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1. Bevezetés 

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

lekedés hatékony és környezetbarát működésére. Ezen belül a városi áruszállítás jelentős 

mennyiségű káros anyag kibocsátásért felel, és a közlekedési dugók kialakulásában is szerepe 

van. Korábbi eredmények alapján úgy tűnik, hogy erre a problémára megoldást jelenthetnek a 

konszolidáció-alapú rendszerek, ahol a városi áruáramlatokat összefogják, így kevesebb 

tranzakcióra van szükség. Ezekkel a megoldásokkal számos kutatás foglalkozott már, azonban 

ezeknek nagy hiányossága, hogy nem fordítanak kellő figyelmet arra, hol lehet igazán jelentős 

javulást elérni, mely városi területek azok, ahol igazán érdemes új city logisztikai rendszere-

ket bevezetni. Értekezésemben azokkal a városi területekkel foglalkoztam, amelyek esetén kis 

területen nagyszámú igénypont található, jelentős igényekkel. Tézisfüzetemben értékezésem 

struktúrájához hasonlóan először röviden ismertetni fogom kutatási témámat és hipotézisei-

met, ezt követően bemutatom az új tudományos eredményeimet, a kutatás következő lépéseit, 

végül pedig a gyakorlati alkalmazási lehetőségeket.  

1.1. A kutatási téma aktualitása 

Napjainkban egyre fontosabbá válnak a zöld szempontok, a környezetszennyezés csök-

kentése, és a városi közlekedési viszonyok javítása. Ennek kapcsán fontos foglalkozni a váro-

si logisztikai rendszerek fejlesztésével is, hiszen ezek kulcsszerepet játszanak a városok haté-

kony ellátása szempontjából, miközben jelentős káros anyag kibocsátásért felelnek. Napja-

inkban a Föld lakosságának több, mint 50%-a városi területeken él, az arány pedig folyamato-

san növekszik, ez a városi áruszállítási igények növekedését jelenti [1], emellé pedig a ház-

hozszállítási igények is növekednek [2]. Az Európai Unió is komoly célkitűzéseket fogalma-

zott meg az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatosan az elmúlt években [3]. Ezek 

közé tartozik például a széndioxid, mely kibocsátásának jelentős részéért a közlekedés felel 

[4]. A jelenlegi klímavédelmi célok szerint 2050-ig pedig klímasemlegességet szeretnének 

elérni [5], ehhez pedig a városi áruszállítási rendszerekben is jelentős fejlesztésekre lesz szük-

ség, szervezési és technológiai oldalról egyaránt. Fontos kérdés lesz az is, hogy megfelelően 

azonosítsuk azon városi területeket, ahol valós fejlődés érhető el, ennek érdekében pedig érte-

kezésemben azokat a városi területeket vizsgáltam kiemelten, ahol relatíve kis területen nagy-

számú igénypont található, jelentős vevő- és áruforgalommal, mivel ezek esetén feltételezhető 

a nagy fejlesztési potenciál és a szakirodalomban kevés figyelmet fordítottak ezekre. 

Korábbi city logisztikai kutatások szerint a városi logisztikai rendszerek hatékonyságá-

nak fokozásában fontos szerepet töltenek be a konszolidációs központok [6] [7], illetve a kon-

szolidáció-alapú city logisztikai rendszerek, ahol a beszállítók a konszolidációs központba 

szállítják az árut, majd onnan jutnak el azok az igénypontokhoz, több beszállítótól érkezett 

különböző árukat egyesítve, az úgynevezett áruforgalmi zsilipeken keresztül. A konszolidáci-

ónak fontos előnye, hogy javít a city logisztikai rendszerek járműveinek jelenlegi alacsony [8] 

kihasználtságán. Több városban is igazolták már ezeket az előnyöket, pl. Bristolban egy a 

városhatáron található konszolidációs központból szolgálják ki a városközponti bevásárlóöve-

zet üzleteit, és 72%-kal sikerült lecsökkenteniük a szállítási tranzakciók számát [9] [10]. Pa-

dovában és Lucca-ban is a bristolihoz hasonló megoldások működnek óvárosi területek ki-
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szolgálására [11] [12], Nijmegen-ben pedig a városközponti bevásárlóövezet kiszolgálása 

során a városban megtett utat 32%-kal sikerült csökkenteni [13]. Saint Etienne-ben városi 

kötött pályás áruszállítást alkalmazva értek el kedvező eredményeket egy szupermarket ki-

szolgálása során [14], Utrechtben és Párizsban pedig vízi áruszállítást alkalmazó rendszerek 

működnek sikeresen [15] [16] [17]. A Heathrow nemzetközi repülőtér konszolidáció-alapú 

rendszere a szállítási tranzakciók számát 70%-kal csökkentette [18]. A múlt században Buda-

pesten is működtek ilyen jellegű rendszerek [19] [20]. Ezen projektek eredményei alapján jól 

látszik, hogy azon esetekben, ahol kis területen jelentős számú igénypont koncentrálódik, ko-

moly megtakarításokat lehet elérni a konszolidáció bevezetése esetén. Ennek ellenére a szak-

irodalomban nem fordítanak kiemelt figyelmet az ilyen koncentráltan jelentkező áruforgalmi 

igényekre, mindössze néhány cikk foglalkozik kifejezetten ilyen jellegű területek vizsgálatá-

val, és ezek is csak a rendszerek egyes részeit vizsgálják [21] [22] [23] [24]. 

1.2. Kutatási célkitűzések 

A működő city logisztikai rendszerek tapasztalatai alapján látható, hogy jelentős fejlesz-

tési potenciál fedezhető fel azon városi zónák kapcsán, ahol az igények koncentráltan jelent-

keznek, nagy áruforgalom mellett. Ennek ellenére a city logisztikai kutatások nem kezelik 

ezeket rendszerszinten, sőt, olyan city logisztikai szempontú csoportosítás sem lelhető fel, 

amely alapján az ilyen jellegű igénypont-csoportosulásokat (későbbi definíció alapján kon-

centrált igénypont-halmazokat) be lehetne sorolni a fejlesztéseket elősegítő kategóriákba. 

Ezek alapján kutatásomhoz az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg: 

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

tapasztalatai alapján azon városi területek esetén jelentős mértékben fejleszthető a 

city logisztikai rendszer konszolidáció-alapú megoldásokkal, ahol kis területen nagy-

számú igénypont található, azaz az áruforgalmi és vevői igények koncentrálódnak. 

Feltételezem, hogy az ilyen jellegű területek koncentráltsága jelentősen eltér az 

egyéb városi területek koncentráltságától, és ezen területek azonosításához és klasz-

terezéséhez szükséges a városi igénypontokra egy city logisztikai szempontú csopor-

tosítást kidolgozni. 

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

logisztikai rendszerek bevezetésével csökkenthető a beszállítási tranzakciók száma, 

ezáltal pedig a menetteljesítmény, a tüzelőanyagfogyasztás és a káros anyag kibocsá-

tás is csökkenthető, a menetteljesítmények csökkenése pedig akár a logisztikai költ-

ségek alakulására is hatással lehet, az operációval kapcsolatos logisztikai költségek 

esetleges növekedése ellenére is. 

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

ján kialakítható olyan city logisztikai rendszer, amelyben két- vagy három nyomon 

haladó zéró-emissziós kisáruszállító járműveket, pl. cargo kerékpárokat a hagyomá-

nyos áruszállítási technológiákkal kombináltan hatékonyan lehet alkalmazni. 

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

city logisztikai szempontú fejlettségét és a city logisztikai fejlesztési potenciálokat is, 

köztük egyértelmű összefüggés tárható fel.  
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2. Új tudományos eredmények 

Tézisfüzetem ezen részében először is ismertetem a városi koncentrált igénypont-

halmazok fogalmának bevezetését, majd bemutatom egy új, konszolidáció-alapú koncepció 

alkalmazását a koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerében és a cargo ke-

rékpárok alkalmazását a city logisztikai rendszer geometriai struktúrája alapján, végül pedig 

összefoglalom a városi területek city logisztikai fejlettségének és a koncentráltság szintjének 

összefüggéseit. 

2.1. Városi koncentrált igénypont-halmazok fogalmának bevezetése 

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

mának bevezetéséhez első lépésben Budapest példáját vizsgáltam 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. A vizsgálatok megalapozásához bevezet-

tem a koncentráltsági fok (DoC) fogalmát, amely az alábbi (1) összefüggés alapján számítan-

dó (ahol NSH az a vizsgált területen található üzletek száma, Aarea pedig a vizsgált terület 

nagysága), ez adja meg azt, hogy adott területen milyen mértékben koncentrálódnak az igény-

pontok, ezáltal pedig az áruszállítási igények koncentráltságára is lehet belőle következtetni:  

(1) DoC =  
NSH

Aarea
 [

üzlet

km2 ] 

Ezt követően a Központi Statisztikai Hivatal adatai [25] [26] alapján megvizsgáltam 

Budapest aktuális üzletszámát és meghatároztam Budapest átlagos koncentráltsági fokát: 

(2) DoCBudapest =  
NSH(Budapest)

Aarea(Budapest)
=

25073 db üzlet

525 km2 = 47,75
üzlet

km2  

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

négyzetkilométerenként közel 50 üzlet található. Összehasonlításképpen, ehhez hasonlóan 

felvettem a budapesti bevásárlóközpontok, a budapesti piacok, a Váci utca bevásárlóövezet és 

a budapesti hipermarketek átlagos koncentráltsági fokát, ezeket mutatja be az 1. táblázat, ezek 

pedig nagyságrendileg nagyobbak, mint a budapesti átlagos érték, ez azt mutatja, hogy city 

logisztikai szempontból fontos lenne ezeket az igénypont-csoportosulásokat külön kezelni. 

1. táblázat: Budapesti igénypont-csoportosulások átlagos koncentráltsági foka 

 Összes üzlet-

szám 

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 

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

mekkora hányadot jelentenek Budapest összes üzletét vizsgálva. Az elemzéseim eredményei 

alapján Budapest összes üzleteinek 20,6%-a a vizsgált igénypont-csoportosulásokon belül 
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található, míg ezek az összes városi terület mindösszesen 0,3%-át fedik le, a két értéket össze-

vetve 74-szeres különbséget kapunk, ez ismételten azt támasztja alá, hogy érdemes egy olyan, 

city logisztikai szempontú igénypont-csoportosítást bevezetni, amely alapján kezelni tudjuk a 

különböző városi területek koncentráltsága közti jelentős különbségeket, elősegítve a kapcso-

lódó city logisztikai fejlesztéseket. A további magyarországi adatok [27] [28] [29] [30] [31], 

valamint Ausztria [32], illetve azon belül Bécs példájának [33] [34] vizsgálata is igazolta ezt a 

tendenciát. Figyelembe véve az előbbiekben ismertetett eredményeket, valamint a feltárt kuta-

tások és a city logisztikai projektek célterületeit, új csoportosítást vezettem be a városi igény-

pontok klaszterezéséhez és vizsgálatához, amit az alábbi 1. ábra mutat be. 

 

1. ábra: A városi igénypontok új csoportosítása 

Az ábrán látható, hogy a városi igénypontokat két fő csoportba soroltam: megkülönböz-

tettem az egyszerű, különálló igénypontokat, valamint a koncentrált igénypont-halmazokat, 

amelyek esetén több egyszerű igénypontot valamilyen szempont szerint együtt kezelünk, mi-

vel relatíve kis területen helyezkednek el, kis területre koncentrálódnak, jelentős, koncentrál-

tan jelentkező áruforgalmi igényekkel és vevőforgalommal. Utóbbiakon belül kétféle kon-

centráltság fordul elő: a nyílt infrastruktúra, illetve a zárt infrastruktúra által meghatározott 

koncentrált igénypont-halmazok esetén más elven szerveződnek a halmazok. A nyílt infra-

struktúrájú koncentrált igénypont-halmaz egy olyan területet jelent, amelynél nem jelöli ki 

egy adott épület a koncentrált igénypont-halmaz határait, hanem utak vagy terek veszik körül 

azt, azaz a közúti infrastruktúra jelöli ki a területet, és fogja egy egységbe az azon belül talál-

ható igénypontokat. Ilyen lehet például egy utcák által határolt bevásárlóövezet vagy bevásár-

lóutca, illetve 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, azaz egy épület jelöli ki a 

halmaz határait és fogja egységbe az azon belül található igénypontokat, ilyen például egy 

bevásárlóközpont, egy hipermarket vagy egy vásárcsarnok. Ez a city logisztikai szempontú 

csoportosítás újdonság, új tudományos eredményként fogalmazható meg, hiszen ennek kö-

szönhetően új megközelítésből nézhetünk a városi igénypontokra, lehetővé téve azon terüle-

tek megkülönböztetését, ahol city logisztikai fejlesztések esetén jelentős megtakarítások érhe-

tők el, megalapozva a városi logisztikai rendszerek fejlesztésének új alapokra helyezését.  
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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] 

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

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

hajtani, kidolgozásra került egy komplex adatgyűjtési módszertan koncentrált igénypont-

halmazok vizsgálatára. Ezáltal áthidalhatóvá vált az a probléma, miszerint rendelkezésre álló 

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

lehet érdemi kutatást folytatni a vizsgált területen.  

A módszertan egy komplex feltáró kutatásból (szakértői interjú, megfigyeléses vizsgála-

tok, rendelkezésre álló dokumentáció feldolgozása) és egy minden, logisztikával kapcsolatos 

témakörre kiterjedő kérdőívből áll, nyílt infrastruktúrájú koncentrált igénypont-halmazok ese-

tén pedig kiegészül egy city logisztikai szempontú topológiai modell elkészítésével. A mód-

szertan 6 budapesti koncentrált igénypont-halmaz esetén került alkalmazásra. 2015 és 2020 

között összesen 1.239 üzletet kerestünk fel kérdőíves vizsgálat során, ezek közül 627 (50,6%) 

töltötte ki a kérdőívet, ebből pedig 344 (54,9%) adatait lehetett felhasználni modellezésre.  

A kérdőíves felmérés eredményei igazolták a korábbi feltételezéseket, miszerint a városi 

koncentrált igénypont-halmazok üzleteinek áruellátása a jelenlegi rendszerben nem összehan-

golt, a szállításokat az igénypontok többnyire maguknak szervezik, és kis méretű, nem stan-

dard egységekben szállítanak be árut, nagy gyakorisággal. A legfontosabb jellemzők az aláb-

biak a kérdőívezés eredményei alapján: 

• 541 kellő részletességű választ adó üzletbe egy év alatt 146.768 beszállítás érke-

zik, üzletenként ez napi 0,74 beszállítást jelent átlagosan; 

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

ség érkezik be; 

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

ez üzletenként kb. 200 kg áru naponta. 

Az így kapott adatokat tudtam felhasználni kutatásom következő lépései során. 

Az adatgyűjtési módszertanhoz kapcsolódó saját publikációk: [EN1] [EN2] [EN7] [EN9]   
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2.2. Konszolidáció-alapú city logisztikai koncepció alkalmazása a kon-

centrált igénypont-halmazok rendszerében 

A vizsgált jelenlegi city logisztikai rendszer struktúráját az előbbiekben ismertetett 

adatgyűjtés során felmért koncentrált igénypont-halmazok megismert folyamatai alapján vet-

tem fel, a rendszer felépítését a 2. ábra bal oldala mutatja be. Látható, hogy a koncentrált 

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

igénypont-halmazok beszállítói udvaraiba vagy kijelölt rakodóhelyeire a beszállítóktól érke-

zik az áru, közvetlenül vagy logisztikai szolgáltató vállalatok közreműködésével. 

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. Az átszervezett koncepciókban a koncentrált igénypont-halmazok és a beszállítók közé 

egy konszolidációs központot telepítettem, ide szállítanak be közvetlenül a beszállítók teher-

gépkocsikkal, valamint készletezési szerepet is el tud látni ez a központ, ennek eredménykép-

pen a beszállítók ritkábban és nagyobb mennyiségeket tudnak a központba juttatni. Ebben a 

struktúrában a konszolidációs központból nagyobb árumennyiségeket szállít egy city logiszti-

kai szolgáltató nagyobb járművekben (a kutatásom során kidolgozott két koncepcióban na-

gyobb kapacitású közúti járműveket és városi kötött pályás áruszállítást alkalmazva) az áru-

forgalmi zsilipekbe, ahol átmeneti tárolásra is van lehetőség. Az áruforgalmi zsilipből ekkor a 

city logisztikai szolgáltató juttatja el a dekonszolidációt követően az árut a koncentrált igény-

pont-halmaz üzleteibe. A házhoz szállítandó árukat ebben a koncepcióban a konszolidációs 

központban készítik össze, majd a zsilipekben átrakják azokat a házhozszállítást végző kisebb 

tehergépkocsikra, melyek felkeresik a házhozszállítási igénypontokat. A tehergépkocsikat 

alkalmazó átszervezett koncepciót a 2. ábra jobb oldala mutatja be.  

 

2. ábra: A koncentrált igénypont-halmazok jelenlegi, illetve átszervezett, konszolidáció-alapú 

city logisztikai rendszere 

Miután felírtam a jelenlegi rendszer struktúráját és kidolgoztam a két vizsgálandó, át-

szervezett rendszerkoncepciót (egyet nagykapacitású tehergépkocsik, egyet pedig városi kö-

tött pályás áruszállítás alkalmazásával), megkezdtem a rendszerek modellezését. Annak érde-

kében, hogy ne kelljen túl nagy elhanyagolásokkal élni, mezoszkopikus szintű szimulációt 
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választottam [35] [36]. A modellalkotás első lépése a logisztikai folyamatokat leíró matemati-

kai modell felírása volt, mind a jelenlegi rendszerre, mind pedig a két konszolidáció-alapú 

koncepcióra, majd felírtam a költségstruktúra modelljét, és végül ezt követte a matematikai 

modell alapján a mezoszkopikus szintű, diszkrét esemény alapú (DES) [37] szimulációs mo-

dell elkészítése a vizsgált koncepciókra. A modellekben minden esetben egy hónapos (30 na-

pos) időszakokat vizsgáltam. A szimulációs modellt MS Excel-ben építettem fel. 

A modellben természetesen számos korlátozó tényezőt is 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 a közúti vasúti 

pályát, semmi nem akadályozza az áruszállítást, kötött pályás beszállítás esetén pedig a villa-

mos-szerelvények beilleszthetők a menetrendbe. Ezen felül 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 kapacitásúak és méretűek, a járművek kapacitása pedig minden 

esetben elégséges, valamint az áruforgalmi zsilip és a konszolidációs központ is megfelelő 

kapacitással rendelkezik a meghatározott árumennyiség kezelésére.  

A modellek verifikációját, validációját, és kísérlettervezést követően a szimulációs 

eredmények alapján összehasonlítottam a jelenlegi city logisztikai rendszert az átszervezett 

koncepciókkal. A jelenlegi city logisztikai rendszerben egy hónap alatt 6 vizsgált koncentrált 

igénypont-halmaz 344 modellezett üzletének kiszolgálása során összesen 6.860 beszállítási 

tranzakcióra van szükség, ez az átszervezett koncepcióban tehergépjárművek alkalmazásával 

3.249 tranzakcióra csökkent, áruszállító villamosok bevonásával pedig 2.703 szállítás is ele-

gendő lesz. Ennek eredményeképpen az összes menetteljesítmény is lecsökken. A jelenlegi 

rendszerben havonta összesen 1.213.401 km-t tesznek meg a járművek, ez az átszervezett 

rendszerben tehergépkocsik alkalmazása esetén 618.589 km-re csökkenne, kötött pályás szál-

lítás esetén pedig 605.892 km lesz az összes megtett út. A legfontosabb teljesítményparaméte-

rek változását a 3. ábra mutatja be, a jelenlegi rendszert véve 100%-nak. 

 

3. ábra: A fizikai paraméterek változása a koncentrált igénypont-halmazok rendszerében 
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A menetteljesítmény csökkenése magával vonja a tüzelőanyagfogyasztás, ezáltal pedig 

a káros anyag kibocsátás csökkenését is. Ez a széndioxid-kibocsátás mennyiségén mérhető 

legjobban, amely a jelenlegi rendszerben egy hónap alatt 199,3 tonnára adódik, ez a csak te-

hergépkocsik alkalmazó megoldás esetén 91,9 tonnára csökkenthető le a konszolidáció-alapú 

rendszerben (-53,9%), kötött pályás szállítással pedig 84,4 tonna lesz (-57,7%).  

Ezeken felül érdemes megvizsgálni a logisztikai költségek alakulását, ezzel kapcsolat-

ban is szolgáltatott adatokat a szimuláció. A jelenlegi city logisztikai rendszerben egy hónap 

alatt, 6 koncentrált igénypont-halmaz összesen 344 igénypontját vizsgálva az összes logiszti-

kai költség 196,7 millió Ft-ra adódik. Az átszervezett rendszerben tehergépkocsik alkalmazá-

sa esetén ez az érték 160 millió Ft-ra csökken (-18,7%), kötött pályás áruszállítás bevezetése-

kor pedig 147,2 millió Ft lesz az összes logisztikai költség (-25,2%) (ld. 4. ábra). Ez elsősor-

ban a beszállítási útvonalakon jelentkető szállítási költség csökkenésének köszönhető.  

 

4. ábra: A logisztikai költségek változása a koncentrált igénypont-halmazok rendszerében 

A szimulációs futtatások eredményei alapján egyértelműen megállapítható, hogy az át-

szervezett megoldások hatékonyabbak lesznek, kevesebb szállításra lesz szükség, amely keve-

sebb tüzelőanyagfogyasztást, ezáltal pedig alacsonyabb káros anyag kibocsátást jelent, sőt, 

még a logisztikai költségek is csökkennek.  

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] 
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2.3. Cargo kerékpárok alkalmazása a city logisztikai rendszer geometri-

ai struktúrája alapján 

Napjainkban egyre nagyobb mértékben elterjednek a két vagy három nyomon haladó, 

részben emberi erővel hajtott elektromos segédmeghajtású eszközök (azaz cargo kerékpárok) 

a városi áruszállításban. Az áruszállításra kialakított kétkerekű járművek mellett nagyobb 

árumennyiségeket szállítani képes három-, négy-, sőt, akár öt- és hatkerekű eszközöket is al-

kalmaznak a city logisztikai folyamatokban. Tanulmányok szerint napjainkban a legtöbb eu-

rópai városban minden második áruszállítással összefüggő motorizált utazás az autók és fur-

gonok helyett megvalósítható lenne kerékpárokkal is [38]. Ennek megfelelően egyre több 

városban működnek ilyen jellegű rendszerek, a legkülönbözőbb technológiákkal [39] [40] 

[41] [42] [43] [44], több rendszerben más közlekedési alágazatokkal (cargo hajókkal, áruszál-

lító villamosokkal) kombinálva azokat [45] [46]. A kutatásom fókuszában álló Budapest ese-

tén is alkalmaznak napjainkban ilyen eszközöket [47]. A cargo kerékpárok mellett pedig ha-

sonló jellegű és kapacitású, de nem emberi erővel hajtott elektromos eszközöket is több vá-

rosban alkalmaznak már [48] [49].  

Természetesen a cargo kerékpárok egyre nagyobb mértékű elterjedése miatt számos ku-

tatási projekt is vizsgálta ezt a city logisztikai területet. Az elérhető publikációk elsősorban 

Európával kapcsolatosak, de általánosan azt állítják, hogy a cargo kerékpáros megoldások 

életképes alternatívát jelentek a jövőre nézve [49]. Számos tanulmány vizsgálta azt, hogy ho-

gyan lehetne tehergépkocsikat cargo kerékpárokkal kiváltani [51] [52] [53], és számos mo-

dellt fejlesztettek ki cargo kerékpáros rendszerek vizsgálatára [54] [55]. A megvalósult pro-

jektek és a vizsgált kutatások eredményeit összevetve megállapítható, hogy cargo kerékpárok 

integrálása esetén a káros anyag kibocsátás és a városi utak zsúfoltsága csökkenthető, és az 

esetek többségében a költségekre is pozitív hatása van az új technológia bevezetésének.  

Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy hogyan lehetne ezeket az eszközöket beilleszteni 

a koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszerébe. A működő city logisztikai 

rendszerek példái alapján jól látható, hogy számos különböző city logisztikai feladat ellátására 

is alkalmasak lehetnek ezek az eszközök, értekezésemben a beszállításokra fókusztáltam a 

koncentrált igénypont-halmazok esetén. Ehhez egy olyan koncepciót dolgoztam ki, amely a 

városi logisztikai hálózat geometriai struktúráján alapszik. Morfológiai szempontból vizsgá-

lódva három fő városszerkezeti csoportot lehet meghatározni, szabálytalan, raszterhálós és 

sugaras városszerkezetet [56]. Utóbbi esetben a rendelkezésre álló közúti közlekedési hálózat 

jó alapokat nyújt city logisztikai rendszerek szervezéséhez is, így az új koncepció ebből indul 

ki, de maga a modell bármely más szerkezetű városra is alkalmazható, amennyiben az útháló-

zaton kijelölhető egy belső gyűrű-jellegű szakasz és az abból kiinduló sugarak is. Kutatásom 

során a budapesti bevásárlóközpontok city logisztikai rendszerét vizsgáltam, de a koncepció 

tetszőleges koncentrált igénypont-halmazok esetén is alkalmazható.  

A sugaras városszerkezet alapján kidolgozott új city logisztikai koncepcióban a bevásár-

lóközpontokat két csoportba soroltam: a város belső gyűrűjén található bevásárlóközpontok és 

a belső gyűrűről kiinduló sugarakon található bevásárlóközpontok csoportjába. A fő cél annak 

meghatározása volt, hogy ebben az új koncepcióban hatékonyan be lehet-e vonni cargo ke-

rékpárokat a vizsgált city logisztikai rendszerbe. A koncepció alapja az, hogy egy, a város 
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modelljében definiált külső gyűrű közelében található konszolidációs központból nagyobb 

tehergépkocsikkal szállításokat végeznek a város belső gyűrűjére, ezzel kiszolgálva a közpon-

ti bevásárlóközpontokat. Ezekhez a beszállításokhoz hozzáilleszthetők azon sugármenti bevá-

sárlóközpontokban található üzletek beszállítandó árui, melyek esetén 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 szállítják ki 

azokat. A modellalkotás első lépéseként gráfelméleti alapokra helyezve definiáltam a bevásár-

lóközpontok (azaz koncentrált igénypont-halmazok) city logisztikai rendszerének geometriai 

struktúrájának elvi modelljét. Az elvi modell mellett elkészítettem a szimmetrikus és a valós 

struktúra modelljét is, utóbbit pedig Budapest példájára fel is írtam (ld. 5. ábra). 

  

5. ábra: Az elvi geometriai struktúra modellje, illetve a budapesti bevásárlóközpontok geo-

metriai struktúrájának modellje 

Következő lépésként felépítettem egy makroszkopikus szintű szimulációs modellt az 

előbbiekben ismertetett cargo kerékpáros koncepció vizsgálatára az elvi modell alapján. A 

szimulációs futtatások során négy cargo kerékpáros technológiát vizsgáltam: kétkerekű 

eBULLITT cargo kerékpárokat, Radkutsche tricikliket, négykerekű Armadillo cubicycle-kat, 

valamint utóbbiak pótkocsis verzióját, ezekkel az üzletek 14,9%-46,9%-át lehet ellátni a vizs-

gált rendszerben. Verifikáció, validáció és kísérlettervezés után a szimulációs modell alkal-

mazásával egy 30 napos időszakot vizsgáltam meg, az eredmények alapján pedig értékeltem a 

vizsgált cargo kerékpáros koncepció hatékonyságát. A szimulációs futtatások eredményekép-

pen a 6. ábra szerinti eredményeket kaptam várható járműszámokkal kapcsolatosan. Látható, 

hogy a szükséges járműszám nem növekszik kritikus mértékben, a további üzletek integrálása 

szignifikánsan csak a cargo kerékpárok számára hat. Az egyes esetekben várhatóan 19-20 

tehergépkocsi elegendő lesz, amennyiben csak a központi gyűrűt látjuk el velük, és ehhez 

integráljuk a sugármenti igénypontok cargo kerékpárral is kezelhető áruit. Utóbbihoz 19-38 

cargo kerékpárra lenne szükség Budapest egészét vizsgálva. A szimulációs futtatások során 

vizsgáltam a szállítással kapcsolatos költségeket is, összehasonlítva azokat a konszolidációs 

központokból a koncentrált igénypont-halmazokra történő közvetlen szállítás költségeivel, 

azonos mennyiségű kezelendő áru esetén (ld. 7. ábra).   



12 

 

 

6. ábra: Járműszámok a szimulációs eredmények alapján  

 

7. ábra: A szállítással kapcsolatos költségek összehasonlítása 

A szállítással kapcsolatos költségek a cargo kerékpáros megoldás esetében kis mérték-

ben növekedni fognak, a növekedés a vizsgált esetekben 20% és 40% között alakul. Ha csak a 

pénzügyi szempontokat vizsgáljuk, akkor természetesen a közvetlen szállítási megoldás elő-

nyösebb, de ha a forgalmi dugók lehetséges hatásait (pl. késedelmes szállítás) is figyelembe 

vesszük, akkor a jelenleg sem jelentős mértékű különbség még kisebb lehet. Azt is ki kell 

emelni, hogy manapság egyre nehezebb megfelelő képzettségű sofőröket találni a tehergép-

járművekhez [57], az elektromos járműtechnológiák fejlődése pedig várhatóan kapacitás- és 

hatékonyság-növekedést fog jelenteni, ez pedig a szállítási költségeket is csökkentheti. A ka-

pott eredmények megmutatták, hogy a vizsgált új city logisztikai koncepcióban viszonylag 

kisszámú cargo kerékpár integrálásával hatékonyan, nagy árumennyiségeket lehetne meg-

mozgatni, tehermentesítve a városi utakat, a költségek kismértékű növekedése pedig a jövő-

ben a technológiák hatékonyság-növelésével kiküszöbölhető. 

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. 

A fenti tézishez kapcsolódóan az alábbi publikációkat készítettem el. 

A 3. tézishez kapcsolódó saját publikációk: [IF1] [EN5] [HU4]   
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2.4. A városi területek city logisztikai fejlettségének és a koncentráltság 

szintjének összefüggései 

Kutatásom következő lépéseként azt vizsgáltam, hogy milyen összefüggések tárhatók 

fel a városi területek, illetve a koncentrált igénypont-halmazok koncentráltsága és a city lo-

gisztikai szempontú fejlettség, valamint a city logisztikai fejlesztési potenciálok között. Ah-

hoz, hogy ez vizsgálható legyen, szükséges volt bevezetni egy olyan minősítési modellt, 

amely a jelenlegi fejlettséget és a city logisztikai fejlesztési potenciálokat is értékelni tudja 

tetszőleges városi zónák esetén. Irodalomkutatás alapján megállapítottam, hogy a city logisz-

tikában korábban használatos minősítési módszertanok ugyan sokfélék, azonban ezek céljai 

egyik esetben sem egyeznek meg a kutatásomhoz megfogalmazott kettős célrendszerrel, így 

egy teljesen új modellt kellett kifejlesztenem. Ehhez az AHP (Analytic Hierarchy Process, 

azaz analitikus hierarchia eljárás) módszert [58] választottam.  

A kutatásom során kidolgozott minősítési modell célja az, hogy tetszőleges városi zó-

nák (koncentrált igénypont-halmazok és egyszerű városi zónák) jelenlegi city logisztikai 

szempontú fejlettségének, valamint city logisztikai fejlesztési potenciáljainak vizsgálatára 

alkalmas legyen. Ezen célok mentén építettem fel a minősítési szempontrendszert. Mivel lé-

nyegében két különböző minősítési értéket kellett meghatározni, ezért két, AHP-alapú minősí-

tési modell együttes alkalmazására volt szükség. Ennek megfelelően külön vettem fel a jelen-

legi fejlettséget megadó szempontrendszert (főszempontokat és alszempontokat), valamint a 

fejlesztési potenciál értékét meghatározó szempontrendszert (főszempontokat és alszempon-

tokat), ezt a 8. ábra foglalja össze. 

 

8. ábra: A minősítési modell szempontrendszere fastruktúrában ábrázolva 

A szempontrendszer megfogalmazása után formalizáltam is a minősítési modellt és de-

finiáltam a működésének folyamatát. A szempontok fontosságának értékeléséhez szakértői 

értékelést alkalmaztam, az értékelésre a BME City Logisztikai Kutatócsoportjának tagjait, a 

BME ALRT és a BME KTKG szakembereit, valamint a Levegő Munkacsoport szakértőit 

kértem fel. A kapott 18 értékelés alapján a szakértők szakmai tapasztalatát is figyelembevéve 

határoztam meg a főszempontok és alszempontok fontosságát. 
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A minősítési modell tesztelése során arra jutottam, hogy szükséges egy úgynevezett fik-

tív zóna definiálása a vizsgálatokhoz, mivel az AHP a zónákat csak a vizsgált zónák legjobb-

jához tudja mérni. A fiktív zónát azzal a céllal vettem fel, hogy egy elméleti, relatíve jó tulaj-

donságokkal (100%-os fejlettséggel és 100%-os fejlesztési potenciállal) rendelkező zónához 

tudjam viszonyítani a vizsgált zónákat. Az AHP-alapú multikritériumos minősítési modell 

alkalmazásával a tézisfüzetemben korábban ismertetett adatgyűjtés során felmért budapesti 

koncentrált igénypont-halmazokat vizsgáltam meg. A hét budapesti koncentrált igénypont-

halmaz által megadott zónával kapcsolatban kapott eredményeket a 9. ábra mutatja be. Az 

ábrán kör jelöli a bevásárlóközpontokat, háromszög a vizsgált piacot, rombusz a Váci utca 

bevásárlóövezet két területét, és négyzet jelöli a viszonyítási alapként szolgáló fiktív zónát.  

 

9. ábra: A multikritériumos minősítés eredményei 

Az ábrán jól látható, hogy minden vizsgált zóna jelenleg közepes fejlettségű, és közepes 

fejlesztési potenciállal rendelkezik, ez megfelel a felmérés során tett megfigyeléseknek. A 

rendelkezésemre álló adatok alapján a belső kerületekben található nagyméretű bevásárlóköz-

pont zónája, a Váci utca bevásárlóövezet déli területe, valamint a vizsgált piac a legfejlettebb, 

a legnagyobb fejlesztési potenciálok pedig a három, Budapest belső kerületeiben található 

bevásárlóközpontban rejlenek. A modell működését véletlenszerű tulajdonságokkal ellátott 

alacsony fejlettségű és kis fejlesztési potenciálokkal rendelkező, illetve magas fejlettségű és 

nagy fejlesztési potenciálokkal rendelkező zónákra is megvizsgáltam, ezek esetén is az elvárt 

eredményeket szolgáltatta.  

Az így kapott eredmények lehetővé tették számomra azt, hogy megvizsgáljam a kon-

centráltság és a kapott értékek közti összefüggéseket. Ehhez először meg kell ismerni a kuta-

tásom során alkalmazott különböző koncentráltsági fok mutatókat, amelyeket ebben a fázis-

ban vizsgáltam a minősítés eredményeivel összefüggésben. Tézisfüzetem elején (ld. (1) össze-

függés) az egyszerű koncentráltsági fokot már ismertettem, ezt a továbbiakban DoC1 jelölés-

sel fogom ellátni. DoC2 jelöléssel vezettem be az egyszerű koncentráltsági fok speciális válto-

zatát, amely figyelembe veszi a többszintes területeket is (pl. a bevásárlóközpontok emeleteit) 
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a (3) összefüggésben is látható módon. DoC3 jelölést adtam a területarányos koncentráltsági 

foknak, amely azt adja meg a (4) összefüggés szerint, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az 

összes, igénypontok által lefedett alapterület (ASH) és a zóna teljes területe, ennek speciális, a 

többszintes területeket is figyelembe vevő változata pedig a DoC4 jelölést kapta az (5) össze-

függés szerint. 

(3) DoC2 =  
NSH

∑ Aareai
n
i=1

 

(4) DoC3 =  
ASH

Aarea
 

(5) DoC4 =  
ASH

∑ Aareai
n
i=1

 

A koncentráltsági mutatók meghatározása után végrehajthattam a korrelációs vizsgála-

tokat, amelynek eredményeit a 2. táblázat mutatja be. 

2. 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, várhatóan annál fejlettebb lesz a vizsgált zóna (közepes mértékű korreláció). 

Kiderült az is, hogy minél nagyobb a területarányos koncentráltsági fok, várhatóan annál ke-

vésbé lesz fejlett a vizsgált zóna (közepes, illetve erős korreláció). A fejlesztési potenciálok 

kapcsán kiderült, hogy minél nagyobb az egyszerű koncentráltsági fok, várhatóan annál ke-

vésbé lesz fejleszthető a vizsgált zóna (gyenge, illetve közepes korreláció), illetve minél na-

gyobb a területarányos koncentráltsági fok, várhatóan annál jobban fejleszthető lesz a vizsgált 

zóna (erős korreláció). 

A kapott eredmények egyértelműen megmutatják azt, hogy az egyes zónák fejlettsége, 

illetve fejleszthetősége kapcsolatban áll a koncentráltság mértékével, így már önmagában a 

koncentráltság is irányt mutathat a city logisztikai fejlesztésekkel kapcsolatosan.  

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. 

A multikritériumos minősítés eredményeit az alábbi cikkekben publikáltam. 

A 4. tézishez kapcsolódó saját publikációk: [IF2] [EN8] [EN10] [HU7] [HU9]  



16 

 

3. Továbblépési lehetőségek 

A kutatásom során megfogalmazott új tudományos tézisekhez számos továbblépési le-

hetőséget lehet kijelölni. A 2. tézis esetén elsősorban a szimulációs modell alkalmazása kap-

csán érdemes továbblépni, fontos lenne azt további, más jellegű koncentrált igénypont-

halmazokra és más városokra is alkalmazni, hogy a kidolgozott új koncepciók hatásait más 

környezetben is vizsgálni lehessen. A 3. tézis kapcsán szintén érdemes lenne a továbbiakban 

más városokban is megvizsgálni a geometriai modell-alapú koncepció létjogosultságát, vala-

mint fontos lesz az úgynevezett referencia geometriai modell kidolgozása és az ideális geo-

metriai struktúra levezetése. A 4. tézis esetén a legfontosabb következő feladat a más jellegű 

városi zónákra, valamint a más hazai és külföldi városokra történő alkalmazás lesz. Ehhez és 

a szimulációhoz adatgyűjtés is szükséges lesz, így pedig fontos lesz az 1. tézis kapcsán bemu-

tatott adatgyűjtési módszertan alkalmazása. 

Az értekezésem 2. téziséhez kapcsolódóan bemutatott MS Excel-alapú, mezoszkopikus 

szintű szimulációs modellről egyértelműen kiderült, hogy alkalmas a kívánt eredmények 

szolgáltatására és vizsgálandó rendszer legfontosabb jellemzőinek meghatározására, azonban 

a modell ebben a formájában túl nagyra nőtt. Emiatt elkezdtem új szimulációs megoldásokkal 

foglalkozni, egy AnyLogic-alapú szimulációs modell felépítése után egy DES-alapú, mikro-

szkopikus szintű modellel kezdtem dolgozni, jelenleg ennek az eszköznek a tesztelése zajlik, 

de futási idő tekintetében már most is kedvező eredményeket kaptam. 

Egy másik fontos kutatási irány, amellyel már elkezdtem foglalkozni, a drónok alkal-

mazási lehetőségeinek vizsgálata a koncentrált igénypont-halmazok city logisztikai rendszer-

ében. A drónok alkalmazása kapcsán részletes adatelemzést végeztem, kidolgoztam drónokat 

alkalmazó city logisztikai koncepciókat, vizsgáltam a drónflotta szükséges méretét, bevezet-

tem a drón mini-hub fogalmát és foglalkoztam azok technológiai lehetőségeivel is, a követke-

ző lépés a drónos rendszerek modellezése lesz. 

Mivel a rendszerek üzemeltetése mellett a beruházási kérdések is fontosak, ezért a rend-

szerelemek méretezésének kérdéseivel is foglalkoztam már. Megvizsgáltam a koncentrált 

igénypont-halmazokat ellátó áruforgalmi zsilipek kialakítási lehetőségeit, jelenleg pedig a 

nyílt infrastruktúrájú halmazok esetén alkalmazandó közös rakodóhelyek fejlesztési lehetősé-

geivel, illetve az intelligens rakodóhelyek bevezetési lehetőségeivel foglalkozom. 

Ezek mellett pedig kiemelt figyelmet fordítok kutatásom folytatásaképpen a városi kö-

tött pályás áruszállítás, illetve a városi vízi áruszállítás alkalmazási lehetőségeire, koncepciók 

kidolgozására, és ezen megoldások modellezésére.  

A DES-alapú modellezéshez kapcsolódó saját publikációk: [IF3] [HU6] [HU8] 

A drónok integrálásához kapcsolódó saját publikációk: [EN11] [HU10] [HU13] 

A rendszerelemek méretezéséhez kapcsolódó saját publikációk: [HU2] [HU11] 

A kötött pályás/vízi áruszállításhoz kapcsolódó saját publikációk: [HU3] [HU5] [HU12] 
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4. Az eredmények gyakorlati hasznosítási lehetőségei 

Értekezésemben négy új tudományos tézist fogalmaztam meg. Az eredményeim gya-

korlati hasznosításának alapja az elkészült új klaszterezési eljárás, amely elősegíti azt, hogy 

city logisztikai fejlesztési projektek során ki tudjuk jelölni azokat a koncentrált igénypont-

halmazokat, amelyek esetén jelentős fejlesztéseket lehetne elérni, ezáltal pedig jelentős meg-

takarítást eredményezhetnének ezek a projektek, elősegítve a klímavédelmi célok elérését.  

Kutatásom során elkészült egy olyan city logisztikai eszköztár, amely segíthet kutatási 

projektek, valamint nagyobb léptékű fejlesztések megalapozásában is. Az 1. tézishez kapcso-

lódóan elkészült egy komplex adatgyűjtési módszertan, amellyel a kijelölt koncentrált igény-

pont-halmazok, de akár egyszerű városi zónák igénypontjai is felmérhetők. Amennyiben is-

merjük már az igénypontok jellemzőit, modellezni is tudjuk ezeket a rendszereket. A 2. tézi-

semhez kapcsolódóan kidolgozott modelleket alkalmazva a vizsgált koncentrált igénypont-

halmazokra összehasonlíthatóvá válik a jelenlegi rendszer és az új koncepciók, így döntést 

lehet hozni a leginkább megfelelő koncepció bevezetéséről. A 3. tézisemhez kapcsolódó mo-

dellek emellett választ adhatnak arra, hogy a vizsgált koncentrált igénypont-halmazok esetén 

hogyan lehetne cargo kerékpárokat is bevonni ebbe a rendszerbe. Amennyiben a koncentrált 

igénypont-halmazokat klasztereztük, felmértük és modelleztük, lehetővé válik rangsorolásuk, 

ehhez pedig a 4. tézisemhez kapcsolódóan kidolgozott AHP-alapú minősítési módszertan lesz 

alkalmazható.  

Terveink szerint az elkészült módszertanokat és eszközöket a következő években a Bu-

dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen több kutatás-fejlesztési projektben is fel 

tudjuk majd használni. Az adatgyűjtési módszertant, az AHP-alapú minősítési modellt, és a 

szimulációs modelljeinket már több benyújtott pályázatba (HORIZON2020, TÉT) is beépítet-

tük. Függetlenül a pályázati lehetőségektől is kialakulóban van az együttműködés a Budapesti 

Közlekedési Központtal, valamint a Fővárosi Önkormányzattal, melynek keretein belül várha-

tóan részt tudunk venni több, Budapest city logisztikai rendszerének fejlesztését célzó pro-

jektben is, ezek kapcsán is tervezzük alkalmazni a kutatásom során elkészült city logisztikai 

eszköztárt. Emellett pedig kialakulóban van az együttműködés a budapesti piacokat és vásár-

csarnokokat üzemeltető Budapest Vásárcsarnokai Kft.-vel, itt akár konszolidáció-alapú meg-

oldások vizsgálata is lehetővé válhat a közeljövőben, ahol az adatgyűjtési módszertanokat a 

jelenlegi helyzet felmérése, a szimulációs modelleket pedig a konszolidáció-alapú megoldá-

sok vizsgálata során lehetne alkalmazni.  

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. Ezeken 

felül pedig az eredmények beépültek az oktatásba is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-

mányi Egyetem logisztikai mérnöki BSc, valamint közlekedésmérnöki MSc képzésén is.  

Jól látható, hogy kutatásom eredményei, az azok során elkészült eszközök és modellek 

mind kutatások, mind fejlesztési projektek és pályázatok, mind pedig az egyetemi logisztikai 

mérnök és közlekedésmérnök oktatás oldaláról hasznosak lesznek a jövőben, ezáltal pedig 

elősegíthetik a city logisztikai rendszerek fejlődését.   
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