) 

 Igen, az üzletben 

 Igen, a koncentrált igénypont-halmaz területén egyéb helyen 

 Igen, egyéb helyen:        

 Nem 

21. Mekkora a raktárhelyiség(ek) összterülete?     m2  

22. Hozzávetőlegesen mennyi időre elegendő árut vagy alapanyagot tudnak tárolni a 

raktárhelyiség(ek)ben?    nap 

23. Hozzávetőlegesen mennyi időre elegendő árut tudnak tárolni az üzlet polcain? 

(Mennyi időre elegendő az az árumennyiség, azon árukat vizsgálva, melyek folyama-

tos utántöltést igényeknek, amellyel az üzlet polcait teljesen meg lehet tölteni?)   

    nap 
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24. Előfordul az üzletből kifelé történő szállítás (nem házhozszállítás)? (Több választ is 

megjelölhet. Amennyiben a válasz igen, kérjük, írja oda a kifelé történő szállítások 

mennyiségét a beérkező áruforgalom százalékában, illetve ezeknek a szállításoknak a 

gyakoriságát (pl. hetente, 3 havonta)) 

 Igen, maradék árut egyéb célú hasznosításra 

 Igen, javításra szervizbe (pl. garancia)  

 Igen, árut másik saját üzletbe  

Mennyisége:    % 

Gyakorisága:      

 Igen, árut másik vállalat üzletébe  

Mennyisége:    % 

Gyakorisága:      

 Igen, göngyöleget (pl. raklap) 

Gyakorisága:      

 Igen, hulladékot 

 Nem  

25. Amennyiben van szállítás másik üzletbe, hol található a másik üzlet? (Több választ 

is megjelölhet!)  

 Budapesten, másik koncentrált igénypont-halmazban 

 Budapesten, máshol  

 Másik településen  

26. Honnan érkezik az áru vagy alapanyag az üzletbe? (Amennyiben több helyről is 

érkezik áru, kérjük, írja oda, hogy hogyan aránylanak egymáshoz!)  

 Városon belülről (pl. raktár, nagykereskedő)  %, jellemzően az üzlet 

 0-1 km-es, 

 1-5 km-es, 

 5-10 km-es körzetéből 

 10 km-nél messzebbről  

 Városon belülről (másik saját üzletből)    % 

 Városon kívülről      %, jellemzően az üzlet 

 0-20 km-es, 

 20-50 km-es, 

 50-200 km-es körzetéből 

 200 km-nél messzebbről  
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27. Amennyiben van olyan nagykereskedelem, ahonnan az áru jelentős része beszállí-

tásra kerül (pl. ruha nagykereskedő, Nagybani Piac, hús-nagykereskedés), nevezze 

meg ezt a nagykereskedést:          

28. Amennyiben releváns, az összes áru vagy alapanyag hány százaléka érkezik az 

előbbi nagykereskedésből kiindulva?    % 

29. Amennyiben nincs ilyen tipikus nagykereskedés, honnan érkezik az áru?  

             

30. Amennyiben érkezik áru másik üzletből, hol található a másik üzlet? (Több választ 

is megjelölhet!)  

 Budapesten, másik koncentrált igénypont-halmazban 

 Budapesten, máshol  

 Másik településen  

31. Amennyiben nem fordul elő üzletek közötti áruszállítás, mi ennek az oka?  

 Nincs rá igény 

 Van rá igény, de jelenleg nincs lehetőség a megvalósítására 

 Ez az egyetlen üzlet, így nem releváns az üzletek közti szállítás 

32. Van az üzletnek vagy üzletláncnak informatikai/vállalatirányítási rendszere? 

(Amennyiben igen, kérjük, írja oda, hogy milyen rendszert használnak!)  

 Van:           

 Nincs  

33. Foglalkozik az üzletük webkereskedelemmel?  

 Igen, személyes átvételre és házhozszállításra is van lehetőség 

 Igen, az ügyfél az üzletben veheti át az árut     

 Igen, házhoz szállítják  

 Nem 

34. A megrendelés után jellemzően mikor történik meg a házhozszállítás? 

 Aznap 

 Másnap 

 Később 

 Változó 

35. Házhozszállítás esetén honnan juttatják el az árut a vevőhöz? (Több választ is meg-

jelölhet!) 

 Központi készletből  

 Az üzlet készletéből  

 Az üzletlánc másik üzletének készletéből  
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36. Milyen gyakran végeznek házhozszállítást az üzletből? (Kérjük, a legjellemzőbb 

időegységet válassza és írja mellé, hogy azon belül hány alkalommal!) 

 Naponta:    alkalommal 

 Hetente:      alkalommal 

 Havonta:     alkalommal 

37. Jellemzően milyen távolságra történnek a házhozszállítások? (Több választ is meg-

jelölhet!) 

 1 km-en belülre 

 1-3 km-es körzetben 

 3-10 km-es körzetben 

 10 km-nél messzebbre 

38. Az eladott áruk hozzávetőlegesen hány százalékát teszik ki a házhoz szállított 

áruk?     % 

39. Milyen mértékben lenne hajlandó részt venni az üzlet egy, az egész koncentrált 

igénypont-halmazra kiterjedő közös áruszállítási rendszerben (melyben az áru ke-

zelését szakképzett személyzet végzi és az áruk biztonságos célba érése biztosított), 

az alábbi eredmények megvalósulása esetén?  

 Egyáltalán 

nem 

Inkább 

nem 
Közömbös 

Inkább 

igen 

Minden-

képpen 
NT/NV 

Szállítások megbízha-

tóságának növekedése 

(pl. időpont) 

      

Anyagi haszon az üzlet 

számára (költségek 

csökkenése) 

      

Környezetszennyezés 

csökkenése 
      

Városi közlekedési 

viszonyok javulása 
      

Megrendeléskezelésre 

fordítandó idő csök-

kenése 

      

Zöld energia használa-

ta a költségek kismér-

tékű (kb. 10%-os) 

növekedése mellett 
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Kérdés csak nyílt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmazok esetén, zárt infra-

struktúra esetén nincs szükség új áruforgalmi zsilip létesítésére, a meglévő logisztikai 

területek átalakíthatók, amennyiben szükséges, nyílt esetben viszont akár konszolidáció 

nélküli rendszerben is bevezethetők már az áruforgalmi zsilipek: 

40. Milyen mértékben támogatná, hogy a Váci utca környékén, egy vagy több helyen 

áruforgalmi zsilipet létesítsenek? (Áruforgalmi zsilip: olyan létesítmény, mely lehe-

tővé teszi az áruk viszonylag rövid idejű átmeneti tárolását. Innen a kereskedők 

vagy maguk szállítják el az árut vagy logisztikai szolgáltatót bíznak meg az 

áruutántöltéssel.) 

 Egyáltalán 

nem 

Inkább 

nem 
Közömbös 

Inkább 

igen 

Minden-

képpen 
NT/NV 

Anyagi haszon az üzlet 

számára (költségek 

csökkenése) 

      

Környezetszennyezés  

csökkenése 
      

Városi közlekedési 

viszonyok javulása 
      

Éjszakai szállítás 

megkönnyítése 
      

Biztonsági szolgálattal 

való ellátottság 
      

Göngyölegtárolás 

megkönnyítése 
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5. melléklet: Nyílt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmazok topoló-

giai modelljének adatstruktúrája 
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6. melléklet: A szimuláció során alkalmazott fajlagos költségek a jelenlegi rendszer esetén 

M6.1. táblázat: A szimuláció során alkalmazott fajlagos költségek a jelenlegi rendszer esetén – 1. rész 

 
 

  Megnevezés Min Max Dimenzió Min Max Dimenzió 
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rakodás 
fajlagos felrakodási költség 1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos lerakodási költség 1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

tárolás 

fajlagos betárolási költség  1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos kitárolási költség  1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos készlettartási költség 1,10 2,19 Ft/t/nap λ= 10 %/év 

fajlagos tárolási költsége  4000 8000 Ft/t/hónap       

fajlagos megrendelési költség  200 500 Ft/tranzakció     

intralogisztikai 

operáció 

kézi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 800 1000 Ft/óra      

gépi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 900 1200 Ft/óra      

komissiózás fajlagos költsége  900 1200 Ft/óra      

adminisztráció fajlagos adminisztrációs költsége  50 100 Ft/tranzakció     
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  LTL szállítás 

kiállás fajlagos költsége 4000 5000 Ft/kiállás       

rakott menet fajlagos költsége 50 100 Ft/km (<100 km) 20 50 Ft/km (>100 km) 

üres menet fajlagos költsége 30 60 Ft/km (<100 km) 10 30 Ft/km (>100 km) 

inverz anyagáram fajlagos költsége 40 80 Ft/km (<100 km) 15 40 Ft/km (>100 km) 

időarányos fajlagos költség 1500 2500 Ft/óra       

FTL szállítás 

kiállás fajlagos költsége 4000 5000 Ft/kiállás       

rakott menet fajlagos költsége 50 100 Ft/km (<100 km) 20 50 Ft/km (>100 km) 

üres menet fajlagos költsége 30 60 Ft/km (<100 km) 10 30 Ft/km (>100 km) 

inverz anyagáram fajlagos költsége 40 80 Ft/km (<100 km) 15 40 Ft/km (>100 km) 

időarányos fajlagos költség 1500 2500 Ft/óra       
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M6.2. táblázat: A szimuláció során alkalmazott fajlagos költségek a jelenlegi rendszer esetén – 2. rész 
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rakodás 
fajlagos felrakodási költség 1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos lerakodási költség 1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

tárolás 

fajlagos betárolási költség  1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos kitárolási költség  1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos készlettartási költség 1,10 2,19 Ft/t/nap λ= 10 %/év 

fajlagos tárolási költsége  4000 8000 Ft/t/hónap    

intralogisztikai 

operáció 

kézi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 800 1000 Ft/óra     

gépi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 900 1200 Ft/óra     

adminisztráció fajlagos adminisztrációs költsége  50 100 Ft/tranzakció    

 
 

       

Belső anyag-

mozgatási 

útvonalakon 

fellépő 

költségek 

intralogisztikai 

operáció 

kézi anyagmozgatás fajlagos költsége 1000 2000 Ft/t  

   

gépi anyagmozgatás fajlagos költsége 200 500 Ft/t  
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tárolás 

fajlagos betárolási költség  1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos kitárolási költség  1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos készlettartási költséggel  - - Ft/t/nap λ= 10 %/év 

fajlagos tárolási költsége  5000 10000 Ft/t/hónap    

fajlagos megrendelési költség  200 500 Ft/tranzakció    

intralogisztikai 

operáció 

kézi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 800 1000 Ft/óra     

gépi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 900 1200 Ft/óra     

komissiózás fajlagos költsége  900 1200 Ft/óra     

adminisztrációs vállalat fajlagos adminisztrációs költsége  50 100 Ft/tranzakció    
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7. melléklet: A szimuláció során alkalmazott fajlagos költségek az átszervezett rendszerkoncepciók esetén 

M7.1. táblázat: A szimuláció során alkalmazott fajlagos költségek az átszervezett rendszerkoncepciók esetén – 1. rész 

 

  Megnevezés Min Max Dimenzió Min Max Dimenzió 
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rakodás 
fajlagos felrakodási költség 1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos lerakodási költség 1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

tárolás 

fajlagos betárolási költség  1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos kitárolási költség  1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos készlettartási költség 1,10 2,19 Ft/t/nap λ= 10 %/év 

fajlagos tárolási költsége  4000 8000 Ft/t/hónap       

fajlagos megrendelési költség  200 500 Ft/tranzakció    

intralogisztikai 

operáció 

kézi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 800 1000 Ft/óra      

gépi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 900 1200 Ft/óra      

komissiózás fajlagos költsége  900 1200 Ft/óra      

adminisztráció fajlagos adminisztrációs költsége  50 100 Ft/tranzakció     
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LTL szállítás 

kiállás fajlagos költsége 4000 5000 Ft/kiállás       

rakott menet fajlagos költsége 50 100 Ft/km (<100 km) 20 50 Ft/km (>100 km) 

üres menet fajlagos költsége 30 60 Ft/km (<100 km) 10 30 Ft/km (>100 km) 

inverz anyagáram fajlagos költsége 40 80 Ft/km (<100 km) 15 40 Ft/km (>100 km) 

időarányos fajlagos költség 1500 2500 Ft/óra       

FTL szállítás 

kiállás fajlagos költsége 4000 5000 Ft/kiállás       

rakott menet fajlagos költsége 50 100 Ft/km (<100 km) 20 50 Ft/km (>100 km) 

üres menet fajlagos költsége 30 60 Ft/km (<100 km) 10 30 Ft/km (>100 km) 

inverz anyagáram fajlagos költsége 40 80 Ft/km (<100 km) 15 40 Ft/km (>100 km) 

időarányos fajlagos költség 1500 2500 Ft/óra       
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M7.2. táblázat: A szimuláció során alkalmazott fajlagos költségek az átszervezett rendszerkoncepciók esetén – 2. rész 
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rakodás 

fajlagos felrakodási költség 1200 1200 Ft/t (doboz) 275 275 Ft/t (raklap) 

fajlagos lerakodási költség 1200 1200 Ft/t (doboz) 275 275 Ft/t (raklap) 

tárolás 

fajlagos betárolási költség  1200 1200 Ft/t (doboz) 275 275 Ft/t (raklap) 

fajlagos kitárolási költség  1200 1200 Ft/t (doboz) 275 275 Ft/t (raklap) 

fajlagos készlettartási költség 1,23 1,23 Ft/t/nap λ= 10 %/év 

fajlagos tárolási költsége  4500 4500 Ft/t/hónap       

fajlagos megrendelési költség  200 200 Ft/tranzakció    

intralogisztikai 

operáció 

kézi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 800 800 Ft/óra     

gépi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 900 900 Ft/óra     

komissiózás fajlagos költsége  900 900 Ft/óra     

konszolidáció fajlagos költsége  800 800 Ft/óra     

adminisztráció fajlagos adminisztrációs költsége  75 75 Ft/tranzakció    
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LTL szállítás 

kiállás fajlagos költsége 4000 4000 Ft/kiállás    

rakott menet fajlagos költsége 50 50 Ft/km     

üres menet fajlagos költsége 30 30 Ft/km     

inverz anyagáram fajlagos költsége 40 40 Ft/km     

időarányos fajlagos költség 1500 1500 Ft/óra    

FTL szállítás 

kiállás fajlagos költsége 4000 4000 Ft/kiállás    

rakott menet fajlagos költsége 50 50 Ft/km     

üres menet fajlagos költsége 30 30 Ft/km     

inverz anyagáram fajlagos költsége 40 40 Ft/km     

időarányos fajlagos költség 1500 1500 Ft/óra    
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M7.3. táblázat: A szimuláció során alkalmazott fajlagos költségek az átszervezett rendszerkoncepciók esetén – 3. rész 
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rakodás 

fajlagos felrakodási költség 1200 1200 Ft/t (doboz) 275 275 Ft/t (raklap) 

fajlagos lerakodási költség 1200 1200 Ft/t (doboz) 275 275 Ft/t (raklap) 

tárolás 

fajlagos betárolási költség  1200 1200 Ft/t (doboz) 275 275 Ft/t (raklap) 

fajlagos kitárolási költség  1200 1200 Ft/t (doboz) 275 275 Ft/t (raklap) 

fajlagos készlettartási költséggel  1,23 1,23 Ft/t/nap λ= 10 %/év 

fajlagos tárolási költsége  4500 4500 Ft/t/hónap    

intralogisztikai 

operáció 

kézi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 900 900 Ft/óra     

gépi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 1050 1050 Ft/óra     

adminisztráció fajlagos adminisztrációs költsége  75 75 Ft/tranzakció    

         

Belső anyag-

mozgatási 

útvonalakon 

fellépő 

költségek 

intralogisztikai 

operáció 

kézi anyagmozgatás fajlagos költsége 1200 1200 Ft/t  

   

gépi anyagmozgatás fajlagos költsége 275 275 Ft/t  
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tárolás 

fajlagos betárolási költség  1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos kitárolási költség  1000 2000 Ft/t (doboz) 200 500 Ft/t (raklap) 

fajlagos készlettartási költséggel  1,37 2,74 Ft/t/nap λ= 10 %/év 

fajlagos tárolási költsége  5000 10000 Ft/t/hónap    

fajlagos megrendelési költség  200 500 Ft/tranzakció    

intralogisztikai 

operáció 

kézi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 800 1000 Ft/óra     

gépi tárolótéri anyagmozgatás fajlagos költsége 900 1200 Ft/óra     

komissiózás fajlagos költsége  900 1200 Ft/óra     

adminisztrációs vállalat fajlagos adminisztrációs költsége  50 100 Ft/tranzakció    
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8. melléklet: A szimulációs futtatások részletes eredményei 

M8.1. táblázat: Beszállítások jellemzői a jelenlegi logisztikai rendszer esetén 

Beszállítások Minimum Maximum Átlag Szórás 

Összes tömeg [kg] 3093629,0 3320653,0 3220354,8 46350,8 

Beszállítási tranzakciók száma 6805,0 6910,0 6859,6 21,9 

Szállítási teljesítmény (városon belül) [tkm] 43050,8 55635,1 49971,4 2641,3 

Szállítási teljesítmény (városon kívül) [tkm] 138181,3 349904,8 241925,0 43642,8 

Menetteljesítmény (városon belül) [km] 91734,0 102165,0 97117,6 2016,2 

Menetteljesítmény (városon kívül) [km] 377047,0 552078,0 445347,0 34769,0 

Benzinfogyasztás [l] 2219,7 5296,4 3937,3 904,3 

Gázolajfogyasztás [l] 30329,6 41430,6 34591,8 2133,4 

CO kibocsátás [g] 399453,3 527514,0 460154,2 30211,3 

CO2 kibocsátás [g] 80239216,0 105097412,0 90470594,2 5468006,6 

HC kibocsátás [g] 27886,0 37588,9 32664,6 2306,1 

NOX kibocsátás [g] 159825,9 214130,2 181155,2 10986,2 

PM kibocsátás [g] 18252,9 24099,7 21022,7 1378,6 

M8.2. táblázat: Göngyölegkezelés jellemzői a jelenlegi logisztikai rendszer esetén 

Göngyölegkezelés és üresjáratok Minimum Maximum Átlag Szórás 

Összes tömeg [kg] 96779,0 102630,0 100459,2 999,8 

Szállítási teljesítmény [tkm] 5384,5 13148,2 9316,7 1685,8 

Menetteljesítmény (városon belül) [km] 91734,0 102165,0 97117,6 2016,2 

Menetteljesítmény (városon kívül) [km] 377047,0 552078,0 445347,0 34769,0 

Benzinfogyasztás [l] 2219,7 5296,4 3937,3 904,3 

Gázolajfogyasztás [l] 30329,6 41430,6 34591,8 2133,4 

CO kibocsátás [g] 399453,3 527514,0 460154,2 30211,3 

CO2 kibocsátás [g] 80239216,0 105097412,0 90470594,2 5468006,6 

HC kibocsátás [g] 27886,0 37588,9 32664,6 2306,1 

NOX kibocsátás [g] 159825,9 214130,2 181155,2 10986,2 

PM kibocsátás [g] 18252,9 24099,7 21022,7 1378,6 

M8.3. táblázat: Házhozszállítás jellemzői a jelenlegi logisztikai rendszer esetén 

Házhozszállítás Minimum Maximum Átlag Szórás 

Összes tömeg [kg] 63592,8 115143,9 86502,5 15110,6 

Házhozszállítási tranzakciók száma  5211,0 6085,0 5686,9 153,3 

Menetteljesítmény [km] 107923,4 148821,6 128472,2 8622,6 

Benzinfogyasztás [l] 2108,1 3792,6 2811,9 358,6 

Gázolajfogyasztás [l] 4532,0 6933,1 5751,3 468,7 

CO kibocsátás [g] 99147,5 137004,2 117896,0 8403,2 

CO2 kibocsátás [g] 15505421,8 21323688,0 18353031,5 1242396,7 

HC kibocsátás [g] 7662,9 10923,7 9193,6 699,8 

NOX kibocsátás [g] 27036,6 39082,7 33004,0 2405,6 

PM kibocsátás [g] 4521,8 6245,3 5376,6 382,8 

  



147 

 

M8.4. táblázat: Beszállítók és a konszolidációs központ közti beszállítások jellemzői 

az átszervezett rendszerkoncepciók esetén 

Beszállítások (Beszállítók-CC) Minimum Maximum Átlag Szórás 

Összes tömeg [kg] 2852642,0 3559590,0 3197114,4 146909,2 

Beszállítási tranzakciók száma 2312,0 2395,0 2349,4 18,8 

Szállítási teljesítmény (városon kívül) [tkm] 261293,9 488630,9 380412,7 43840,2 

Menetteljesítmény (városon kívül) [km] 237288,0 276199,0 253756,1 7603,1 

Benzinfogyasztás [l] 1758,3 3074,7 2448,8 246,5 

Gázolajfogyasztás [l] 12487,0 14871,8 13662,3 424,5 

CO kibocsátás [g] 184638,5 216070,1 198889,8 6655,8 

CO2 kibocsátás [g] 34576960,0 40354506,0 37104017,1 1100208,2 

HC kibocsátás [g] 13244,8 15701,4 14460,1 531,9 

NOX kibocsátás [g] 67065,4 79154,0 72744,1 2180,8 

PM kibocsátás [g] 8433,8 9867,2 9082,5 303,5 

M8.5. táblázat: Konszolidációs központ és a koncentrált igénypont-halmazok közti be-

szállítások jellemzői az átszervezett rendszerkoncepciók esetén (sárga háttér jelöli a kötött 

pályás szállítás paramétereit) 

Beszállítások (CC-CSDL) Minimum Maximum Átlag Szórás 

Összes tömeg [kg] 2851919,4 3514544,0 3295940,1 112339,3 

Beszállítási tranzakciók száma 789,0 1042,0 899,2 48,0 

Beszállítási tranzakciók száma 326,0 385,0 353,4 12,0 

Szállítási teljesítmény (városon belül) [tkm] 31480,4 39240,1 36380,5 1239,1 

Szállítási teljesítmény (városon belül) [tkm] 50332,9 62301,2 57817,7 1923,4 

Menetteljesítmény (városon belül) [km] 8892,5 11922,2 10211,7 577,9 

Menetteljesítmény (városon belül) [km] 5634,5 6617,5 6102,1 202,8 

Benzinfogyasztás [l] 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gázolajfogyasztás [l] 675,8 906,1 776,1 43,9 

Áramfogyasztás [kWh] 20133,1 24920,5 23127,1 769,4 

CO kibocsátás [g] 14888,4 19845,0 17048,5 944,3 

CO2 kibocsátás [g] 3268193,8 4356212,9 3742349,4 207293,3 

HC kibocsátás [g] 998,6 1331,1 1143,5 63,3 

NOX kibocsátás [g] 6808,7 9075,4 7796,6 431,9 

PM kibocsátás [g] 680,9 907,5 779,7 43,2 
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M8.6. táblázat: Konszolidációs központ és a beszállítók közti göngyölegszállítás jel-

lemzői az átszervezett rendszerkoncepciók esetén 

Göngyölegkezelés és üresjáratok (CC-

Beszállítók) 
Minimum Maximum Átlag Szórás 

Összes tömeg [kg] 88660,0 108955,0 98931,0 4433,2 

Szállítási teljesítmény (városon kívül) [tkm] 7571,1 16165,8 11627,3 1734,5 

Menetteljesítmény (városon kívül) [km] 237288,0 276199,0 253756,1 7603,1 

Benzinfogyasztás [l] 1758,3 3074,7 2448,8 246,5 

Gázolajfogyasztás [l] 12487,0 14871,8 13662,3 424,5 

CO kibocsátás [g] 184638,5 216070,1 198889,8 6655,8 

CO2 kibocsátás [g] 34576960,0 40354506,0 37104017,1 1100208,2 

HC kibocsátás [g] 13244,8 15701,4 14460,1 531,9 

NOX kibocsátás [g] 67065,4 79154,0 72744,1 2180,8 

PM kibocsátás [g] 8433,8 9867,2 9082,5 303,5 

M8.7. táblázat: A koncentrált igénypont-halmazok és a konszolidációs központ közti 

göngyölegszállítás jellemzői az átszervezett rendszerkoncepciók esetén (sárga háttér jelöli a 

kötött pályás szállítás paramétereit) 

Göngyölegkezelés és üresjáratok (CSDL-CC) Minimum Maximum Átlag Szórás 

Összes tömeg [kg] 88828,0 101061,0 95900,5 2672,9 

Szállítási teljesítmény (városon belül) [tkm] 8726,6 11562,5 9963,6 539,7 

Szállítási teljesítmény (városon belül) [tkm] 5634,5 6617,5 6102,1 202,8 

Menetteljesítmény (városon belül) [km] 8892,5 11922,2 10211,7 577,9 

Menetteljesítmény (városon belül) [km] 1502,4 1715,3 1624,6 47,6 

Benzinfogyasztás [l] 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gázolajfogyasztás [l] 675,8 906,1 776,1 43,9 

Áramfogyasztás [kWh] 4412710,3 5734798,5 5047200,4 238140,1 

CO kibocsátás [g] 14888,4 19845,0 17048,5 944,3 

CO2 kibocsátás [g] 3268193,8 4356212,9 3742349,4 207293,3 

HC kibocsátás [g] 998,6 1331,1 1143,5 63,3 

NOX kibocsátás [g] 6808,7 9075,4 7796,6 431,9 

PM kibocsátás [g] 680,9 907,5 779,7 43,2 

M8.8. táblázat: Házhozszállítások jellemzői az átszervezett rendszerkoncepciók esetén  

Házhozszállítás Minimum Maximum Átlag Szórás 

Összes tömeg [kg] 50322,3 116921,6 79499,7 12478,4 

Házhozszállítási tranzakciók száma  1534,0 1949,0 1695,8 77,7 

Menetteljesítmény [km] 79469,5 100507,5 90653,4 4001,1 

Benzinfogyasztás [l] 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gázolajfogyasztás [l] 3655,6 4623,3 4170,1 184,1 

CO kibocsátás [g] 40645,3 51405,3 46365,4 2046,4 

CO2 kibocsátás [g] 8922131,3 11284093,0 10177769,6 449210,8 

HC kibocsátás [g] 2726,2 3447,9 3109,9 137,3 

NOX kibocsátás [g] 18587,8 23508,5 21203,7 935,9 

PM kibocsátás [g] 1858,8 2350,9 2120,4 93,6 
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M8.9. táblázat: Paraméterek összehasonlítása  

  
Jelenlegi 

rendszer 

Új rendszer 

(tehergépkocsi) 
Változás 

Új rendszer 

(villamos) 
Változás 

Beszállítások száma 6859,6 3248,6 -52,6% 2702,8 -60,6% 

Beszállított árutömeg 

[kg] 
3220354,8 3246527,2 0,8% 3246527,2 0,8% 

Házhozszállítások szá-

ma 
5686,9 1695,8 -70,2% 1695,8 -70,2% 

Házhoz szállított áru-

tömeg [kg] 
86502,5 79499,7 -8,1% 79499,7 -8,1% 

Kezelt göngyölegtömeg 

[kg] 
100459,2 97415,8 -3,0% 196346,8 95,4% 

Menetteljesítmény [km] 1213401,4 618589,1 -49,0% 605892,4 -50,1% 

Szállítási teljesítmény 

(házhozszállítás nélkül) 

[tkm] 

301213,1 438384,1 45,5% 455959,7 51,4% 

Benzinfogyasztás [l] 10686,5 4897,6 -54,2% 4897,6 -54,2% 

Gázolajfogyasztás [l] 74934,8 33046,9 -55,9% 27324,7 -63,5% 

Áramfogyasztás [kWh] 0,0 0,0 0,0% 5047200,4 100,0% 

CO kibocsátás [g] 1038204,5 478241,9 -53,9% 444145,0 -57,2% 

CO2 kibocsátás [g] 199294219,9 91870502,7 -53,9% 84385803,9 -57,7% 

HC kibocsátás [g] 74522,8 34317,0 -54,0% 32030,0 -57,0% 

NOX kibocsátás [g] 395314,5 182285,0 -53,9% 166691,9 -57,8% 

PM kibocsátás [g] 47422,0 21844,8 -53,9% 20285,5 -57,2% 

M8.10. táblázat: Logisztikai költségek alakulása a jelenlegi logisztikai rendszer esetén 

  Minimum Maximum Átlag Szórás 

Beszállítói telephelyek 26 455 994 Ft 32 611 586 Ft 29 040 337 Ft 1 146 627 Ft 

Beszállítási útvonalak 132 808 568 Ft 156 745 068 Ft 142 891 381 Ft 5 084 189 Ft 

Beszállítói udvarok 3 502 142 Ft 4 030 194 Ft 3 762 638 Ft 105 349 Ft 

Belső amo. útvonalak 4 931 637 Ft 6 032 268 Ft 5 478 931 Ft 240 243 Ft 

Üzletek 14 626 797 Ft 16 591 481 Ft 15 523 187 Ft 351 273 Ft 

Összes költség 187 406 704 Ft 212 227 056 Ft 196 696 474 Ft 5 518 425 Ft 

M8.11. táblázat: Logisztikai költségek alakulása az új rendszerkoncepciók esetén (sár-

ga háttér jelöli a kötött pályás szállítás paramétereit) 

 Minimum Maximum Átlag Szórás 

Beszállítói telephelyek 24 127 721 Ft 38 127 340 Ft 30 450 294 Ft 2 987 279 Ft 

Beszállítási útvonalak (SUP-CC) 57 110 682 Ft 64 701 222 Ft 60 379 863 Ft 1 525 133 Ft 

Konszolidációs központ 24 256 593 Ft 31 722 873 Ft 27 955 001 Ft 1 210 061 Ft 

Beszállítási útvonalak (CC-SM) 15 053 831 Ft 22 952 533 Ft 17 793 560 Ft 1 682 953 Ft 

Beszállítási útvonalak (CC-SM) 4 412 710 Ft 5 734 799 Ft 5 047 200 Ft 238 140 Ft 

Áruforgalmi zsilipek 2 228 748 Ft 2 675 129 Ft 2 476 161 Ft 65 339 Ft 

Belső amo. útvonalak 4 480 900 Ft 6 291 440 Ft 5 269 662 Ft 416 310 Ft 

Üzletek 14 357 524 Ft 17 366 952 Ft 15 648 677 Ft 570 237 Ft 

Összes költség 146 112 084 Ft 174 388 016 Ft 159 973 219 Ft 5 206 725 Ft 

Összes költség 134 146 608 Ft 158 175 328 Ft 147 226 859 Ft 4 680 899 Ft 
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M8.12. táblázat: Költségparaméterek változása 

  
Jelenlegi  

rendszer 

Új rendszer 

(tehergépkocsi) 
Változás 

Új rendszer 

(villamos) 
Változás 

Beszállítói telephelyek 29 040 337 Ft 30 450 294 Ft 4,9% 30 450 294 Ft 4,9% 

Beszállítási útvonalak 142 891 381 Ft 78 173 424 Ft -45,3% 65 427 064 Ft -54,2% 

Konszolidációs központ 0 Ft 27 955 001 Ft 100,0% 27 955 001 Ft 100,0% 

Beszállítói udvar/ÁFZS  3 762 638 Ft 2 476 161 Ft -34,2% 2 476 161 Ft -34,2% 

Belső amo. útvonalak  5 478 931 Ft 5 269 662 Ft -3,8% 5 269 662 Ft -3,8% 

Üzletek 15 523 187 Ft 15 648 677 Ft 0,8% 15 648 677 Ft 0,8% 

Összes költség 196 696 474 Ft 159 973 219 Ft -18,7% 147 226 859 Ft -25,2% 

M8.13. táblázat: Paraméterek alakulása koncentrált igénypont-halmazonként 
 

Tranzakciók száma Menetteljesítmény 

Koncentrált igénypont-

halmaz 

Jelenlegi 

rendszer 

Új rend-

szer (tgk.) 
Δ 

Jelenlegi 

rendszer 

Új rend-

szer (tgk.) 
Δ 

Allee 1488,8 587,0 60,6% 273169,0 83740,1 69,3% 

Corvin Plaza 788,5 285,5 63,8% 149656,4 60106,6 59,8% 

WestEnd City Center 1121,9 585,3 47,8% 162100,3 97150,4 40,1% 

Köki Terminál 593,9 451,9 23,9% 94102,6 76229,2 19,0% 

Váci utca bevásárlóövezet, 

északi terület 
1348,5 648,4 51,9% 247783,3 116641,5 52,9% 

Váci utca bevásárlóövezet, 

déli terület 
884,0 331,6 62,5% 78146,8 31540,6 59,6% 

Fővám téri Nagyvásárcsar-

nok 
633,9 373,6 41,1% 80213,8 61232,5 23,7% 
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9. melléklet: A cargo kerékpáros rendszereket vizsgáló makroszkopikus 

szintű szimulációs modell bemeneti adatai 

M9.1. táblázat: Az üzletek jellemző paraméterei az egyes bevásárlóközpont kategóri-

ákban 

Bevásárlóközpont kategória A B C 

Beszállítások száma 

Napi 0,52 0,79 0,81 

Heti 3,67 5,52 5,68 

Havi 15,23 23,14 23,95 

Évi 192,76 288,85 296,53 

Napi árumennyiség 

Napi min [kg] 28,57 163,83 102,29 

Napi max [kg] 129,35 843,17 404,95 

Napi min [m3] 1,20 3,59 2,00 

Napi max [m3] 3,66 10,43 6,29 

Havi árumennyiség 

Havi min [kg] 814,71 4851,19 3027,25 

Havi max [kg] 3689,10 24932,04 11958,33 

Havi min [m3] 34,47 105,24 58,48 

Havi max [m3] 105,58 306,29 183,65 

Cargo kerékpáros 

szállítások 

eBULLITT/nap 0,11 0,11 0,04 

eBULLITT/hónap 3,22 3,02 1,03 

Trike/nap 0,23 0,20 0,14 

Trike/hónap 6,43 5,72 3,90 

Armadillo/nap 0,19 0,17 0,11 

Armadillo/hónap 5,42 4,96 3,04 

Armadillo trailer-rel/nap 0,23 0,21 0,10 

Armadillo trailer-rel/hónap 6,51 6,06 2,73 

Cargo kerékpárral 

kiszolgálható üzle-

tek várható száma 

eBULLITT 25,8% 20,3% 7,5% 

Trike 63,4% 55,4% 32,5% 

Armadillo 52,7% 45,9% 25,0% 

Armadillo trailer-rel 71,0% 63,5% 32,5% 

Cargo bike-kal szál-

lítandó várható 

árumennyiség 

eBULLITT napi [kg] 1,09 0,26 0,05 

eBULLITT napi [m3] 0,03 0,03 0,01 

eBULLITT havi [kg] 30,73 7,32 1,53 

eBULLITT havi [m3] 0,79 0,74 0,25 

Trike napi [kg] 11,23 5,83 4,44 

Trike napi [m3] 0,29 0,26 0,19 

Trike havi [kg] 321,10 167,30 124,88 

Trike havi [m3] 8,24 7,43 5,22 

Armadillo napi [kg] 6,32 4,73 3,74 

Armadillo napi [m3] 0,17 0,15 0,10 

Armadillo havi [kg] 178,16 135,79 105,38 

Armadillo havi [m3] 4,81 4,32 2,89 

Armadillo trailer-rel napi [kg] 13,70 8,86 4,44 

Armadillo trailer-rel napi [m3] 0,41 0,39 0,19 

Armadillo trailer-rel havi [kg] 391,69 253,41 124,88 

Armadillo trailer-rel havi [m3] 11,83 11,20 5,22 
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M9.2. táblázat: A beszállítások becsült száma bevásárlóközpontok szerint 

ID 
Kategória 

(2019) 
Kategória 

(2021) 
Üzletszám 

(2019) 
Üzletszám 

(2021) 

Beszállítások becsült száma (2019) 

Napi Heti Havi Évi 

SM001 C C 92 87 68 470 1984 24553 

SM002 B B 141 106 100 701 2936 36656 

SM003 A A 300 300 142 992 4111 52047 

SM004 C C 101 86 74 516 2178 26955 

SM005 C C 46 44 34 235 992 12277 

SM006 C C 74 73 54 378 1596 19749 

SM007 C B 35 36 26 179 755 9341 

SM008 C C 19 19 14 98 410 5071 

SM009 B B 174 159 124 865 3624 45235 

SM010 C C 39 32 29 200 841 10409 

SM011 C C 77 77 57 394 1660 20550 

SM012 B B 149 127 106 741 3103 38735 

SM013 B C 143 134 102 711 2978 37176 

SM014 B B 194 186 138 964 4040 50434 

SM015 C C 89 79 65 455 1919 23752 

SM016 A A 361 313 171 1194 4947 62629 

SM017 C C 113 114 83 578 2436 30157 

SM018 C C 23 24 17 118 496 6139 

SM019 C C 20 20 15 103 432 5338 

SM020 B B 183 216 130 910 3811 47574 

SM021 A A 300 250 142 992 4111 52047 

SM022 C C 101 94 74 516 2178 26955 

SM023 C C 44 36 33 225 949 11743 

SM024 B B 264 223 188 1312 5498 68632 

SM025 C C 56 50 41 287 1208 14945 

SM026 C C 26 28 19 133 561 6939 

SM027 C C 51 0 38 261 1100 13611 

SM028 C C 14 19 11 72 302 3737 

SM029 C C 91 84 67 465 1962 24286 

SM030 C C 13 25 10 67 281 3470 

SM031 C C 56 53 41 287 1208 14945 

SM032 C C 43 43 32 220 927 11476 
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M9.3. táblázat: Becsült árumennyiség bevásárlóközpontok szerint 

ID 

Becsült napi árumennyiség (2019) Becsült havi árumennyiség (2019) 

N
a
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m
in
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x
 [
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 [
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3
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a

x
 [
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3
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SM001 8470 33530 166 521 250656 990150 4843 15207 

SM002 20791 106999 456 1324 615617 3163876 13356 38869 

SM003 7715 34926 324 990 219971 996057 9307 28507 

SM004 9298 36810 182 572 275177 1087012 5317 16694 

SM005 4235 16765 83 261 125328 495075 2422 7604 

SM006 6813 26970 134 419 201615 796425 3895 12231 

SM007 3222 12756 63 199 95359 376688 1843 5785 

SM008 1750 6925 35 108 51766 204488 1001 3141 

SM009 25656 132042 563 1633 759697 3904358 16482 47965 

SM010 3591 14214 71 221 106257 419738 2053 6447 

SM011 7089 28063 139 436 209789 828712 4053 12727 

SM012 21970 113070 482 1399 650545 3343387 14114 41074 

SM013 21086 108517 463 1343 624349 3208754 13545 39420 

SM014 28605 147219 627 1821 847019 4353134 18376 53479 

SM015 8194 32437 161 504 242483 957862 4685 14711 

SM016 9283 42027 389 1191 264698 1198588 11199 34303 

SM017 10403 41184 204 640 307871 1216162 5948 18678 

SM018 2118 8383 42 131 62664 247538 1211 3802 

SM019 1842 7290 36 114 54491 215250 1053 3306 

SM020 26984 138871 592 1718 798992 4106307 17334 50446 

SM021 7715 34926 324 990 219971 996057 9307 28507 

SM022 9298 36810 182 572 275177 1087012 5317 16694 

SM023 4051 16036 80 250 119879 473550 2316 7273 

SM024 38927 200339 853 2478 1152644 5923853 25007 72775 

SM025 5156 20410 101 318 152574 602700 2948 9256 

SM026 2394 9476 47 148 70838 279825 1369 4298 

SM027 4695 18588 92 289 138951 548888 2685 8430 

SM028 1289 5103 26 80 38144 150675 737 2314 

SM029 8378 33166 164 516 247932 979387 4790 15041 

SM030 1197 4738 24 74 35419 139913 685 2149 

SM031 5156 20410 101 318 152574 602700 2948 9256 

SM032 3959 15672 78 244 117155 462788 2264 7108 
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M9.4. táblázat: Cargo kerékpáros szállítások jellemzői bevásárlóközpontok szerint 

  
Összesen 

Átlag (egy bevásárló-

központra) 
Átlag (egy üz-

letre) 

Üzletszám 3432 107,3 1,0 

C
a

rg
o

 k
er

ék
p

á
ro

s 
sz

á
ll

ít
á
-

so
k

 

eBULLITT/nap 258,3 8,1 0,1 

eBULLITT/hónap 7310,5 228,5 2,1 

Trike/nap 570,2 17,8 0,2 

Trike/hónap 16269,7 508,4 4,7 

Armadillo/nap 477,3 14,9 0,1 

Armadillo/hónap 13605,4 425,2 4,0 

Armadillo trailer-rel/nap 540,3 16,9 0,2 

Armadillo trailer-rel/hónap 15451,9 482,9 4,5 

C
a
rg

o
 k

er
ék

p
á

rr
a

l 

k
is

zo
lg

á
lh

a
tó

 ü
zl

e-

te
k
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á
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a
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 s
z
á
m

a
 

eBULLITT 548 17,1 16,0% 

Trike 1545 48,3 45,0% 

Armadillo 1263 39,5 36,8% 

Armadillo trailer-rel 1699 53,1 49,5% 

C
a

rg
o

 k
er

ék
p

á
rr

a
l 

sz
á
ll

ít
a
n

d
ó
 v

á
rh

a
tó

 á
ru

m
en

n
y
is

ég
 eBULLITT napi [kg] 1290,1 40,3 0,4 

eBULLITT napi [m3] 63,3 2,0 0,0 

eBULLITT havi [kg] 36477,1 1139,9 10,6 

eBULLITT havi [m3] 1790,9 56,0 0,5 

Trike napi [kg] 21146,0 660,8 6,2 

Trike napi [m3] 743,6 23,2 0,2 

Trike havi [kg] 603087,1 18846,5 175,7 

Trike havi [m3] 21214,5 663,0 6,2 

Armadillo napi [kg] 14900,1 465,6 4,3 

Armadillo napi [m3] 427,4 13,4 0,1 

Armadillo havi [kg] 422597,9 13206,2 123,1 

Armadillo havi [m3] 12185,2 380,8 3,6 

Armadillo trailer-rel napi [kg] 26689,0 834,0 7,8 

Armadillo trailer-rel napi [m3] 998,5 31,2 0,3 

Armadillo trailer-rel havi [kg] 760858,2 23776,8 221,7 

Armadillo trailer-rel havi [m3] 28549,1 892,2 8,3 
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10. melléklet: Városi zónák city logisztikai fejlettségét és fejlesztési potenci-

áljait vizsgáló szempontrendszer 

A következő listában dőlt betű jelöli az azokat a szempontokat, melyek esetén a kisebb 

érték a jobb; a többi szempont esetén nagyobb érték jelölte a kedvezőbb állapotot. 

A jelenlegi city logisztikai rendszer fejlettsége kapcsán definiált főszempontok, és 

az azokon belüli alszempontok: 

Beszállítási tranzakciók tulajdonságai: 

• A zónára jellemző mozgatási egység típusok száma 

• Egységrakományképző eszközöket alkalmazó igénypontok aránya [%] 

• Éjszakai szállítás részaránya igénypontonként [%] 

• Csúcsidőben történő szállítás részaránya igénypontonként [%] 

• A zónába történő beszállítási tranzakciók száma [szállítás/időszak] 

• Egy igénypontra eső átlagos összes menetteljesítmény [km/igénypont/időszak] 

• Egy igénypontra eső átlagos szállítási teljesítmény [tkm/igénypont/időszak] 

Jelenlegi logisztikai költségek: 

• Egy igénypontra eső átlagos összes logisztikai költség [Ft/igénypont/időszak] 

• Egy igénypontra eső átlagos szállítási költség [Ft/igénypont/időszak] 

• A zónához tartozó jelenlegi logisztikai infrastruktúra működtetési költsége [Ft] 

Jelenlegi káros anyag kibocsátás: 

• Egy igénypontra eső átlagos CO2 kibocsátás [kg/igénypont/időszak] 

• Egy igénypontra eső átlagos CO kibocsátás [kg/igénypont/időszak] 

• Egy igénypontra eső átlagos NOx kibocsátás [kg/igénypont/időszak] 

• Egy igénypontra eső átlagos HC kibocsátás [kg/igénypont/időszak] 

• Egy igénypontra eső átlagos PM kibocsátás [kg/igénypont/időszak] 

Behajtási szabályozás a vizsgált zónában: 

• A zóna igénypontjainak megfelelése az aktuális behajtási szabályozásnak [%] 

• Behajtási szabályozás megléte 

• Szabályozási rendszer megfelelősége az adott zónában 

• Szabályozási rendszer betarthatósága az adott zónában 

Rakodási szabályozás és infrastruktúra a vizsgált zónában: 

• Rakodási lehetőségek rendelkezésre állása az adott zónában [db rakodó-

hely/igénypont] 

• A zóna igénypontjainak rakodóhelyektől vett átlagos távolsága [m] 

• A zónában érvényes szabályozás ellenőrzésének lehetőségei (pl. szabálytalan ra-

kodással szembeni fellépés lehetősége) 
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Alternatív szállítási megoldások jelenlegi alkalmazása és lehetőségeik: 

• Cargo kerékpáros áruszállítás részaránya igénypontonként [%] 

• Cargo kerékpáros áruszállítási lehetőség (megfelelő kerékpárút hálózat) rendel-

kezésre állása 

• Kötött pályás áruszállítási lehetőségek jelenlegi kihasználtsága az adott zónában 

[%] 

• Vízi áruszállítási lehetőségek jelenlegi kihasználtsága az adott zónában [%] 

• Kombinált városi áruszállítási lehetőségek előfordulása az adott zónában [%] 

• Autonóm tehergépjárművek előfordulása a zónán belül [%] 

• Autonóm tehergépjárművek alkalmazási lehetőségei a zónán belül, az infrastruk-

túra és a szabályozás alapján 

• Áruszállító drónok előfordulása a zónán belül [%] 

• Áruszállító drónok alkalmazási lehetőségei a zónán belül, az infrastruktúra és a 

szabályozás alapján 

Konszolidációs fok (konszolidált szállítások jelenlegi aránya): 

• A vizsgált zóna jelenlegi átlagos tömegalapú konszolidációs foka [%] 

• A vizsgált zóna jelenlegi átlagos térfogatalapú konszolidációs foka [%] 

• A vizsgált zóna jelenlegi átlagos áruérték alapú konszolidációs foka [%] 

• A vizsgált zóna jelenlegi átlagos üzletszám alapú konszolidációs foka [%] 

• A vizsgált zóna jelenlegi átlagos beszállítószám alapú konszolidációs foka [%] 

• A vizsgált zóna jelenlegi átlagos árucsoport alapú konszolidációs foka [%] 

• A vizsgált zóna jelenlegi átlagos tranzakció alapú konszolidációs foka [%] 

Közlekedési infrastruktúra a vizsgált zónában: 

• Közlekedési infrastruktúra állapota az adott zónában 

• Elektromos töltési hálózat által biztosított lefedettség az adott zónában [db/km2] 

Vizsgált zónában tevékenykedő logisztikai szolgáltatók jellemzői: 

• Zónában tevékenykedő city logisztikai szolgáltatók száma 

• A zónában tevékenykedő city logisztikai szolgáltatók járműveinek száma, ame-

lyekkel az adott zónát szolgálják ki [db/üzlet] 

• Környezetbarát meghajtású áruszállító járművek aránya a zónában tevékenykedő 

city logisztikai szolgáltatók járművei között [%] 

Inverz logisztikai és házhozszállítási tranzakciók tulajdonságai: 

• Kifelé történő szállítások előfordulási aránya (házhozszállítások nélkül) a zóná-

ban [%] 

• Házhozszállítások előfordulási aránya a zónában [%] 

• Házhozszállítás átlagos részaránya a zóna igénypontjaiból kiindulva [%] 

Tárolási lehetőségek és a készletek jelenlegi alakulása: 

• Zónában található raktárhelyiségek átlagos területe [m2/igénypont] 
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• Átlagos időtartam, amely ellátható egy átlagos igénypont teljesen feltöltött pol-

cairól [nap] 

• Átlagos igényponthoz tartozó rendszerszintű átlagos készlet 

[t/igénypont/időszak] 

Csomagpontok és gyalogos futárok alkalmazása: 

• Csomagpontok száma a zónában [db] 

• Csomagpontok sűrűsége a zónában [db/km2] 

• Gyalogos futárok bevonásának lehetősége 

Jelenlegi informatikai háttér: 

• Igénypontok informatikai/vállalatirányítási rendszerének megléte [%] 

• A zónában elérhető térinformatikai támogatás mértéke 

• Topológiai modell rendelkezésre állása a vizsgált zónában 

• Jelenlegi 5G hálózati lefedettség a vizsgált zónában [%] 

A jövőbeli city logisztikai fejlesztési potenciálok kapcsán definiált főszempontok, és 

az azokon belüli alszempontok: 

Beszállítási és inverz logisztikai tranzakciók jellemzői, várható változásuk: 

• Éjszakai szállítás jelenlegi részaránya igénypontonként [%] 

• Kifelé történő szállítások előfordulási aránya (házhozszállítások nélkül) a zóná-

ban [%] 

• A zónába történő beszállítási tranzakciók számának várható csökkenése [%] 

• A zóna igénypontjai által generált összes menetteljesítmény várható csökkenése 

[%] 

• A zóna igénypontjai által generált összes szállítási teljesítmény várható növeke-

dése [%] 

Kezelendő áruféleségek jellemzői: 

• A zónára jellemző mozgatási egység típusok száma 

• Egységrakományképző eszközöket alkalmazó igénypontok aránya 

• Áruféleségek átlagos száma igénypontonként 

• Összevonható árucsoportok száma az adott zónában 

• Speciális kezelést igénylő áruféleségek aránya igénypontonként [%] 

• Hűtendő és romlandó áruféleségek aránya igénypontonként [%] 

• A zónába beérkező összes kezelendő árumennyiség [t/időszak] 

Költségtényezők várható alakulása: 

• A zónára vonatkozó rendszerszintű összes logisztikai költség változásának mér-

téke [%] 

• A zónára vonatkozó rendszerszintű összes szállítási költség változásának mérté-

ke [%] 
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• A zónához tartozó jövőbeli logisztikai infrastruktúra működtetésének várható 

költsége [Ft] 

• A zónához tartozó áruforgalmi zsilipek kialakításának várható költsége [Ft] 

• A zónához tartozó közös rakodóhelyek kialakításának várható költsége [Ft] 

Káros anyag kibocsátás várható változása: 

• A zóna igénypontjai által generált összes CO2 kibocsátás várható csökkenése 

[%] 

• A zóna igénypontjai által generált összes CO kibocsátás várható csökkenése [%] 

• A zóna igénypontjai által generált összes NOx kibocsátás várható csökkenése 

[%] 

• A zóna igénypontjai által generált összes HC kibocsátás várható csökkenése [%] 

• A zóna igénypontjai által generált összes PM kibocsátás várható csökkenése [%] 

Behajtási szabályozás a vizsgált zónában: 

• Behajtási szabályozás megléte 

• Szabályozási rendszer megfelelősége az adott zónában 

• Szabályozási rendszer betarthatósága az adott zónában 

Rakodási szabályozás és infrastruktúra a vizsgált zónában, átrakópontok szükséges 

száma: 

• Rakodási lehetőségek rendelkezésre állása az adott zónában [db rakodó-

hely/igénypont] 

• A zóna igénypontjainak rakodóhelyektől vett átlagos távolsága [m] 

• Átrakási pontok szükséges száma az adott zónát kiszolgáló új logisztikai rend-

szerben 

Alternatív szállítási megoldások jelenlegi alkalmazása és lehetőségeik: 

• Cargo kerékpáros áruszállítás részaránya igénypontonként [%] 

• Cargo kerékpáros áruszállítási lehetőség (megfelelő kerékpárút hálózat) rendel-

kezésre állása 

• Kötött pályás áruszállítási lehetőségek rendelkezésre állása az adott zónában 

• Vízi áruszállítási lehetőségek rendelkezésre állása az adott zónában 

• Kombinált városi áruszállítási rendszer kialakítási lehetőségei az adott zónában 

• A zóna igénypontjainak átlagos távolsága a kötött pályás hálózattól [km] 

• A zóna igénypontjainak átlagos távolsága a vízi utaktól [km] 

• Autonóm tehergépjárművek alkalmazási lehetőségei a zónán belül, az infrastruk-

túra és a szabályozás alapján 

• Áruszállító drónok alkalmazási lehetőségei a zónán belül, az infrastruktúra és a 

szabályozás alapján 

Konszolidációs fok (konszolidált szállítások potenciális jövőbeli aránya): 

• A vizsgált zóna jövőbeli potenciális átlagos tömegalapú konszolidációs foka [%] 
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• A vizsgált zóna jövőbeli potenciális átlagos térfogatalapú konszolidációs foka 

[%] 

• A vizsgált zóna jövőbeli potenciális átlagos áruérték alapú konszolidációs foka 

[%] 

• A vizsgált zóna jövőbeli potenciális átlagos üzletszám alapú konszolidációs foka 

[%] 

• A vizsgált zóna jövőbeli potenciális átlagos beszállítószám alapú konszolidációs 

foka [%] 

• A vizsgált zóna jövőbeli potenciális átlagos árucsoport alapú konszolidációs fo-

ka [%] 

• A vizsgált zóna jövőbeli potenciális átlagos tranzakció alapú konszolidációs fo-

ka [%] 

Közlekedési infrastruktúra a vizsgált zónában: 

• Közlekedési infrastruktúra állapota az adott zónában 

• Elektromos töltési hálózat által biztosított lefedettség az adott zónában [db/km2] 

Koncentráltsági fok (üzletek koncentráltsága) a vizsgált zónában: 

• A zóna igénypontjainak koncentráltsági foka [db igénypont/km2 alapterület] 

• A zóna igénypontjainak koncentráltsági foka a többszintes igénypont-

halmazokat is figyelembe véve [db igénypont/km2 rendelkezésre álló teljes terü-

let] 

• A zóna területarányos koncentráltsági foka [m2 igénypont alapterület/m2 alapte-

rület] 

• A zóna területarányos koncentráltsági foka a többszintes igénypont-halmazokat 

is figyelembe véve [m2 igénypont alapterület/m2 rendelkezésre álló teljes terület] 

Igénypontok részvételi hajlandósága új city logisztikai rendszerben: 

• Igénypontok átlagos részvételi hajlandósága új logisztikai rendszerben 

• Zöld szempontok átlagos fontossága az igénypont számára 

• Városi közlekedési viszonyok átlagos fontossága az igénypontok számára 

Új city logisztikai rendszerbe bevonható barnamezős területek: 

• Az adott zónát kiszolgáló zsilip létrehozására bevonható barnamezős területek 

rendelkezésre állása a [db bevonható barnamezős terület] 

• Az adott zónát kiszolgáló zsilip létrehozására bevonható barnamezős területek 

rendelkezésre állása [m2 bevonható barnamezős terület] 

• A zóna rakodóhelyeinek átlagos távolsága a bevonható barnamezős területektől 

[km] 

Vizsgált zónában tevékenykedő új rendszerbe bevonható logisztikai szolgáltatók jel-

lemzői: 

• Zónában tevékenykedő, konszolidációs alapú rendszer működtetésére alkalmas 

city logisztikai szolgáltatók száma [db] 
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• A zónában tevékenykedő alkalmas city logisztikai szolgáltató vállalatok konszo-

lidáció-alapú city logisztikai rendszerben is alkalmazható környezetbarát jármű-

veinek száma [db/üzlet] 

Tárolási lehetőségek és a készletek várható jövőbeli alakulása: 

• A zónában található raktárhelyiségek átlagos területe [m2/igénypont] 

• Átlagos időtartam, amely ellátható egy átlagos igénypont teljesen feltöltött pol-

cairól [nap] 

• A zónára vonatkozó rendszerszintű készlettömeg növekedése [%] 

Csomagpontok és gyalogos futárok alkalmazása: 

• Gyalogos futárok bevonásának lehetősége 

• Csomagpontok száma a zónában [db] 

• Csomagpontok sűrűsége a zónában [db/km2] 

Jelenlegi informatikai háttér és szükséges informatikai fejlesztések: 

• Igénypontok informatikai/vállalatirányítási rendszerének megléte [%] 

• Informatikai fejlesztés szükségességének mértéke 

• A zónában elérhető térinformatikai támogatás mértéke 

• Topológiai modell rendelkezésre állása a vizsgált zónában 

• Tervezett (jövőbeli) 5G hálózati lefedettség a vizsgált zónában [%] 
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11. melléklet: AHP-alapú, multikritériumos minősítési modell 

Az AHP-alapú minősítési modell alapja a páros összehasonlítási mátrix felvétele a je-

lenlegi fejlettség és a fejlesztési potenciálok értékelésére. Ezek az AP és AF jelölést kapták 

(„P”, mint Present, azaz a jelenlegi fejlettség értékelése, illetve „F”, mint Future, azaz a jövő-

beli fejlesztési potenciál értékelése). A mátrixokban AP
i, valamint AF

k az egyes alszempontok, 

wP
i és wF

k az egyes szempontok súlyai (melyeket a főszempontok és az alszempontok fontos-

ságának együttes figyelembevételével lehet meghatározni), i, j, k és l pedig egészértékű futó-

indexek (i, j = 1…n; k, l = 1…m). 

M11.1. táblázat: A jelenlegi fejlettség értékeléséhez tartozó páros összehasonlítási mát-

rix 

AP AP
1 AP

2 … AP
j … AP

n 

AP
1 wP

1/wP
1 wP

1/wP
2 … wP

1/wP
j … wP

1/wP
n 

AP
2 wP

2/wP
1 wP

2/wP
2 … wP

2/wP
j … wP

2/wP
n 

… … … … … … … 

AP
i wP

i/wP
1 wP

i/wP
2 … wP

i/wP
j … wP

i/wP
n 

… … … … … … … 

AP
n wP

n/wP
1 wP

n/wP
2 … wP

n/wP
j … wP

n/wP
n 

M11.2. táblázat: A fejlesztési potenciálok értékeléséhez tartozó páros összehasonlítási 

mátrix 

AF AF
1 AF

2 … AF
l … AF

m 

AF
1 wF

1/wF
1 wF

1/wF
2 … wF

1/wF
l … wF

1/wF
m 

AF
2 wF

2/wF
1 wF

2/wF
2 … wF

2/wF
l … wF

2/wF
m 

… … … … … … … 

AF
k wF

k/wF
1 wF

k/wF
2 … wF

k/wF
l … wF

k/wF
m 

… … … … … … … 

AF
m wF

m/wF
1 wF

m/wF
2 … wF

m/wF
l … wF

m/wF
m 

Ezek alapján látható, hogy a mátrixok egyes aP
i,j, illetve aF

k,l elemei (amelyek azt mutat-

ják meg, hogy az i. szempont mennyivel fontosabb a j. szempontnál, valamint a k. szempont 

az l. szempontnál) az alábbi módon adódnak a jelenleg fejlettség, illetve a jövőbeli fejlesztési 

potenciál vizsgálata során: 

(29) ai,j
P =

wi
P

wj
P 

(30) ak,l
F =

wk
F

wl
F 

Ekkor értelemszerűen a főátló alatt, illetve felett található értékek egymás reciprokjai: 

(31) ai,j
P =

1

aj,i
P  

(32) ak,l
F =

1

al.k
F  
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Az AHP alkalmazásának következő lépése a normalizált páros összehasonlítási mátrix 

előállítása, amihez elsőként a páros összehasonlítási mátrix oszlopait kell összegezni, majd a 

mátrix egyes értékeit az adott oszlop összegével leosztani. A normalizált mátrixra igaz, hogy 

az oszlopaiban található értékek összege minden oszlopban 1 lesz. Eszerint így adódnak a 

normalizált mátrixok (A*P és A*F mátrixok) értékei: 

(33) ai,j
∗P =

ai,j
P

∑ ai,j
Pn

i=1

 

(34) ak,l
∗F =

ak,l
F

∑ ak,l
Fm

k=1

 

Az AHP következő lépése az egyes szempontok súlyainak meghatározása, melynek 

alapcélja az, hogy a súlyszámok (wi
P, illetve wk

F) összege 1 legyen, azaz teljesülnie kell az 

alább kritériumoknak: 

(35) ∑ wi
P = 1n

i=1  

(36) ∑ wk
F = 1m

k=1  

A súlyok meghatározásának az alaplogikáját az alábbi formulák adják:  

(37) (A∗P − λmax
P × En ) × w

P = 0 

(38) (A∗F − λmax
F × Em) × w

F = 0 

ahol: 

• λmax rendre a legnagyobb sajátértéket jelenti 

• En az n x n-es egységmátrix 

• Em az m x m-es egységmátrix 

• wP, illetve wF pedig a súlyokat tartalmazó sajátvektorok.  

Ebből az egyenletből a wi
P, illetve wk

F súlyokat kifejezve adódnak a valós megoldások.  

A következő lépés az AHP módszer alkalmazása során a konzisztencia ellenőrzése. Eh-

hez először meg kellett határozni a P értékeket, melyeket az eredeti páros összehasonlítás 

mátrix sorait adó vektorokat (ai
P, illetve ak

F) a súlyokat tartalmazó vektorral (wP, illetve wF) 

összeszorozva, majd az adott súllyal elosztva kaphatjuk meg az alábbi módon: 

(39) Pi
P = 

ai
P∙wP

wi
P  

(40) Pk
F = 

ak
F∙wF

wk
F  

Ezen értékeket felhasználva határozható meg a CI konzisztencia index az alábbi módon: 

(41) CIP = 

∑ Pi
Pn

i=1
n

−n

n−1
 

(42) CIF = 

∑ Pk
Fm

k=1
m

−m

m−1
 



163 

 

A következő lépés a konzisztencia ellenőrzése során a Saaty-féle random index felvétele 

(RIP, illetve RIF), ez táblázatból határozható meg. Az RIP és RIF random indexek ismeretében 

már meghatározható a konzisztencia hányados (CRP, illetve CRF) az alábbi módon:  

(43) CRP =
CIP

RIP
 

(44) CRF =
CIF

RIF
 

Ha az így kapott értékek 0,1-nél kisebbek, akkor a vizsgált mátrix konzisztens. Ha az 

eredmény nem konzisztens, akkor a páros összehasonlítási mátrixban korrigálni kell a felvett 

súlyokat. 

Az AHP következő lépése a súlyozott preferenciahányadosok képzése. Ehhez először 

fel kell venni az adott szempontokhoz és a vizsgált w db városi zónához (Z1, Z2, … Zw) tarto-

zó teljesítési értékeket, azaz a TP,z
i és T

F,z
k értékeket. Itt z=1…w egész szám, a vizsgált zóná-

hoz tartozó azonosító index. Ekkor a preferenciahányadosok (Pz,i
P, illetve Pz,f

K) az alábbi mó-

don alakulnak (ezek esetén az az alapértelmezett helyzet, hogy a kisebb teljesítési érték a 

jobb, amennyiben a nagyobb érték lenne a jobb, akkor a teljesítési értéket a teljesítési értékek 

maximumával kell leosztani): 

(45) Pz,i
P = wi

P ∙
Ti,MIN
P

Ti
P,z  

(46) Pz,k
F = wk

F ∙
Tk,MIN
F

Tk
F,z  

ahol: 

• Ti,MIN
P = MIN{Ti

P,1; Ti
P,2; … ; Ti

P,w} 

• Tk,MIN
F = MIN{Tk

F,1; Tk
F,2; … ; Tk

F,w}. 

A minősítés utolsó lépése az egyes zónákhoz tartozó Pz
P, illetve Pz

F minősítő értékek 

meghatározása. Az egyes zónákra vonatkozó minősítő értékek ekkor az alábbiak lesznek: 

(47)  Pz
P = ∑ Pz,i

Pn
i=1  [%] 

(48) Pz
F = ∑ Pz,k

Fm
k=1  [%] 

Az így kapott minősítési értékek meg fogják adni azt, hogy egy vizsgált zóna mennyire 

fejlett jelenleg city logisztikai szempontból, illetve mekkora jövőbeli fejlesztési potenciál van 

benne. Minél nagyobb egy adott érték, annál jobb eredményt ért el az adott zóna, az elérhető 

maximum érték pedig rendre 100%. 


