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Köszönetnyilvánítás

Értekezésem elkészítésére nem lett volna lehetőségem, ha nem élhetek olyan környezetben, 
amelyet a családom biztosított számomra, és ha kutatási tevékenységemet nem kísérték és 
segítették  volna  messzemenően  felkészült,  áldozatkész  szakemberek.  Nekik  szólnak  a 
következő sorok. 

Köszönettel  tartozom  szüleim támogatásáért,  férjem  Bán  Csaba szakmai  segítségéért, 
kislányom türelméért, hogy lehetővé tették számomra a nyugodt és kiegyensúlyozott hátteret 
kutatásaim  végrehajtásához  és  értekezésem  elkészítéséhez.  Külön  köszönettel  gondolok 
mamámra, aki mindig, mindenek felett hitt bennem.

Köszönöm Dr. Tarnai Júlia egyetemi docens asszonynak, hogy kutatási témám gondozását 
felvállalta,  a  munka során folyamatos  útmutatásával,  szakmai tanácsaival  nélkülözhetetlen 
segítséget nyújtott. Ösztönzése, segítsége és szakmai iránymutatása nélkül az értekezés nem 
készülhetett volna el.

Az értekezés nem születhetett volna meg, ha munkahelyemen nem kapom meg a lehetőséget 
arra, hogy személyes felelősséggel tartozzam a közlekedési környezetvédelem ügyéért. Hálás 
vagyok  Bibók  Zsuzsannának,  a  KvVM  Környezetfejlesztési  Főosztálya  főosztályvezető-
helyettes asszonyának a sok éves szakmai segítségért, és a szaktudás megszerzéséhez nyújtott 
támogatásáért.  Köszönetemet  fejezem  ki  kollégáimnak,  akik  rengeteg  ötlettel  segítették 
munkámat.

Ki kell emelnem dr. Monigl János nevét, aki önzetlenül elindított azon az úton, amelynek 
eredményeképpen  a  városi  áruszállítás  környezetkímélő  megvalósítására  irányítottam 
kutatásaimat. Nélküle nem ismerhettem volna meg Európa legnagyobb, városi áruszállítási 
kérdésekkel foglalkozó platformjának, a BESTUFS-nak a tevékenyégét. 

A  hazai  közlekedési  emissziókataszter  előállításának  problematikája  kapcsán  a  városi 
áruszállításra  alkalmazható  emisszió  számítási  eljárások  feltárásával  és  megismerésével 
kapcsolatos kutatási irány kialakításában fontos szerepe volt  dr. Merétei Tamásnak, a KTI 
tagozatvezetőjének.  A  COPERT  szoftver  felfedezésében,  megismerésében  és  gyakorlati 
alkalmazásában  pedig  köszönettel  tartozom  Arányi  Miklósnak a  KTI  tudományos 
munkatársának. 

4



Tartalomjegyzék

5



1. A kitűzött kutatási feladat és előzményei

1.1 A kutatási téma időszerűsége, jelentősége napjainkban

Európa  lakosságának  több  mint  75%-a  városokban  él,  ahol  a  környezeti  problémák  a 
leginkább érzékelhetők. A zaj, a rossz levegőminőség, az egyre növekvő közúti forgalom, az 
épített  környezet  elhanyagolása,  a  környezeti  szempontokat  más  szakterületi  politikákba 
integráló  városi  környezetmendzsment  és  a  stratégiai  tervezés  hiánya  a  korábbiaknál  is 
alacsonyabb szintű városi életminőséghez és komoly egészségügyi problémákhoz vezet. 

A városi területeken kialakult környezeti problémák egyik fő okozója a közúti közlekedés, 
ezen  belül  a  sokszor  szükségtelen  személygépkocsi  használat,  a  versenyképes  alternatívát 
nyújtani képtelen tömegközlekedés, a szűkös parkolási lehetőségek, az egyre nagyobb közúti 
áruszállítási  forgalom és az ehhez kapcsolódó rakodás szervezetlensége.  Az Európai  Unió 
közlekedéspolitikájáról  szóló  2001-es  Fehér  Könyv  [Feh1]  szerint  az  európai  városi 
közlekedés már elérte azt a kritikus szintet, amelynél egyre sürgetőbb az igény a jól működő, 
kevesebb fosszilis tüzelőanyagot felhasználó városi közlekedési rendszer kialakítása. A Fehér 
Könyv félidei felülvizsgálata [Tar1] pedig már Zöld Könyv közzétételét szorgalmazta a városi 
közlekedésről annak érdekében, hogy megállapíthatóvá váljon, hogy az Európai Unió milyen 
módon járulhat hozzá az alapvetően helyi szinten megoldásra váró problémák kezeléséhez. 

Az európai áruszállítási logisztikáról, mint a fenntartható mobilitás kulcsáról szóló 2006. évi 
európai bizottsági közlemény is érinti az áruszállítás városi aspektusait, igaz csupán említés 
szintjén, vagyis ez a dokumentum is azt szorgalmazza, hogy a városi áruszállítás kérdéseit 
Zöld könyvben kell meghatározni és kezelni [Abiz3], [Azeu1]. 

A 2007. őszén megszületett Zöld Könyvben [Zö1] az Európai Bizottság (továbbiakban EiB) 
megfogalmazta, hogy a városi közlekedéspolitikáknak integrált személeten kell alapulniuk, 
összekapcsolva  minden  alkalmas  megoldást,  vagyis  a  technológiai  innovációt,  a  tiszta, 
biztonságos és intelligens közlekedési rendszerek fejlesztését, a gazdasági ösztönzőket és a 
jogi eszközöket. A Zöld Könyv ezt a szemléletet készül megvalósítani, a stratégia figyelembe 
vesz  minden  megoldást,  amely  összeegyeztethető  a  Közösség  politikájával,  ezáltal 
hozzájárulva  a  Lisszaboni  Stratégia  megvalósításához.  Új  városi  mobilitási  kultúrát  kell 
kialakítani. Az Európai Uniónak építő szerepe van a városi mobilitás fejlesztésében, segíti a 
változtatások  végrehajtását  anélkül,  hogy  felülről  nyomást  gyakorló  megoldásokat 
szolgáltatna. Az európai közreműködés sokféle lehet, mint például:

• jogszabályi  egyszerűsítés,  a  meglévő  szabályozás  szükség  szerinti  hatályon  kívül 
helyezése és új szabályok megalkotása; 

• a közösségi szabványok megalapozása, szükség szerint harmonizálása;
• kutatások  támogatása,  amelyek  hozzájárulhatnak  a  városi  környezet  és  biztonság 

helyzetének javításához;
• pénzügyi támogatások nyújtása;
• jó gyakorlati megoldások információ cseréje minden szinten.

Bármilyen uniós stratégia azonban csak abban az esetben lehet sikeres, ha a konkrét döntési 
folyamatokat helyi szinten hozzák meg [Ex1].

A közlekedés  környezeti  problémáival  foglalkozó  szakmai  szervezetek,  fórumok,  kutatási 
projektek  az  eddig  vizsgált  területeken  túl,  egyre  gyakrabban  foglalkoznak  a  városokban 
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lebonyolódó áruelosztás és -gyűjtés kérdéseivel, mivel különösen a városok magterületein, a 
többnyire  szűk,  történelmileg  kialakult  régi  városközpontokban  lebonyolódó  áruszállítási 
forgalom  meghatározó  hatást  gyakorol  a  helyi  közösségekre,  mind  gazdasági,  mind 
életminőségi,  mind  környezeti,  mind  pedig  városesztétikai  szempontból.  A  hatékony 
környezetkímélő városi áruszállítási rendszer tehát elengedhetetlenül fontos a városi lakosság 
megfelelő áruellátásának, életminőségének és egészségének biztosításához. 

A  városi  környezetminőség  javítása  érdekében  a  közlekedés  területén  végrehajtandó 
intézkedéseknek csupán egy szelete a városi áruszállítás kezelése, azonban jelentősége nem 
hanyagolható el, ezt az Európai Unió számos szakmai dokumentuma is alátámasztja. Ezek 
közül  is  kiemelkedő jelentőségű az  EiB által  már  elfogadott  Városi  Környezet  Tematikus 
Stratégia  [Abiz1].  A Stratégia  4  pillérének  fenntartható  közlekedésfejlesztéssel  foglalkozó 
fejezete  támasztja  alá  a  városi  területeken  zajló  forgalom  kezelésének  integrált,  a 
városfejlesztés egyéb területeivel szinkronban történő megvalósítását. Ez a városi fenntartható 
közlekedésfejlesztési  pillér  tartalmazza  a  városi  áruforgalom  környezetkímélő 
megvalósításának szükségességét is.  

Az  OECD1 is  sürgeti  a  fenntartható  városi  közlekedési  politikák  kialakítását  és 
megvalósítását.  2003-ban munkacsoportot állított fel annak feltárására, milyen megoldások 
léteznek az OECD országokban a városi áruszállítás hatékonyságának növelésére, és a városi 
környezet fenntarthatóságának és élhetővé tételének érdekében [Del1]. 

A legtöbb OECD országban a felelősségi szint regionális és helyi, mert a politikákat ezen a 
szinten  lehet  a  szubszidiaritás  elvének  megfelelően  a  legnagyobb  hatékonysággal 
megvalósítani.  Ám egyre több helyen felismerik, hogy a nemzeti kormányzat javíthatja az 
esélyeket azzal, hogy rugalmas, szektoriálisan integrált politikai keretet ad, amely a megfelelő 
üzenetet  juttatja  el  a  városokhoz  politikai  serkentő  intézkedéseken  és 
projektfinanszírozásokon  keresztül.  A  nemzeti  kormányzat  katalizátora  lehet  (szponzor, 
támogató, kezdeményező, vezető) a helyi fenntartható gyakorlat kialakításának, meghagyva a 
rugalmasságot  abban,  hogy a  helyi  vezetés  döntse  el,  milyen  speciális  politikákat,  illetve 
módszereket kíván alkalmazni a fenntartható városi közlekedés kialakítása érdekében.

1. ábra: Az áruszállítási teljesítmények várható növekedése 2020-ig [forrás: KTI]

1 OECD: Organisation for Economic Co-Opertation and Development
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A téma fontosságára hívja fel a figyelmet az is, hogy a prognózisok szerint (1. ábra) a jövőben 
az  áruszállítási  teljesítmények  jelentős  növekedésével  kell  számolni,  ami  várhatóan  a 
forgalom növekedését eredményezi a városi területeken is. 

Magyarországon már régóta váratott  magára az olyan átfogó, a  városi  közlekedés minden 
területére kiterjedő, a tervezési kereteket megadó városi közlekedéspolitika, mint ami jelenleg 
koncepcionális  tézisek  [Avár3]  formájában  ad  nemzeti  iránymutatást  a  városi  közlekedés 
fejlesztéséhez.  Ez az első olyan nemzeti  dokumentum, amely a  városi  áruszállítás  okozta 
környezeti és forgalmi kérdéseket a városi közlekedésfejlesztés egyik fontos elemének tekinti. 
Amióta  létezik  közlekedési  környezetvédelem,  a  hazai  szakmapolitikai  intézkedések 
tervezésekor,  sőt  a  kutatások  során  sem  kapott  eddig  kellő  mértékű  figyelmet  a  városi 
áruszállítás problematikája. Pedig a városi áruszállítási forgalom kezelésének egyre sürgetőbb 
igényét támasztja alá az a tény is, hogy az Európai Unió már az előző években is számos 
olyan projekt megvalósításához nyújtott támogató kezet, amelyek célja az olyan jó gyakorlati 
megoldások elterjesztése volt, amelyek kifejezetten a városi áruszállítás okozta környezeti, 
gazdasági és társadalmi kérdések kezelésére irányultak. 

A városi  áruszállítás  környezeti  hatásainak kezelése egyébként  nemcsak Európa,  hanem a 
világ más nagyvárosaiban is megoldandó feladatot jelent. Ezt a témával foglalkozó számos 
nemzetközi  kutatási  projekt  és  kezdeményezés  is  bizonyítja,  ezekre  az  1.3.  fejezetben 
részletesen is kitérek.   

1.2 A kutatás célkitűzései és módszerei

A városi áruszállítás okozta környezetterhelés kérdése az egyes hazai szakpolitikákban is fel-
fel  tűnik,  azonban  egy-egy  mondaton,  megjegyzésen  kívül  nincs  elképzelés  a  városi 
áruszállítás  kezelésére.  Igaz  ez  a  legfrissebb  stratégiákra,  városi  környezetvédelmi 
programokra is.
Ennek egyik fő oka az,  hogy nem áll  rendelkezésre információ arról  hogy vajon a városi 
áruszállítás milyen mértékben járul hozzá a környezetterheléshez. Nincs megfelelő emissziós 
számítási módszertan, sem stratégia, nincs akcióterv és monitoring rendszer. A nemzetközi 
szakirodalom  sem  tartalmaz  módszereket  a  hatások  felmérésére,  csupán  a  kezelendő 
problémát mutatja be. 
Ezért  az  értekezés  elsődleges  célja  a  városi  áruszállítási  forgalom  környezeti  hatásainak 
meghatározására  alkalmas  módszertan  kidolgozása  anélkül,  hogy  részletes  és  költséges 
áruáramlási vizsgálatokat kellene végrehajtani. 

Ennek megfelelően célkitűzéseim a következők:

• a  hazai  és  nemzetközileg  alkalmazott  számítási  eljárások  feltárása  és  értékelése  a 
városi áruszállítási forgalom környezetterhelésének (légszennyezőanyag kibocsátásnak 
és zajterhelésének) meghatározhatósága érdekében;

• a  fenntartható  városi  áruszállítás  megvalósítására  alkalmas  intézkedések 
értékelhetőségéhez  szükséges,  az  áruszállítási  forgalom  légszennyezőanyag 
kibocsátásának meghatározására leginkább alkalmas szoftverrel támogatott számítási 
eljárás kiválasztása, és a hazai környezetre történő adaptálhatóságának vizsgálata, a 
program működtetéséhez szükséges bemenő adatállomány felépítése;

• az  áruszállítási  forgalom  országos  és  fővárosi  légszennyezőanyag  kibocsátásának 
meghatározása  a  környezetkímélő városi  áruszállítási  megoldások közötti  választás 
előkészítésére;
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• annak  feltárása,  hogy  a  városi  áruszállítás  milyen  tevékenységeivel  zavarja  a 
lakosságot;

• a városi  áruszállítás megvalósítására vonatkozó jó gyakorlati  megoldások feltárása, 
rendszerbe  foglalása,  a  hazai  viszonyok  közötti  alkalmazhatóság  vizsgálata, 
környezetvédelmi szempontú értékelése. 

A városi áruszállítás környezetkímélő megvalósítási lehetőségeinek feltárása összetett feladat. 
A nemzetközi  szakirodalom  feldolgozása  ennek  megfelelően  a  következő  öt  fő  területre 
irányult:

• a  városi  áruszállítással  összefüggésbe  hozható  nemzetközi,  európai  uniós  és  hazai 
politikák;

• európai projektek a városi áruszállítás környezetkímélő megvalósítására;
• a városi áruszállítás feladatai, kihatásai;
• a városi áruszállítás és a városi környezet védelmének összefüggései;
• a közlekedési emissziók meghatározási eljárásai.

Mind  a  nemzetközi,  mind  a  hazai  szakirodalomból  megállapítható,  hogy  nem  állnak 
rendelkezésre  megfelelő  módszerek  a  városi  áruszállítás  okozta  környezeti  problémák 
meghatározására.  Mivel  hazánkban  a  mai  napig  csupán  egyetlen  privilegizált  ám 
reprodukálhatatlan  és  egyedüli  elfogadott  modell  áll  rendelkezésre  a  közlekedés  okozta 
környezetszennyezés meghatározására, értekezésem központi eleme annak a módszertannak a 
kidolgozása,  amely a nemzetközileg elfogadott,  de Magyarországon még nem alkalmazott 
COPERT szoftver  alkalmazásával  anélkül  szolgáltatja  az  alap  kibocsátási  adatokat,  hogy 
ahhoz részletes, költséges és időigényes felmérésre lenne szükség. Fontos szempont továbbá, 
hogy nemzetközileg  is  elfogadott  egzakt  számítási  modell  alkalmazása esetén  a  számított 
eredmények  bármikor  reprodukálhatóak  és  összevethetők  a  korábbi  és  más  országok 
eredményeivel. 

A városi áruszállítás szennyezőanyag kibocsátásának meghatározására kiválasztott COPERT 
IV. 5.1 szoftver [cop1],  [cop2] bemenő adatállományának létrehozása céljából nemzetközi 
kutatási projektek statisztikai eredményeit, és hazai adatbázisokat dolgoztam fel a következő 
adatok előállítása érdekében:

• könnyű  és  nehéz  tehergépkocsi  állomány  EURO  norma  és  össztömeg  szerinti 
besorolása;

• a besorolásnak megfelelő éves átlagos futásteljesítmény értékek meghatározásához 
alkalmazott  üzemanyag,  típus  és  össztömeg,  illetve  évente  változó  EURO  norma 
korrekciós tényezők (faktorok) meghatározása;

• az  ellenőrző  adatot  biztosító,  Magyarország  úthálózatán  futó  könnyű  és  nehéz 
tehergépkocsikra érvényes átlagos éves futásteljesítmény érték meghatározására;

• az átlagsebesség értékek városi  (urban),  országúti  szakaszon (rural)  és  autópályán 
(highway);

• a városban, országúton és az autópályán töltött százalékos részarány;
• fővárosba érkező és onnan kihaladó átlagos napi forgalom;
• adott  évre  vonatkozó  átlagos  hőmérsékleti  maximum  és  minimum  értékek  havi 

bontásban.

A városi  áruszállítási  forgalom  kijelölt  fővárosi  mintaterületeken  okozott  zajterhelésének 
meghatározása céljából:
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• felmértem a lakosságot érintő zajpanaszokat;
• méréssel és számítással meghatároztam a III. kerületi Lajos utca zajterhelését a nehéz 

teherforgalom kitiltása előtt és után;
• forgalomfelvételt végeztem, méréseket és számításokat folytattam a Nagykörúton a 

könnyű tehergépkocsik zajterhelésben játszott szerepének meghatározására;
• az eredményeket zajtérképen ábrázoltam. 

Az  eddig  megvalósult  külföldi  példák  alapján  feltártam  a  városi  áruszállítás  hatékony, 
környezetkímélő megvalósítására irányuló fejlesztéseket, majd ezek közül meghatároztam a 
hazai szempontból elsősorban figyelembe vehető fejlesztési megoldásokat. 

1.3 A kutatási  téma  nemzetközi  és  hazai  szakirodalmának  áttekintése  és 
értékelése

1.3.1 Átfogó,  a  városi  áruszállítási  rendszerekre  hatást  gyakorló  politikákat  bemutató 
szakirodalom 

A speciális városi áruszállítási politikákon túl európai és nemzeti szinten a területfejlesztési 
politikák, a gazdaságpolitikák, a közlekedés és közlekedési infrastruktúrafejlesztési politikák 
és a környezetvédelmi politikák gyakorolhatnak meghatározó hatást a városi áruszállításra. 
Ezek a hatások igen eltérőek lehetnek, azonban mindenképpen figyelembe kell venni őket a 
városi áruszállítási rendszerek tervezésénél. 

A  városi  áruszállítással  összefüggésbe  hozható  politikákat  egészen  az  Amszterdami 
Szerződésig vissza lehet vezetni, ugyanis a Római Szerződés ezen módosítása építette be az 
1992-es riói Környezet és Fejlődés Konferencia Agenda 21 programja által megfogalmazott 
fenntartható  fejlődés  fogalmát  az  EU céljai  közé,  és  tette  azt  a  jövő politikai  integrációs 
folyamatainak egyik legfontosabb alapelvévé és követelményévé. 
Ahogy  a  környezetvédelmi  szemlélet  beépült  a  nemzetközi  politikákba,  úgy  került  egyre 
inkább előtérbe a városi környezet kérdése. Az Agenda 2000 (az Unió bővítéséről) és az általa 
javasolt  új  Strukturális  Alap célok kiemelték a  várost,  mint komoly nehézségekkel  küzdő 
területet,  és  helyi  fejlesztéseket,  szociális  hálót,  az  elmaradott  térségek felzárkóztatását  és 
versenyképességének javítását irányozták elő [Ag1]. 

Az Európai Közösség környezeti politikájának bölcsője az 1972-ben elfogadott nyilatkozat, 
amelyben  megfogalmazták,  hogy  a  gazdasági  növekedésnek  az  életminőség  és  az 
életszínvonal javítását kell eredményeznie. Ennek alapján dolgozták ki és fogadták el 1973-
ban az Első Környezeti Akcióprogramot. Az azóta eltelt időben hat akcióprogram született. 
Már az Ötödik Akcióprogram revíziója tartalmazta, hogy a városi területeken helyi Agenda 
21-et  kell  elfogadni  és  életbe  léptetni,  és  ehhez  a  Közösségnek  meg  kell  adni  minden 
támogatást. A Hatodik Környezeti Akcióprogram, amely 2002-2012. között határozza meg a 
közösségi környezetvédelem alapfeladatait, arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy hét 
területen készítsen tematikus stratégiát [The2]. A hét terület egyike a városi környezet, erre 
vonatkozóan a későbbiekben részletesen elemzésre kerülő Tematikus Stratégiát a Bizottság 
2006. januárjában fogadta el, amely kiemelten foglalkozik a fenntartható városi közlekedés 
problémakörével [Abiz2].

Ahogyan a  közlekedés  okozta  környezeti  terhelés  és  az  élhető  város  kölcsönhatása  egyre 
nyilvánvalóbbá  válik,  úgy  a  kutatási  programok  is  egyre  nagyobb  mértékben  a  városi 
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környezet minőségének védelmére összpontosítanak. Az EU Ötödik Kutatási Keretprogramja 
(RTD  program)  négy  tematikus  programot  fogalmazott  meg  a  városok  környezeti 
problémáinak  kezelésére.  Az  „Energia,  Környezet  és  Fenntartható  Fejlődés”  tematikus 
program egyik kulcsterülete  „A jövő városa és kulturális  öröksége” akcióterv volt,  amely 
nevesítette  a  fenntartható  közlekedési  rendszerek  tervezésének szükségszerűségét  a  városi 
területeken, a közlekedés okozta környezetterhelés csökkentésére irányuló új technológiák, 
innovációk  kifejlesztésének  ösztönzésével  [The1].  Az EU Hatodik  Kutatási  Keretprogram 
sem feledkezik meg a városi közeledésről, ugyanis hét prioritásának egyike a „Fenntartható 
fejlődés,  globális  változás  és  ökológiai  rendszerek” címet  viseli.  A prioritási  terület  külön 
kiemeli  a  felszíni  közlekedési  rendszerek  fejlesztésének  fontosságát,  a  környezetbarát  és 
versenyképes közlekedés megvalósítását, a biztonságosabb, hatékonyabb és versenyképesebb 
vasúti és vízi közlekedés előmozdítását [The3].   
A Közösség hatályos közlekedéspolitikája a Fehér Könyv [Feh1] a közlekedési módok közötti 
jobb  munkamegosztást  szorgalmazza,  valamint  a  környezetbarát  és  energiatakarékos 
járművek  használatát  segíti  elő.  Az  új  technológiák  alkalmazása,  a  versenyképes,  magas 
minőségű közlekedés biztosítása és a közlekedés biztonságának növelése a közlekedéspolitika 
fő  gondolata.  A dokumentum a  nemzeti  politikák  alapja,  a  városi  áruszállítás  szervezése 
szempontjából  azonban  csak  általános  elveket  állít  fel,  kiemelten  nem  kezeli  a  városi 
árumozgásokat. 

Az átfogó politikák követendő irányelveket, szélesebb spektrumú célfeladatokat határoznak 
meg, amelyekből közvetetten vezethetők le a városi áruszállítás területén teendő intézkedések. 
Az  egyes  politikák  mondanivalói  alapgondolatok,  megadják  a  keretét  az  egyes  konkrét 
megoldási  lehetőségeknek,  de  nem alkalmasak a  városi  áruszállítási  problémák  közvetlen 
kezelésére.  A közösségi  közlekedéspolitika  félidei  felülvizsgálata  aggodalommal  tekint  az 
egyre  növekvő  közlekedési  igényekre,  és  kiemelt  jelentőséget  tulajdonít  a  fenntartható 
közlekedési rendszerek fejlesztésének, a környezetbarát technológiák terjesztésének [Tar1].
Az EB szerint a fenntartható mobilitás elősegítése érdekében nagyobb figyelmet kell szentelni 
az  áruszállítási  kérdéseknek,  ezért  2006-ban  közleményben  foglalta  össze  az  európai 
áruszállítási  rendszerek  fenntartható  fejlődésben  játszott  kulcsszerepét  [Abiz3].  A városi 
rendszerekről viszonylag kevés szó esik, a közlemény rendelkezik városi közlekedési Zöld 
Könyv és Akcióprogram elkészítéséről. 

A Városi Közlekedés Zöld Könyve [Zö1] még véglegesítés alatt áll, a tervek szerint 2008. 
őszére elkészül a teljes dokumentum, amelyhez akcióterv fog kapcsolódni.  A Zöld Könyv 
egyik  lényeges  tartalmi  eleme  a  városi  áruszállítás  kérdése,  annak  környezeti  szempontú 
tervezése,  szervezése,  irányítása,  a  városi  áruszállítási  jó  gyakorlati  megoldások 
kommunikációja, a kezdeményezések támogatása. 

1.3.2. A  városi  áruszállítás  okozta  problémák  kezelésének  nemzetközi  megoldásait  
bemutató szakirodalom

A városi  áruszállítás  okozta  problémák  kezelésének nemzetközi  gyakorlatát  megvalósítási 
szinteken  és  azokon  belül  pedig  időrendben  célszerű  áttekinteni.  Ennek  megfelelően  a 
nemzetközi szakirodalmat négy nagy politika-projekt körre, nemzetközi, uniós, nemzeti  és 
regionális/helyi  szintre  lehet  felosztani.  A szintek  mindegyikén  megtalálhatóak  a  politikai 
elképzelések és a projekt megoldások is, ezeket egymással párhuzamosan értékelem. Nemzeti 
és  helyi  szintű  kezdeményezések  igen  változatosak,  az  egyedi,  helyi  körülményekhez 
igazodnak,  speciálisak,  felsorolásuk  hosszadalmas  lenne,  ezért  a  továbbiakban  csak  a 
nemzetközi és a közösségi szintű, valamint a hazai megoldásokat ismertetem. 
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1.3.2.1  Nemzetközi szint: az OECD és a kyotói City Logisztika Intézet  

A  városi  áruszállítási  logisztika  kérdéseivel  legelőször  az  OECD2 hasonló  nevű 
munkacsoportja foglalkozott,  amelynek az volt  a feladata,  hogy tapasztalatokat gyűjtsön a 
városi  áruszállítás  területén  alkalmazott  nemzetközi  gyakorlatokról  és  megoldási 
lehetőségekről.  Gyökerei  az  OECD  megalapítására,  1960-ra  nyúlnak  vissza,  amikor  a 
szervezet konvenciójában megfogalmazta azt  a célt,  miszerint  a tagországokban támogatni 
kell minden olyan politikai kezdeményezést, amelynek segítségével elérhető a fenntartható 
fejlődés és gazdasági növekedés legmagasabb szintje. A munkacsoport a tagországokban a 
városi  áruszállítás  területén  megvalósított  megoldások  tapasztalatait  gyűjtötte  össze,  és 
vizsgálta meg, összeállítva 2003-ban egy jelentést a módszerek és eljárások pozitív és negatív 
jellemzőiről [Del1]. 

1999-ben alapították meg a kyotói  City  Logisztika  Intézetet  azzal  a  céllal,  hogy a  városi 
áruszállítási kutatások és fejlesztések központjává váljon. Az Intézet támogatja a szakterületi 
kutatásokat, lehetőséget biztosít a tapasztalatcserére, és évente megrendezi azt a nemzetközi 
városi  áruszállítási  konferenciát,  amelyen  a  terület  legnagyobbjai  mutathatják  be 
tevékenységük eredményeit. Az intézet rendszeresen publikálja a city-logisztika területén elért 
eredményeit.  Nemzetközi  konferenciáinak  előadásait  tartalmazó  kiadványaik  [Cit2]  arra 
törekszenek,  hogy  összefoglalják  a  konferenciákon  elhangzottakat,  megadva  a  keretet  az 
egyes vezértémáknak, azonban nem alkalmasak érdemi munka megalapozására, mert csupán 
bemutatják a kutatási eredményeket, nem téve közkincsé a kiindulási lépéseket. Ez egyébként 
nagyon sok más, a városi áruszállítás témakörével foglalkozó tanulmány alapproblémája is. A 
kiadványok leginkább gondolkodásra ösztönöznek. Az intézet egyéb szakmai tevékenységére 
vonatkozó dokumentumok nagy része japán nyelven íródott, ami igencsak behatárolja azok 
használhatóságát.  

A  2001-ben  kiadott,  kifejezetten  a  city-logisztika  modellezésével  foglalkozó  kötet 
alapkoncepciókat és általános megközelítési lehetőségeket foglal össze. A modellezés, amely 
a  városi  áruszállítási  koncepciók  előkészítéséhez  és  megvalósításához  szolgáltat 
információkat,  elsősorban  az  intelligens  közlekedési  rendszerekkel  megvalósított 
járattervezés,  az  optimális  terminál  elhelyezés  matematikai  modelljeire  összpontosít. 
Heurisztikus  módszerekkel  is  foglalkozik.  Abban  segít,  hogy  összegyűjti  azokat  a 
matematikai módszereket, amelyeket a modellezés során fel lehet használni [Cit3].

A városi áruszállításban életre hívott innovációkkal foglalkozik az a kiadvány, amely a city- 
logisztikai  konferenciáktól  függetlenül  foglalja  össze  azokat  a  technológiai  megoldásokat, 
amelyek elősegítik a környezetkímélő városi áruszállítás megvalósítását [In1]. Összefoglalja 
az új ötleteket és jó gyakorlati megoldásokat a városi áruszállítási rendszerek fejlesztésével 
kapcsolatos eljárások széleskörű megismertetése céljából.
2003-ban folytatódott a konferencia kiadvány sorozat megjelentetése, a III. Nemzetközi City 
Logisztikai  Konferencia  előadás  anyagait  összefoglaló  könyv  újra  tárgyalja  a  modellezés 
kérdését,  és  részletesen  vizsgálja  az  elektronikus  kereskedelmet  [Cit2].  A  2006.  évben 
megjelentetett,  szintén  konferencia  előadás  összefoglaló  dokumentum  pedig  a  IV. 
szakkonferencia  témaköreiben  bemutatott  előadásokat  tartalmazza  az  információs  és 
kommunikációs  technológiafejlesztés  és  az  intelligens  közlekedési  rendszerek  témakörben 
[Rec1]. 

2 OECD: Organisation for Economic Co-Operation and Development
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1.3.2.2  Európai szint: politikák és projektek     

Kifejezetten  a  városi  áruszállítás  kérdésével  foglalkozó  uniós  politika  még  nem  készült. 
Ellenben egyes regionális vagy városi területeken olyan egyedi városi közlekedéspolitikákra 
lehet találni, amelyek speciális vagy nagyon átfogó politikák.
Uniós szinten a legfontosabb áruszállítási politikákat az ECMT3 [Rou1], az EiB és az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság (továbbiakban EGSZB) készítette. 
1976-ban,  1984-ben  és  1998-ban  az  ECMT  összesen  három  kerekasztal  megbeszélést 
szervezett  a  városi  áruszállítási  problémák  áttekintése  érdekében.  Ezek  a  kerekasztal 
megbeszélések  azt  a  célt  szolgálták,  hogy  folyamatosan  figyelemmel  kísérjék  a  városi 
áruszállítás  fejlesztése  területén  tett  intézkedéseket.  A kerekasztalok  politikai  javaslatokat 
fogalmaztak meg a városi  áruszállítás  hatékonyabb megszervezése  és kezelése  érdekében. 
Főbb megállapításaik – amelyek közül néhány vitatható – az alábbiak voltak:

• a maximálisan kihasznált rakterű nehézteher gépkocsik alkalmazása az áruszállításban 
sokkal környezetkímélőbb, mint a kisebb tehergépkocsiké; 

• az  áruelosztó  központokat  nem  a  város  szélére,  hanem  a  városközpontokba  kell 
telepíteni,  mert  ellenkező  esetben  az  áruszállítási  forgalom hozzáadódik  a  normál 
forgalomhoz  ezzel  növelve  a  csúcsidők  forgalmi  torlódásait;  a  városközpontba 
telepített elosztóhelyekből kiinduló forgalom pont ellentétesen halad a városba haladó 
gépkocsi áradattal;

• a  rakodási  területek  kijelölésének  csak  akkor  van  értelme,  ha  azokat  valóban  az 
áruszállító tehergépkocsik használják;

• az  éjszakai  szállítás  csak  akkor  lehet  megoldás,  ha  biztosított  hozzá  a  megfelelő 
infrastruktúra,  illetve a  kellően  csendes  járművek,  amelyek az  ECMT szerint  nem 
álltak rendelkezésre;

• a városi  áruszállítás tervezése ne csak a központi  területekre terjedjen ki,  hanem a 
város egészére, komplexen tekintve az összes közlekedési szervezési feladatokat.

Az EGSZB városi közlekedésről megfogalmazott véleménye sok tekintetben megegyezik az 
ECMT  javaslataival,  azonban  egy  éles  ellentét  figyelhető  meg  a  két  szervezet 
megfogalmazásában.  Az  EGSZB  szerint  kisebb  méretű  és  lassúbb  járművekkel  kell 
kiszolgálni a városi területeket. 

Az EiB által bevezetett Tiszta Városi Közlekedés koncepció volt az alapja számos, az elmúlt 
években  született  városi  közlekedési  stratégiának,  amelyben  definíciókat  és  eljárási 
javaslatokat fogalmaztak meg. Mindezek olyan általánosan alkalmazandó elvek, amelyek a 
városi  áruszállítási  megoldások  alapgondolatát  képezik,  de  megjelennek  olyan 
közlekedéspolitikai elképzelések között is, mint amilyen a Közösség 2001-ben megszületett 
Fehér Könyve. Az Unió véleménye az, hogy ilyen magas szinten nem célszerű meghatározni 
a  városi  politikák  tartalmát,  ezért  fordultak  a  jó  gyakorlati  megoldások  támogatása  felé, 
amelyek alkalmasabbak a meglévő infrastruktúra jobb kihasználásának megvalósítására.  
Az  1990-es  évekig  nem  születtek  projektek  és  kezdeményezések  a  városi  áruszállítás 
területén,  még  olyanok  sem,  amelyek  csak  érintőlegesen  foglalkoztak  a  kérdéskörrel.  A 
Negyedik Kutatási Keretprogram volt az első, amely ugyan nem tartalmazott programokat a 
városi  közlekedésre,  de  megfogalmazta  a  városi  közlekedés  fejlesztésének  igényét.  A 
keretprogram  elsősorban  a  szervezeti  megoldások  és  a  különböző  politikai  eszközök 
vizsgálatára  összpontosított,  a  tömegközlekedést  emelve  a  kutatási  tevékenységek 
középpontjába.  A  keretprogram  projektjei  szervezeti,  irányítási,  technikai  és  gazdasági 
aspektusokat vizsgálva foglalkoztak a városi árumozgásokkal. 

3 ECMT: European Conference of Ministers of Transport
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A városi áruszállítás környezetkímélő megvalósítását szolgáló európai uniós projektek

Az Európai Unió anyagi támogatásával készült legfontosabb városi áruszállítással összefüggő 
projektek közé:

• a CITY LOGISTICS [Imp1];
• a COST 321 [Cost1];
• a DIRECT [Dat1];
• az ELCIDIS [Ele1];
• az EUROSCOPE [Eff1];
• az IDIOMA [Inn1];
• az IMAURO [Int1];
• a LEAN [Int2];
• a MOMENTUM [Mob1];
• a MOSAIC [Mob3];
• a MOST [Mob2];
• a PROPOLIS [Pla1];
• a PROSPECTS [Pro1];
• a REFORM [Res1];
• a SURFF [Sus1];
• a RECORDIT [Rea1];
• a MIRACLES [Mu1];
• a CITYFREIGHT [Cit1];
• a PROGRESS [Pri1];
• a CITY PORTS [Dev1];
• a TELLUS [Tra1];
• a TRENDSETTER [Set1];
• a VIVALDI [Vis1];
• és az eDRUL [Ecom1] tartozik.

A  projektrövidítések  magyarázatát  az  1.  melléklet  tartalmazza.  Mindezek  mellett  a 
legfontosabb, tematikus hálózatot kiépítő projekt a BESTUFS4 [Best1-Best11], amely most a 
második  korszakát  éli.  A BESTUFS  olyan  hálózat,  amelynek  célja  a  városi  áruszállítás 
innovatív megvalósítására született megoldások összefoglalása és összehasonlítása. 

A 24  felsorolt  projekt  közül  a  legfontosabbak  rövid  tartalmát  szükséges  összefoglalni.  A 
LEAN  [Int2]  a  városi  területeken  zajló  árubegyűjtés  és  -elosztás  javítására  alkalmas  új 
koncepciók kifejlesztésével és tesztelésével foglalkozott. Azt állapította meg, hogy a városi 
áruszállítást  helyi  problémának  tekintve  az  nem  szerepel  a  regionális  tervekben,  az 
áruszállításról hiányosak a technikai ismeretek, illetve az eredmények nem érik el a döntési 
helyzetben levőket. Ezért a LEAN európai szintű kampányt javasolt az információáramlás 
megvalósítására.  A  jó  gyakorlati  megoldások  valóban  nagyon  nehezen  jutnak  el  a 
célközönségig,  a  döntéshozókig,  gyakran  nincs  is  arról  tudomás,  hogy  milyen  adatbank 
fórumok  állnak  rendelkezésre  a  környezetkímélő  közlekedés  megvalósítására.  A helyzet 
javítása érdekében hatékony megoldás lenne, ha az egyes projektekben résztvevők, illetve a 
központi közigazgatás között működne egy folyamatos információkapcsolati csatorna, ahol az 
érdekeltek tudomást szerezhetnének a legújabb módszerekről. Mindehhez elégséges lenne az 
internet és lehetőségeinek kihasználása.

4 BESTUFS = BEST Urban Freight Solutions
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A REFORM  [Res1]  az  áruforgalmi/logisztikai  szolgáltató  központok  városi  közlekedésre 
gyakorolt  hatásait  vizsgálta  és  segédkönyvet  készített  az  önkormányzatok  számára  az 
optimális áruszállítás feltételeinek megteremtésére. A projekt a hosszútávú közlekedés és a 
city terminálok, illetve a logisztikai szolgáltató központok sikeres kialakításához szükséges 
koordináció  kialakításának,  szervezeti  és  szervezési  követelmények  megvalósításának 
megfogalmazásával  foglalkozott.  Fő  mondanivalója  az  együttműködés  kialakításának 
fontossága.  
Az  IDIOMA [Inn1]  az  áruelosztás  metropoliszokban  történő  hatékony  és  környezetbarát 
megvalósításával, a menedzsment és a szervezési eszközrendszer kialakításával foglalkozott. 
Kiemelt figyelmet fordított az intermodális áruszállítás kérdéseire. 
Az  ELCIDIS  [Ele1]  az  elektromos  meghajtású  áruszállító  járművek  alkalmazhatóságára 
összepontosított. Megvizsgálta, milyen együttműködési formában lehet megvalósítani a városi 
áruellátást környezetbarát, zéró emisszióval működő gépjárművekkel. 
A  SURFF  [Sus1]  pedig  az  áruforgalmi  központok  és  a  city-logisztikai  koncepciók 
irányításával összefüggő telematikai innovációkat foglalja össze, amelyek jól alkalmazhatók 
nemcsak a felhasználók, hanem az irányítók számára is. 

Az EU 4. Kutatási Keretprogramján túl, de a BESTUFS-on belül további két projekt érdemel 
említést,  az  egyik  az  INFREDAT,  a  másik  a  COST 339.  (Utóbbit  a  COST tevékenység 
kapcsán külön vizsgáltam).
Az INFREDAT [Met1] az intermodális áruszállítással összefüggő adat és információáramlás 
kérdéseit és az ezzel összefüggő adatvédelmi problémákat vizsgálta. Véleménye szerint azért 
nincsenek  használható  adatok,  mert  az  adatok  és  információs  rendszerek  heterogének,  az 
összehasonlítás nehézkes, állandóan rendelkezésre álló adatokra lenne szükség. A megoldást a 
projekt abban látja, ha az adatokat egy közvetítő gyűjtené össze és összesítené, továbbá egy 
meghatározott szervezet biztosítaná a titkosság hivatalos kereteit, és egy független szervezet 
harmonizálná  egymással  a  beérkező  adatokat.  Ez  a  gondolat  továbbra  is  megmaradt  az 
elképzelés  szintjén,  nincs  olyan  szervezet,  amely  ma  ilyen  központi  adatkezeléssel 
foglalkozna  annak  ellenére,  hogy  az  adatok  rendelkezésre  állása  a  városi  áruszállítás 
tervezésének egyik sarkalatos alapkövetelménye.

Az  Európai  Közösség  THERMIE  [Pro2]  (1990-1994)  és  a  JOULE  THERMIE  [Spe1] 
programjai fogalmaztak meg először követelményeket a városi áruszállítással összefüggésben 
az energiafelhasználás racionalizálása kapcsán.  Számos módszertan és technológiai  eljárás 
megvalósítását javasolták az áruszállítási szektorra. Mindenezek jó gyakorlati megoldásnak 
számítanak.  A  THERMIE  az  első  olyan  javaslatcsomagnak  tekinthető,  amely  a  városi 
áruszállítás környezetkímélő megvalósítását célozza. 
 
Az első,  valóban a  városi  árusforgalomra összpontosító  kutatási  projekt  a  COST-on belül 
három részprojekt volt, a COST 310/316, a COST 321 és a COST 339.
A  COST  310/316  a  városi  árulogisztikával,  a  COST  339  pedig  a  kiskonténerekkel 
foglalkozott. A városi áruszállítás szempontjából a legrelevánsabb a COST5 321 [Cost1] volt.
A COST 321 (1994-1998) jelentés alapvető kiindulási pontnak tekinthető a városi áruszállítási 
kutatások  területén.  Áttekinti  az  önkormányzatok  és  a  privát  szféra  által  támogatott 
eljárásokat és módszereket,  a logisztika, a technika, az infrastruktúra és az adminisztráció 
területén. A kutatási anyag politikai relevancia szerint osztályozza a megvalósított és tervezett 
megoldásokat  aszerint,  hogy  azok  milyen  mértékben  járulnak  hozzá  a  városi  áruszállítás 
minőségének  javításához.  Másrészről  pedig  mennyiségileg  határozza  meg  a  módszerek 

5 European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research – Európai Együttműködés a Tudomány 
és a Technikai kutatás területén
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hatékonyságát, szimulációs és modellezési eszközök, továbbá becslési eljárások használatával 
és esettanulmányokon keresztül.
A COST  321  két  munkacsoport  munkájára  épült.  Az  „A”  munkacsoport  foglalkozott  a 
jelenlegi helyzet feltárásával. 8 célterületet választottak ki, amelyet 4 fő prioritási területre 
osztott fel:

• forgalmi  igény  (logisztikai  szervezés,  közlekedési  eszközválasztás,  közlekedési 
költségek);

• infrastruktúra felosztás és területhasználat (fizikai tervezés, infrastruktúra tervezés, 
beruházások, forgalmi tervezés és menedzsment);

• gépjárművek jellemzői (hajtás technológia, alternatív üzemanyag használat);
• viselkedés (járművezetési stílus).

Összességében kiderült, hogy azoknak a módszereknek, amelyeknek átlagos a hatása és az 
elfogadottsága,  nagyobb az esélyük a sikeres megvalósításra.  A legsikeresebb megoldások 
közé  az  információs  technológiai  megoldások  alkalmazása,  az  áruforgalmi  központok 
működtetése,  a regionális  vasúti  hálózat  városi  áruellátó  központtal  (city terminállal)  való 
összekapcsolása,  az  útdíj  rendszerek  bevezetése,  az  alternatív  üzemanyagok használata,  a 
rakodási jellemzők harmonizálása és a közlekedés menedzsment útvonal ajánlási módszerei 
tartoztak. 

A „B”  munkacsoport  már  a  lehetséges  innovatív  megoldások  hatásait  vizsgálta.  Arra  az 
eredményre jutott, hogy az egyes egyedi intézkedések hatásai nagymértékben függnek a város 
és  a  régió  struktúrájától.  A  közlekedési  rendszer  természete  szintén  fontos  tényező. 
Meghatározó  a  szervezetek  irányítási  struktúrája  és  azok  közlekedési  szektorban  való 
részvétele. Minden intézkedés hatása más és más az egyes eltérő helyi környezeti keretek 
között. A munkacsoport feladata mégis az volt, hogy értékelje a megoldásokat és általános 
következtetéseket vonjon le. 27 intézkedést vizsgáltak meg, ezeket három csoportra osztották 
fel, mérsékelt hatású, a városi áruszállítás rendszerén egyértelműen javító, illetve lényeges, de 
pozitív és negatív hatásokat egyszerre produkáló módszerekre. 
A COST 321 szerint annak érdekében, hogy észlelhető javulást lehessen tapasztalni, ahhoz az 
intézkedések kombinációját kell alkalmazni. Azokat is városonként a helyi körülményeknek 
megfelelően kell kialakítani. A kutatás nem tudja megmondani, melyik a legjobb kombináció, 
ahhoz szimulációs modelleket kell segítségül hívni. Használható eredményt felmutatni csak 
két fontos tényező ismeretében lehetséges, vagyis tökéletesen ismerni kell a városi áruszállítás 
körülményeit  és  kapcsolatait  más városi  tevékenységekkel,  illetve a döntéshozatal  előtt  az 
érintettekkel konzultálni kell. 
Uniós szinten alapvető az információcsere. Az érintetteknek idejében és átfogóan kell ismerni 
az aktuális jogszabályokat és a legújabb innovációkat. A közlekedési hatékonyság alapja a jó 
adatbázis, ezért egy adatcsere hálózat kialakítását javasolja a kutatás. 

Az 1998-2002 között futott 5. Kutatási Keretprogramon belül a tovább folytatódó BESTUFS 
mellett újra megtalálhatók azok a projektek, amelyek kapcsolódnak a városi áruszállításhoz. 
Ez az időszak azonban két nagy lélegzetű kutatási tevékenység korszaka, a CITYFREIGHT 
[Cit1] projekté és a CIVITAS [Cle1] kezdeményezésé. 

A CITYFREIGHT [Cit1] olyan kutatási projekt, amely az Európai Unió 5. Keretprogramjának 
támogatása keretében az Energia, Környezet és Fenntartható Fejlesztés Program „Jövő Városa 
és Kulturális Örökség” elnevezésű 4. Akcióprogramjának megvalósításához járult hozzá. A 
2002-2004.  között  futó  projekt  a  városon  belül  és  a  városok  között  zajló  áruszállítási 
folyamatokra összpontosított, illetve figyelembe vett olyan logisztikai folyamatokat, amelyek 
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közvetlenül  kapcsolódnak  a  városi  áruáramlatokhoz,  mint  a  rakodás,  az  átrakóhelyi 
folyamatok, a távolsági áruszállítás. 
A projekt  lépéseket  tett  az Európában megvalósított  elképzelések vizsgálata irányába úgy, 
hogy egy egységes vizsgálati módszertant fejlesztett ki. Az egységes vizsgálati módszertan 
célja, hogy gyakorlati eszközöket javasolva segítse a helyi önkormányzatokat az igényeknek 
legmegfelelőbb  megoldás  megtalálásában.  A  kezdeményezések  adatbázisának  felállítása 
megkönnyíti  a  lehetőségek  közötti  specifikus  kutatást.  Az  adatbázisra  épülő  egységes 
vizsgálati módszertan és szcenáriók hozzájárultak a sikeres adaptációkhoz.

A projekt kezdetén az egyik legfontosabb szándék az volt,  hogy egy olyan döntéshozatalt 
támogató  eszközt  fejlesszenek  ki,  amely  segít  a  városoknak  abban,  hogy  problémáik 
megoldására  kiválasszák  a  legjobb,  vagy  éppen  a  legsikeresebb  elképzelést.  A 
projektmunkálatok  során  világossá  vált,  hogy  e  cél  megvalósításának  legjobb  módja  a 
működő rendszerek áttekintése és bemutatása. 
A segédkönyv  által  kialakított,  fejlesztéseket  vizsgáló  tipológia  a  szcenáriókat  az  alábbi 
kritériumok alapján kategorizálta:

• a tesztelt vagy megvalósított megoldások által elérhető eredmények,
• a megközelítés módja szcenáriónként,
• az alkalmazott politikai eszköz,
• a résztvevők közvetlen és közvetett befolyásolása az egyes szcenáriókban.

A projekt 7 ország 14 városának 23 kezdeményezésére épült, ezekből a városokból került ki a 
projekt konzorciuma. A CITYFREIGHT 9 munkacsoportra tagozódott.
Fő  eredménye  az  érdekeltek  számára  szerkesztett,  városokon  belüli  és  városok  közötti 
áruszállítási rendszerek fenntartható fejlesztésére szolgáló innovációk előnyeit és hátrányait is 
bemutató segédkönyv. A különböző városok tapasztalatain alapulva számos hasznos javaslat 
és alapelv fogalmazódott meg, amelyek meghatározóak a városi áruszállítás szempontjából. 
Ezek felsorolásszerűen a következők:

• a célok világos meghatározása és az alapos problémafeltárás elengedhetetlen;
• a városi áruszállítási kezdeményezések hatása gyakran túlnyúlik a városon;
• a városi áruszállítás szisztematikus megközelítést igényel;
• a városi áruszállításban hosszú távon kell gondolkodni;
• a  támogatás  és  az  érdekeltek  bevonása  a  döntés  előkészítési  folyamatokba 

elengedhetetlen;
• a  helyi  önkormányzatok  szerepe  nagyon  fontos  a  támogatás,  a  felelősség 

meghatározása és a döntéshozatal szempontjából;
• a létező hátrányok és a teoretikus hasznok nem jelentik az egyedüli kritériumot;
• nincs mindenhol alkalmazható általános megoldás;
• minden megoldásnak vannak hátrányai is. 

A CITYFREIGHT projekt  eredményeképpen  megszületett  jó  gyakorlati  kezdeményezések 
segédkönyvével  olyan  eszköz  került  az  innovatív  gondolkodású  városi  vezetők  kezébe, 
amelynek segítségével speciális városi áruszállítási problémáikra adaptálhatnak már bevált és 
sikeres  módszereket.  Innentől  már  csak  a  városnak  kell  dönteni,  hajlandóak-e  kapacitást 
áldozni az áruszállítás okozta hatások kedvező befolyásolására [Kissd11]. 

A 2001-ben indult CIVITAS program olyan bemutató kisprojekteket tartalmaz, amely 14 EU 
város  és  öt,  akkor  még  csatlakozó  város  kezdeményezéseire  épült.  A városokban  minta 
projektek  indultak  a  városi  forgalmi  torlódások,  a  levegőszennyezés  és  a  zajterhelés 
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csökkentésére  olyan  technológiák  és  módszerek  kipróbálásával,  amelyek  alkalmasak  a 
meghirdetett szlogen, a tiszta városi közlekedés követelményeinek megvalósítására.  

A korábban említett BESTUFS [Best1-Best11] a jelenleg működő legnagyobb és legátfogóbb 
kezdeményezés  a  városi  áruszállítás  területén.  Fenntartja  és  folyamatosan  szélesíti  azt  az 
európai  hálózatot,  amely  kutatóknak,  tervezőknek,  futó  projekteknek,  döntéshozóknak, 
önkormányzatoknak és közlekedési szolgáltatóknak nyújt pótolhatatlan információkat a városi 
áruszállítással  összefüggő  jó  gyakorlati  megoldásokról,  sikertényezőkről  és  buktatókról 
egyaránt.  A  BESTUFS  II.  segít  meghatározni  a  problémákat  és  követelményeket. 
Legfontosabb eredménye a folyamatosan publikált segédkönyv sorozata, amelyben egy-egy 
vizsgálati területet mutat be a lehető legnagyobb részletességgel már 2001 óta. 

1.3.3 A városi  áruszállítás  hazai  kutatása,  a  városi  áruszállítási  forgalom  kezelésére  
alkalmas megoldási elképzelések Magyarországon

A városi áruszállítás témakörét átfogóan tárgyaló első hazai szakkönyv 1982-ben jelent meg 
[Nagy1].  A  könyv  részletesen  ismerteti  a  városi  áruszállítás  szerepét,  jellemzőit, 
munkafolyamatait  (technológiáit),  eszközeit.  Kiemelten  tárgyalja  a  kereskedelmi 
áruszállítások és a városközpontok ellátásának kérdését. 
A BME  Közlekedésmérnöki  Kar  Közlekedésüzemi  és  Közlekedésgazdasági  tanszékeinek 
köszönhetően,  a  városi  áruszállítás  kérdése,  kezelése,  hatásainak vizsgálata,  fejlesztésének 
lehetőségei  már  a  90-es  évektől  kezdve  a  közlekedésmérnök  képzés  tananyagát  képezik. 
Mindkét tanszéken tudományos kutatások keretei között is foglalkoztak a városi áruszállítás 
kérdéseivel, a Közlekedésgazdasági Tanszék az IDIOMA projektben közreműködve [Tán7], 
[Tán4], a Közlekedésüzemi Tanszék pedig a Környezetvédelmi Minisztérium megbízásából 
[Afen1] végzett kutatásokat a területen.  
A Közlekedésgazdasági Tanszék nemzetközi partnerek meghívása alapján kapcsolódott be az 
EU  IDIOMA  projektjébe,  melynek  célja  az  európai  nagyvárosok  city-logisztikai 
koncepciójának  kidolgozása,  a  városi  áruszállítási  tevékenységek  innovatív  megoldási 
módszereinek kialakítása, és a legjobb gyakorlatok elterjesztése és alkalmazása volt. Az EU 
által finanszírozott kutatással párhuzamosan a Tanszék elnyert egy hazai kutatási pályázatot 
is, amely lehetőséget biztosított arra, hogy a globális logisztikai trendek elemző értékelését 
követően a nemzetközi tapasztalatok adaptációjával és a budapesti áruszállításra vonatkozó 
friss adatbázisból nyerhető információk célirányos feldolgozásával kidolgozza a főváros city-
logisztikai koncepcióját, és javaslatokat készítsen a fejlesztésre.
A  Közlekedésüzemi  Tanszék  kutatási  zárójelentésében  külön  fejezetet  szentelt  a  városi 
áruszállításnak, bemutatva szerepét és jelentőségét a városi mobilitás alakulásában, elemezve 
környezeti  kapcsolatrendszerét  és  az  általa  okozott  káros  hatások  csökkentésének 
szükségességét. 
TARNAI  J.  nevéhez  számos,  a  városi  áruszállítással  foglalkozó  tudományos  publikáció 
kapcsolódik.  1993-ban  megjelent  cikkében  [Tarn1]  összefoglalja  a  városi  áruszállítás 
fejlesztésének fontosabb kérdéseit, bemutatva az áruszállítási folyamatok jellemző alakulását, 
a városi forgalom összetevőit, a városi áruszállítás változásait, a vele kapcsolatos igényeket és 
szükségleteket.  A 2000-ben publikált,  a  city-logisztika  kérdéseivel  foglalkozó tanulmánya 
[Tarn4] a városi áruszállítást is érintő integrált, hatékony, szervezett és a környezetvédelmi 
szempontokat szem előtt tartó városi logisztika megvalósítási lehetőségeit vizsgálta. 2002-ben 
megjelent  cikkében  [Tarn3]  különös  figyelmet  szentelt  a  városi  áruszállítás  környezeti 
kihatásainak. 2005-ben megjelent tanulmányában a városi áruszállítás fejlesztési lehetőségeit 
tekintette át [Tarn2]. 
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A Közlekedésgazdasági Tanszék oktatói (TÁNCZOS L-né, BOKOR Z., LEGEZA E.) az említett 
nagyprojekten  túl  több  publikációban  jelentették  meg  a  city  logisztikával  kapcsolatos 
kutatásaik eredményeit [Tán1], [Tán2], [Tán3], [Tán5], [Tán6], [Leg1].

A városi áruszállítás európai szintű fórumának a BESTUFS-nak hazai képviselője MONIGL J. 
Nevéhez számos kutatási jelentés, vizsgálat, tudományos közéleti szereplés kapcsolódik, neki 
köszönhető a városi áruszállítás környezetkímélő és hatékony megvalósítása területének egyik 
legjelentősebb  magyar  nyelvű  dokumentumának,  „A  városi  teherszállítás  jó  gyakorlati 
megoldásai”  v.  kézikönyvnek  a  megjelentetése  [Best8]  és  a  BESTUFS  nemzeti 
szemináriumainak  megrendezése.  A  BESTUFS  nem  más,  mint  a  városi  áruszállítás  jó 
gyakorlati  megoldásainak  európai  platformja  [Best1-Best12].  Összefoglalja,  rendszerezi  a 
városi  áruszállítási  megoldások széles tárházát;  konferenciák, munkaértekezletek keretében 
tárgyalja a megoldási problémákat; kiadványokban, kézikönyvekben foglalja össze, és tárja a 
nyilvánosság  elé  a  városi  áruszállítást  érintő  minden  lényeges  körülményt  és  megoldási 
javaslatokat. A BESTUFS nem kutat, hanem a gyakorlatot tárja fel, gyűjti össze, és bocsátja 
az érdekeltek rendelkezésére.

A közlekedési  tárca  megbízásából  is  készíttetett  tanulmányokat  a  Közlekedéstudományi 
Intézet  [Acit1],  [Azo1]  a  városi  áruszállítás  hatékony  hazai  fejlesztési  lehetőségeinek 
feltárására.  Ezek  a  tanulmányok  elsősorban  a  fővárosra  koncentráltak,  de  az  ország 
nagyvárosait is számba vették, kiemelten vizsgálva a logisztikai szolgáltató központokat és a 
jövőben kialakítandó city-logisztikai  terminálok lehetséges elhelyezését.  Környezetvédelmi 
szempontú analízist ezek a szakirodalmak sem tartalmaztak. 
BERÉNYI  J.  2002-ben  a  települési  logisztika  és  a  működő  város  kapcsolatrendszerének 
bemutatása során részletesen tárgyalta a városi lakosság megnövekedett igényeinek kezelésére 
kialakult  áruellátási  rendszerek  problémáit.  Hangsúlyozta,  hogy  a  szervezett,  hatékony, 
optimumra  törekvő  áruszállítási  rendszerek  kialakítása  alapvető  feladat  annak  érdekében, 
hogy  a  város  működőképessége  és  élhetősége  megmaradjon  [Ber1].  2005-ben  a  városi 
közlekedés és a logisztikai rendszerek kapcsolatrendszerét tanulmányozta, kiemelve azt, hogy 
a  városi  áruszállításnak  mekkora  szerepe  van  a  városi  forgalom alakulásában,  és  milyen 
lépésekre van szükség a forgalom környezetkímélő lebonyolítása érdekében [Ber2].
 
A  városi  áruszállítás  átfogó  hazai  fejlesztési  elképzeléseit  a  Közlekedés  Kft.  szakmai 
irányításával  a  Főváros  Főpolgármesteri  Hivatala  számára  készített  tanulmányok foglalják 
össze  [Afőv1],  [Afőv2]  [Avár1],  [Avár2].  Ezek  bemutatják  a  jó  nemzetközi  gyakorlati 
megoldásokat,  és  Budapest  esetében  áttekintik  az  áruszállítások  jellemzőit.  A fővárosi  V. 
kerület déli szektorára végrehajtott mintaáramlási felvétel során megállapították a jellemző 
létesítmények  fajtáit,  a  szállítások  típusait,  kiinduló  pontjait,  a  szállítóeszközök  típusait. 
Felvételre került a szállítások gyakorisága is.  A vizsgálatok során levegőtisztaság-védelmi, 
vagy  zajterhelési  vizsgálatok  dokumentáltan  nem  történtek.  A  tanulmányokban  javasolt 
kétszintű forgalmi modell segítségével jó közelítéssel becsülhetők a terület felhasználás és a 
teherforgalom fő összefüggései, ebből pedig meghatározhatók a szűk keresztmetszetek, és a 
megalapozhatók a szükséges beavatkozási intézkedések. A felmérés lassú és költségigényes. 
Ugyanezen cég  szintén  a  Főpolgármesteri  Hivatal  megbízásából  elkészítette  a  termék-  és 
áruszállítás  felmérésének  módszerét  [Ate1],  amely  a  belvárosban  megvalósításra  kerülő 
mintafelvétel  leírását  tartalmazza  (amely  alapjaiban  egy  kikérdezéses  rendszer).  Továbbá 
bemutatja egy 1994-es adatokon alapuló teherforgalom felvétel eredményeit is. 
A további hazai irodalmak [Bár1], [Páp1], [Páp2] jellemzően a city-logisztikai koncepciók 
magyarországi megvalósítási lehetőségeit tárgyalják. 
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Említést érdemel Kaposvár 2005-ben publikált önálló city-logisztikai fejlesztési koncepciója 
[Kel2], amely előrehaladottabb állapotban van a fővárosi kezdeményezésnél, és amely ékes 
példának tekinthető a városi áruszállítás térségi fejlesztésének megvalósíthatóságára. 
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2. A városi áruszállítás jellemzése

A városok vezető szerepet töltenek be az iparosodott világ gazdasági és politikai fejlődésében. 
A város  szükséglet  kielégítés  magas  foka  és  a  régi  városrészek  revitalizálása  vonzza  a 
lakosságot és a látogatókat, így a forgalmat is. A forgalom növekedéséhez hozzájárul továbbá 
a város és a városkörnyék összeolvadása. 
Az OECD országaiban  1950-ben a lakosságnak kb. 50%-a élt városokban, 2000-re ez a szám 
77%-ra nőtt, 2020-ra pedig várhatóan eléri a 83%-ot. Ennek következtében a városi személy 
és áruszállítási forgalom jelentős növekedésével lehet ezekben az országokban, így hazánkban 
is számolni [Del1]. 

2.1 A városi áruszállítás feladatai

„A  nagy  lakosszámú  városok  európai  életszínvonalon  történő  ellátása  nagy  volumenű 
árufolyamokat  indukál  a  nagyvárosok  felé.  Nagy  mennyiségű  áru  eltérő  idejű, 
kiszámíthatatlan  forgalma  valósul  meg,  ami  a  leggyakrabban  ugyanazon  a  közlekedési 
hálózaton  bonyolódik  le,  ahol  a  személyforgalom.  Változó  intenzitású,  csúcsforgalmi 
maximumokat  generáló  forgalmi  áramlatok  bonyolódnak  le  a  boltok  és  piacok,  illetve  a 
lakóövezetek  között,  amelyek  csillapítására  meg  kell  találni  az  optimális  megoldásokat” 
[Leg1]. 

Városi áruszállítás minden olyan szállítás, amely a város területét érinti, azon áthalad vagy 
kezdő és/vagy végpontja a város területén van. A városi áruáramlási folyamatok vizsgálata 
szempontjából különbséget kell tenni a távolsági és a helyi forgalom között. Az első típusba 
tartozik  az  átmenő  és  a  célforgalom,  az  utóbbiba  a  gyűjtő-elosztó  forgalom,  és  itt  is 
értelmezhető a célforgalom. 

Az  áruszállítási  forgalom  struktúrája  a  fel-  és  leadóhelyek,  illetve  a  gyűjtő-elosztó 
átrakóhelyek térbeli  elhelyezkedésétől függ. A fel-  és leadóhelyek a városközpontokban, a 
városrész központokban, a vegyes övezetekben és az ipari övezetekben helyezkednek el. A 
gyűjtő-,  elosztó-  és  átrakóhelyek  funkcióját  elláthatják  pl.  logisztikai  központok,  vasúti 
teherpályaudvarok,  kikötők,  postai  csomagelosztók,  szállítmányozói  szolgáltató  raktárak, 
nagykereskedelmi raktárak, nagybani piacok, közraktár telepek és vámudvarok.

A városi  áruszállítási  forgalom  a  gazdasági  forgalom  része  (2.  ábra),  amely  a  városok 
úthálózatán a  személyforgalommal osztozik.  Szervezeti  szempontból  a  szállítás  közhasznú 
(közforgalmú) vagy nem közforgalmú lehet. 

A városi területeken az áruszállítási forgalom a közlekedési eszközhasználatot tekintve lehet 
közúti,  vasúti,  vízi,  kerékpáros  vagy  gyalogos.  A leggyakrabban  alkalmazott  áruszállítási 
eszköz azonban a gépjármű, a nem motorizált áruszállítási módok szerepe alacsony. 

A logisztikai  fejlődést  a  piaci  verseny,  a  nyereségszerzés  és  annak  növelése,  illetve  a 
versenyben maradás szükségessége váltotta ki. A logisztikának az áru célállomásra történő 
eljuttatási  folyamatában  mennyiségi  és  minőségi  feladata  van.  A mennyiségeket  úgy  kell 
összefognia,  hogy ezáltal  optimálisan lehessen kihasználni  a  szállító  és  rakodóeszközöket. 
Mindemellett a logisztikai költségek optimális alakítása mellett térben és időben, megfelelő 
mennyiségben  és  az  igényekhez  maximálisan  alkalmazkodó,  az  egyéni  kívánságokat  is 
figyelembe venni  képes ellátást  kell  biztosítani.  Minőségi  feladata,  hogy romlás nélkül,  a 
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kiválasztott  és  megrendelt  állapotban a lehető legrövidebb időn belül  kerüljön a termék a 
felhasználóhoz [Páp1]. 

A városi áruszállítási forgalom alapvetően három nagy csoportba sorolható:
• lakosság ellátásával összefüggő forgalom;
• termeléshez kapcsolódó forgalom;
• egyéb áruszállítási forgalom, pl. hulladék szállítás, építkezési forgalom, költöztetési 

forgalom stb.)

2. ábra: A gazdasági forgalom összetevői [Tarn2]

2.2 A városi áruszállítási igények növekedése

Európa  szerte  általános  tendencia,  hogy  a  közúti  közlekedés  az  áruszállítási  közlekedési 
munkamegosztásban  egyre  dominánsabb  szerephez  jut,  visszaszorítva  a  vasúti  és  a  vízi 
közlekedést. Az Európai Unióban is egyre inkább növekszik a közlekedési munkamegosztás 
kiegyensúlyozatlansága. 

Az  áruszállítási  teljesítmények  növekedési  üteme  tartósan  meghaladja  a  GDP növekedési 
ütemét,  nemcsak  Magyarországon,  hanem az  Európai  Unióban  is.  Hazánkban  1989-1993 
között a GDP 1%-os csökkenése az áruszállítási teljesítmények 2,88%-os csökkenését váltotta 
ki, 1993-2005 között ez a tendencia megfordult, a GDP 1%-os növekedése az áruszállítási 
teljesítmények 1,81% növekedésével járt együtt (3. ábra).

gazdasági forgalom

üzleti, hivatás és 
szolgáltatási forgalom áruszállítási forgalom

munkavégzéshez 
kapcsolódó forgalom

taxi forgalom

mentő, tűzoltósági, 
rendőrségi forgalom

egyéb lakossági 
szolgáltatásokhoz 

(mint házhoz szállítás, 
vevőszolgálat, szerviz) 
kapcsolódó forgalom

lakossági áruellátáshoz 
kapcsolódó 

kereskedelmi forgalom

termeléssel 
kapcsolatos vállalatok 

közötti forgalom

postai, futár, expressz, 
csomagküldő vállalati 

forgalom

egyéb. pl.: költözési, 
építkezési, 

kommunális 
áruszállítási forgalom
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3. ábra: A magyarországi áruszállítási teljesítmények változása [Egy1]

Az Európai Unió 25 tagállamának átlagára számítva a  közúti közlekedés aránya 2005-ben 
megközelítette a 73%-ot, a vasúti áruszállítás aránya a vizsgált évben mindössze 16,5% volt.
Az elszállított árumennyiség alapján Magyarországon a közúti közlekedés részarányát hét év 
alatt  54%-ról  73%-ra  növelte,  a  vasút  részaránya  pedig  31%-ról  18%-ra  esett  vissza.  Az 
árutonna-kilométer  teljesítmény  alapján  a  közút  részaránya  hét  év  alatt  42%-ról  57%-ra 
emelkedett, a vasút részaránya pedig 33%-ról 24%-ra csökkent (4. ábra) [Egy1]. 

4. ábra: A közlekedési áruszállítási munkamegosztás változása Magyarországon 1997-2006 
között az elszállított árumennyiség (tonna) és az árutonna kilométer teljesítmény szerint 

[Egy1]
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Az  Egységes  Közlekedésfejlesztési  Stratégia  (továbbiakban:  EKFS)  szerint  a  logisztikai 
szolgáltatások piaca az átlagos gazdaságnövekedési ütem többszörösével  bővül, és jelentős 
gazdasági  eredményt  nyújt.  Azonban  a  logisztikai  céllal  „megállított”  áruáramlatokból 
származó  forgalomnövekmény  a  környezetre  káros  hatásokat  is  gyakorol,  amelyeket 
racionálisabb  szervezéssel  kell  csökkenteni.  Igaz  ez  a  városokat  érintő  logisztikai 
folyamatokra is. 

Az áruszállítási  igények egyre intenzívebb növekedése prognosztizálható mind a lakossági 
áruellátásával, mind a termeléssel kapcsolatos szállítások területén. 

A szállítási igények növekedésének fő okai:
• a  gyártási  mélység  csökkenése,  a  kiszervezés  (outsourcing)  részarányának 

növekedése;
• a termelési, az ellátási, elosztási hálózatok globalizálódása;
• a  JIT-elvű (Just  In  Time – éppen időben)  beszállítások részarányának növekedése, 

ezáltal a készletcsökkentés, illetve a szállítások gyakoriságának emelkedése;
• a küldemények méretének csökkenése;
• a termékféleségek számának növekedése; 
• a termékek életciklusának csökkentése.

Az  igénynövekedés  mellett  a  szállítások  minőségével  kapcsolatos  követelmények  és  a 
logisztikai szolgáltatások iránti igények is növekednek. 

A forgalom további növekedéséhez vezet, hogy a városi forgalomban a várakozási idők és 
menetidők egyre hosszabbak, egy szállítójármű a korábbiakhoz képest kevesebb járatot tud 
teljesíteni.  Nemzetközi  felmérések szerint  a  járművek fordulóideje  átlagosan 34,5%-ban a 
menetidőre, 34,5%-ban a rakodásra, 25%-ban a rakodásra várakozásra és 6%-ban a forgalmi 
dugókban eltöltött várakozásra oszlik meg. A városokban bevezetett különféle korlátozások 
következtében az ellátásra igénybe vehető időablakok egyre kisebbek, az átvételi idők egyre 
korlátozottabbak. A forgalom 25%-a 6-9 óra között, 60%-a pedig 9-13 óra között bonyolódik 
le. 
A kereskedők is a készleteik csökkentésére törekednek, gyakrabban és kevesebbet rendelnek. 
Mindezek a folyamatok az elosztási forgalom növekedését indukálják [Tán7]. 
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2.3 A városi áruszállítás problémái

A városi  áruszállítás  kihatásainak  számszerűsítésével  kapcsolatban  kevés  információ  áll 
rendelkezésre, nemcsak helyi vagy nemzeti,  de még európai uniós szinten is.  Mindez arra 
vezethető  vissza,  hogy  a  városi  áruszállítás  nem  számít  központi  kérdésnek,  továbbá  a 
nemzeti  kormányzatok szerint  a  városi  áruszállítás  kérdése helyi  ügy,  az önkormányzatok 
feladata az ebből adódó problémák kezelése. A legtöbb önkormányzatnak viszont kapacitása 
sincs arra,  hogy a városi  áruszállítási  folyamatokkal  komplexen foglalkozzon. Mindez azt 
eredményezi,  hogy  a  városi  áruszállítás  gazdasági,  társadalmi  és  környezeti  problémáival 
nemcsak  nem  foglalkoznak,  de  nincs  is  igazán  ismeretük  róla.  Magyarország  is  ebbe  a 
kategóriába  tartozik,  a  kormányzat  nem  tekinti  prioritásnak  a  városi  áruszállítást,  az 
önkormányzatok  pedig  nem  képesek  arra,  hogy  önállóan  tegyenek  lépéseket  a  városi 
áruszállítási folyamatok optimálására. 

Az áruszállítás kihatásait a következő csoportokra lehet osztani, mint:
• elérhetőség, forgalom alakulásában játszott szerep;
• energiafelhasználás, a természeti és az épített környezet terhelése;
• balesetveszély.

2.3.1 Elérhetőség, a forgalom alakulásában játszott szerep

Az elérhetőség problémáját általában a nem megfelelő városi áruszállítási infrastruktúra, a 
behajtási korlátozások sokfélesége és a forgalmi torlódások okozzák. Komoly akadályt jelent 
a parkolási lehetőségek hiánya, amely különösen a rakodást nehezíti meg. Ha pedig vannak is 
ilyen  területek  kijelölve,  azokat  szabálytalanul  parkoló  járművek  foglalják  el.  Ennek 
eredménye a szélső sávokban történő parkolás, amely nemcsak a forgalom lebonyolódását 
akadályozza, hanem komoly baleset veszélyt is jelent. 
A  városokban  bevezetett  behajtási  korlátozások  célja  a  városi  környezet  élhetőségének 
fenntartása. Változatosságuk logisztikai tervezésre kényszeríti a szállítmányozó vállalatokat. 
Sajnálatos, hogy az egyes korlátozási  rendszerekről nem áll mindig rendelkezésre elérhető 
információ. 

Az elérhetőség beállt a már meglévő 5 nagy piaci kritérium, az ár, a termék, a teljesítmény, a 
látvány és a reklám mellé. Mivel a szolgáltatók működésüket a lehető legnagyobb területen a 
közvetlen  fogyasztói  igények kielégítésére  kívánják  fordítani,  egyre  kevesebb hely  marad 
raktározásra és egyéb háttérfunkciók ellátására. Sokkal gyakoribb szállításokra van igény. A 
várakozási  idők  néhány  napra  csökkentek,  a  24  órás  vagy  a  napi  több  kiszállítás  a  mai 
gyakorlat, a heti szállítások gyakorlatilag megszűntek. 

A városi áruszállítás hatásindikátorait a BESTUFS [Best12] is rendszerezte. Az elérhetőségre 
és a forgalomra gyakorolt hatás szempontjából három indikátor csoportot lehet kiemelni a 
BESTUFS rendszerezéséből: 

• az árumennyiséget, az áruk és termékek iránti igényt;
• a járműállományt;
• és az ellátás minőségét.

Az árumennyiség alapvetően határozza meg a kapcsolódó közlekedési igényt, és a logisztikai 
szolgáltatások  szükségességét.  Az,  hogy  a  város  területén  mekkora  árumennyiséget  kell 
megmozgatni  a  lakosság  területi  elhelyezkedésének  a  függvénye.  Az  indikátor  jellemzők 
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pedig konkrétan számszerűsítik egyes indikátorokat. Az összefüggéseket az 5. ábra foglalja 
össze.

5. ábra: Az elérhetőségre és a forgalomra gyakorolt hatás indikátorcsoportjai, indikátorai, 
indikátor jellemzői [Best12]

  indikátorcsoport      indikátor indikátor jellemző

lakosság sűrűség
háztartások mérete

lakosság

tgk-k darabszám össztömeg és kor szerint
részarány a teljes közlekedésben

tulajdonosi körülmények
irányítás a városban

logisztika

közlekedési igény

feladók
logisztikai költségek

 szállítási költségek aránya a teljes 
logisztikai láncban
fizetések fedezete

szállított árumennyiség a városban

városi áruforgalom a városba belépő járművek száma
mozgások száma naponta

szolgáltatás és 
hulladékszállítás

szolgáltatás
hulladék begyűjtés

teljesítmény jkm
raktérkihasználás

városi ellátás ált. szállítási jellemzők 
(fuvarozók)

kombinált szállítás
kiszállítási napok és időszakok

járatok szabályszerűségei
kiindulópontok

megállások száma naponta és járatonként
járathossz

megállások közötti távolság
járat időtartama

utazási idő a városközpontba és vissza

ált. szállítási jellemzők 
(fuvaroztatók)

kiszállítások száma
állásidő, rakodási idők

házhoz szállítás boltok által nyújtott ilyen szolgáltatás
lakosság által megtett km
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2.3.2 Energiafelhasználás, a természeti és az épített környezet terhelése

A városi áruszállítás környezetszennyezésben játszott szerepe a kibocsátott szennyezőanyag 
mennyiségében,  a  zajterhelésben és az épített  környezetre  gyakorolt,  az  előző két  hatásra 
visszavezethető közvetett befolyásban foglalható össze. Az energiafelhasználás közvetlenül 
befolyásolja a szennyezőanyag emissziót a jelenleg alkalmazott túlnyomó részben fosszilis 
alapú energiaforrások esetében. A környezet, mint indikátorcsoport ezért a természeti és az 
épített  környezetre terjed ki,  indikátorai  a  szennyezőanyag kibocsátás,  a zajterhelés,  és  az 
energiafelhasználás. Az indikátor rendszert és az indikátor jellemzőket a 6. ábra mutatja be. 
Az épített környezetre hatást gyakorló indikátorokat szaggatott nyíl jelzi. 

6. ábra: A környezeti hatásindikátor csoport indikátorai, indikátor jellemzői [Best12]

indikátor csoport indikátor           indikátor jellemző

Energiafelhasználás

Az  energiafelhasználás  fontos  indikátor  a  környezeti  hatások  számszerűsítésekor.  Az 
energiafelhasználás az egyes járműtípusok üzemanyag felhasználásából határozható meg. 
Az  üzemanyag  felhasználás  nagymértékben  függ  a  gépjármű  jellemzőitől,  a  forgalmi 
szituációktól, a közúthálózattól, a vezetői viselkedéstől.  
A fosszilis energiafelhasználás csökkentése érdekében széles körű fejlesztések indultak meg 
az alternatív üzemanyagok alkalmazására, illetve az alternatív hajtások fejlesztése. Minden 
üzemanyag alternatív, amely nem benzin vagy gázolaj. Alternatív hajtásnak számít a hibrid 
rendszer (dízel/elektromos, benzines/elektromos), alternatív üzemanyagnak a CNG (sűrített 
földgáz), az LPG (cseppfolyós propán és bután keveréke) és a fosszilis energiaforrásból, vagy 
annak  felhasználásával  előállított  hidrogén.  Alternatív  megújulónak  számít  a  biodízel,  a 
bioalkohol, biogáz és a tisztán megújuló energiaforrás felhasználásával előállított hidrogén.
 
A városi  áruszállítás  sokkal  jobban  szennyez,  mint  a  távolsági  szállítás.  Mindez  a  rövid 
távolságú szállításoknak,  a  nagyszámú megállásnak  köszönhető.  A 7.  ábra jól  szemlélteti, 
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hogy  az  üzemanyag  felhasználás  annál  nagyobb,  minél  gyakrabban  kell  megállnia  a 
gépkocsinak. Egy 10 km-es útszakaszon, amennyiben 10 alkalommal szükséges megállni, úgy 
a fogyasztás 140%-kal növekszik meg. A gyakori megállás gyakori elindulást is jelent. Ennek 
energiaszükséglete  egy áruszállító  jármű esetében az  állandó sebességgel  való haladáshoz 
szükséges energiamennyiség többszöröse. 

7. ábra: Üzemanyag felhasználás növekedése a megállások függvényében [Best12]
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Szennyezőanyag kibocsátás

Az  áruszállítás  nemcsak  globális  környezetszennyezésben,  hanem  a  helyi  levegőminőség 
alakulásában is fontos szerepet játszik. A városi áruszállítás okozta legnagyobb probléma a 
városi  területeken  a  zajterhelés  mellett  mindenképpen  a  levegőszennyezés.  A belsőégésű 
motorok a fosszilis eredetű üzemanyag elégetésével jelentős mennyiségű szennyező anyagot 
bocsátanak  a  környezetbe,  elsősorban  szén-monoxidot,  nitrogén-oxidokat,  részecskét 
(kormot) és szén-dioxidot, kisebb mennyiségben szénhidrogéneket. 
A gépkocsik szennyezőanyag kibocsátásának csökkentése céljából született meg az EURO 
normarendszer.  A  rendszeresen  szigorodó  emissziós  előírás  meghatározza  az  újonnan 
forgalomba helyezett  járművek által  maximálisan kibocsátható károsanyag mennyiségét. A 
tehergépkocsik  energiafelhasználása  és  szennyezőanyag  kibocsátása  konstrukciós 
tulajdonságaikon  túl  a  működésük  függvénye,  városi  forgalomban  mindkettő  lényegesen 
magasabb, mint a távolsági szállítás során.

A tehergépjárművek károsanyag emissziójának meghatározó tényezői a gépkocsi össztömege 
és  a  motor  teljesítménye.  A  2004.  évi  emissziókataszter  [Ahaz1]  adatai  alapján  a 
tehergépkocsik többsége dízel üzemű, emiatt a megyékben a közlekedési részecske kibocsátás 
72%-ért,  a  fővárosban  pedig  69%-ért  voltak  felelősek.  A nitrogén-oxid  kibocsátásban  a 
teherforgalom részesedése a megyékben összesen 33%-ot, míg a fővárosban 40%-ot ért el. A 
szén dioxid kibocsátást  tekintve  pedig az arány 41% és 30% volt.  Az adatokat  a  8.  ábra 
szemlélteti. 
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8. ábra: A tehergépkocsi forgalom szennyezőanyag kibocsátási részaránya a megyékben és a 
fővárosban 2004-ben (PM = részecske) [Ahaz1]
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Zajterhelés

Az üzemanyag felhasználásból eredő károsanyag emisszió mellett a tehergépjármű forgalom 
zajhatása  is  figyelemreméltó,  a  lakossági  panaszok  nagy  része  a  tehergépjárművek  által 
okozott  zajterhelésre  koncentrálódik.  Annak  ellenére,  hogy  a  városi  közlekedésben  a 
tehergépjárművek  részaránya  alacsony  (10-12%),  mégis  a  legnagyobb  zajterhelés  okozói. 
Megrakva  és  üresjáratban  is  zajosak,  zajkibocsátásuk  80-90  dB(A)  értékeket  is  eléri,  ez 
azonban nem lépi túl a számukra előírt gyári kibocsátási határértéket. 

A tehergépkocsik a városi környezet zajállapotának kialakulásában sokkal nagyobb szerepet 
játszanak, mint amekkora a városi forgalomban betöltött részarányuk alapján feltételezhető 
lenne. Több nemzetközi felmérés szerint a városokban az összes tehergépkocsi forgalomnak 
kb. akkora a zajterhelése, mint az összes személygépkocsi forgalom felének [Kissd1]. 

Az áruszállításhoz kapcsolódó zajt okoznak a rakodás és az azzal összefüggő tevékenységek 
is. A holland PEAK [Pea1] projekt keretében vizsgálatokat folytattak annak meghatározására, 
hogy  a  városi  áruszállítással  kapcsolatos  rakodási  folyamatok  során  hogyan  alakultak  a 
zajterhelési  értékek.  Az  1.  táblázat  adatai  alapján  megállapítható,  mekkora  hatása  van  a 
csendes árukezelő eszközök alkalmazásának és a járművezetők kultúrált viselkedésének.

1. táblázat: A rakodás okozta zajterhelés alakulása az egyes tevékenységek esetén 
[Best12]

tevékenység/eszköz zajterhelés mértéke dB(A)
ajtó csapkodás 74

vezetés és manőverezés 67-83
gördíthető kiskonténer alkalmazása a raktérben 74-85

hűtés 70-78
görgős kocsi alkalmazása a járdán 72-81

görgős kocsik egymáshoz ütköztetése 77-82

A rezgésterhelés  az  épített  környezetben  visszafordíthatatlan  károkat  okoz.  Az  épületek 
károsodása elsősorban a nagy nehéz tehergépkocsi forgalmú utak mentén jelentős.
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2.3.3 Közlekedésbiztonság, balesetek

A tehergépkocsi  ritkábban  részese  balesetnek,  mint  a  személygépkocsi,  viszont  azok  a 
balesetek, amelyek részese tehergépkocsi, sokkal súlyosabbak. A baleseti kockázat a növekvő 
motorteljesítménnyel  együtt  arányosan  nő.  A nehéz  tehergépkocsik  tízszer  olyan  gyakran 
részesei  halálos  közúti  balesetnek,  mint  a  könnyű  tehergépkocsik.  A balesetek  fő  oka  a 
sebességtúllépés. A 9. ábra szerint a városi területeken megtörtént balesetekben nagy számban 
sérülnek és halnak meg gyalogosok a gépjármű vezetők és az utasok mellett. 

9. ábra: Halálos balesetben meghaltak száma a városi területeken – a piros a vezetők, a zöld a 
gyalogosok, a sárga pedig az utasok számát mutatja [Best12]

A 10. ábra a városi  területek történt balesetek okozóinak összetételét mutatja be.  Látható, 
hogy tehergépkocsi ritkán részese és okozója balesetnek a városi területeken. 

10. ábra: Balesetek szereplői a városi területeken – jelmagyarázat: mezőgazdasági gép, busz, 
szgk, nehéz tgk, könnyű tgk, moped, motorbicikli, kerékpár, gyalogos [Best12]

A  közlekedésbiztonság,  mint  indikátorcsoport  meghatározása  során  ezért  két  alapvető 
indikátort,  a  baleseteket  és  a  balesetek  résztvevőt  kell  vizsgálni.  Az  indikátorcsoport 
indikátorait és indikátor jellemzőit a 11. ábra mutatja be.

A  városi  területeken  a  városi  áruszállítással  összefüggésben  a  következő  baleseti 
veszélyforrásokra kell figyelemmel lenni:

• a közúton megvalósuló, másodikként parkoló tehergépkocsiból történő rakodás;

30



• a  városi  területek beépítettsége és  a  lakosság sűrűsége megnöveli  a  balesetveszély 
kockázatát;

• a növekvő teljesítménykényszer agresszívvé, figyelmetlenné, türelmetlenebbé teszi a 
sofőröket, amely komoly baleseti veszélyforrás;

• a  tehergépkocsik  manőverező  képessége,  lassulása  eltér  a  városi  forgalomban 
domináns személygépkocsikétól. 

11. ábra: A közlekedésbiztonság hatásindikátor csoport indikátorai, és indikátor jellemzői 
[Best12]

      indikátor csoport          indikátor            indikátor jellemző

2.4 A városi  áruszállítás  szerepe  a  városfejlesztés  és  a  környezetvédelem 
kapcsolatrendszerében

A  világban  -  így  Európában  is  -  az  egyik  legnagyobb  kihívás  a  városok  területi 
terjeszkedéséből  és  a  tevékenységek  szétterüléséből  eredő  mobilitási  igénynövekedés 
kezelése,  a  közlekedés  fenntarthatóságának  biztosítása,  a  fajlagos  energiafelhasználás 
csökkentése. A fenntartható mobilitás egyik legfontosabb feltétele a terhelések növekedése 
nélküli teljesítménynövekedés megvalósítása. A közlekedési környezetet ugyanakkor éppen e 
kívánatos feltétel ellenkezője jellemzi. Általános tendencia a közösségi közlekedés térvesztése 
és a személygépkocsi használat növekedése, amelyhez párosul az „egységnyi hozzáféréshez“ 
szükséges utazási hosszak és utazási idők növekedése is. 
A megnövekedett mobilitás okai és indokai a közlekedésen kívüliek. Azonban a mobilitás 
növekedés  eredményeképpen  kialakult  problémák  arra  is  visszavezethetők,  hogy  a 
közlekedési rendszer eszköztára az új feltételek követelte igényektől egyre jobban elmarad. A 
közlekedési  infrastruktúrát  egyre  több  forgalomvonzó  létesítmény  veszi  igénybe,  a 
területhasználati gyakorlat ellene hat a fenntartható közlekedéspolitikának. Az egyre romló 
környezetminőség oka a nem megfelelően szervezett városi közlekedési rendszer.

A városfejlődés mai folyamata, a szuburbanizáció, a gazdasági növekedés, az életszínvonal 
emelkedése, az életmód megváltozása, a több szabadidő, egyaránt a helyváltoztatások, ezen 
belül az autóval végrehajtott helyváltoztatások számának kedvezőtlen növekedése irányába 
hat.  A  városok  többsége  esetében  településszerkezet  és  a  közúthálózat  a  növekvő 
autósforgalom levezetésére egyre kevésbé alkalmas, a parkolás,  a gépjárműtárolás kérdése 
szintén problematikus. 
A városok „közlekedési alkalmasságának“ fokozása a természeti és épített környezet értékeit 
előtérbe helyező szemlélet mellett kell, hogy megvalósuljon úgy, hogy környezeti viszonyait 
tekintve lakható és vonzó, versenyképes városi környezet jöjjön létre.
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A területhasználattal összehangolt és a különböző szállítási formák integrációját megvalósító 
mobilitás- és hálózattervezés alapja a területhasználathoz igazított hálózati szerep és hálózati 
szerephez igazított közlekedési forma. A belső közlekedési hálózat fejlesztésének feladata a 
társadalmi-gazdasági kooperációk javítása, a közlekedés teljesítményeinek a szükséges idő- és 
költségráfordításokat meghaladó növelése, egy magasabb életminőség megteremtése.

A közlekedési rendszer fejlesztése a város gazdaságát, regionális szerepkörét jól szolgáló, a 
környezetével összhangot teremtő hálózat létrehozását kell, hogy céljául tűzze ki, egyensúlyra 
törekedve a  társadalmi-gazdasági  fejlődés,  valamint  a  környezet  és  értékmegőrzés  között. 
Vezérelvei  az  együttes  település-  és  közlekedéstervezés,  a  tervezhető  és  fenntartható 
mobilitás,  az  integrált  hálózatfejlesztés és  működtetés,  a  helyváltoztatások csökkentése  és 
befolyásolása, a közlekedésminőség és a környezetminőség összhangja. 

A közlekedés  fejlesztésének  és  szabályozásának  kiemelt  feladata  a  környezeti  viszonyok 
javítása,  a  forgalombiztonság  növelése,  a  közlekedés  káros  hatásainak  mérséklése.  A 
környezet-érzékeny  területek  védelmére  széles  körben  kell  alkalmazni  a  területi 
forgalomcsillapítás  módszereit.  Az  új,  környezetbarát  közlekedési  formák  elterjesztése  az 
életkörülmények minőségjavításának fontos eszköze. 

Az  integrált  közlekedésfejlesztésnek  a  város  területszerkezetének  és  területhasználatának 
várospolitikai  elhatározások  szerinti  alakítására,  a  város  működőképességének  és 
hatékonyságának javítására, valamint a város lakhatóságának és elvárható életminőségének 
biztosítására kell törekednie. E gyakran egymással ellentétes célok érvényesítése

• a közlekedési rendszer városszerkezeti célok szerinti alakítását;
• a közlekedési áramlatok területhasználattal összehangolt szabályozását; valamint
• a különböző közlekedési módok integrált egymásra építését követeli meg [Feh1].

Az integrációt a hálózatszervezésnél, az üzemvitel szervezésnél általánosabb elvként indokolt 
alkalmazni, beleértve ebbe a helyváltoztatás befolyásolását, az utazás, a szállítás tervezését, a 
mobilitás szabályozását is.  Egy-egy hálózati  elem önmagában történő megépítése a kívánt 
hatást  csak  akkor  éri  el,  ha  a  projekt  megvalósítása  a  rendszerbe  illesztve  kiegészítő 
intézkedésekkel, a mobilitási szokások tudatos alakításával van egybekötve.

A fenntartható  városi  arculat  a  területhasználat  típusára  és  módjára,  elsősorban  a  város 
terjeszkedésére  vonatkozik.  A terjeszkedés  az  utazások  és  az  egyéni  gépkocsi  használat 
növekedésével  jár,  aminek  egyenes  következménye  a  torlódások  kialakulása,  az 
energiafelhasználás  és  a  káros  anyag  kibocsátás  növekedése.  A  városi  térszerkezet 
fenntartható fejlesztésének ezért van nagyon fontos szerepe a városkép alakításában.

A  fenntarthatóság  követelményeinek  megfelelő  logisztikai  folyamattervezés, 
közlekedéstervezés  és  városépítés  alapfeltétele  a  környezetvédelemi  érdekek  ágazati 
politikákba  történő  megfelelő  integrálása.  A szakterületek  érdekeinek  figyelembe  vétele 
mellett  –  miszerint  az  élhető  város  kialakításának  kulcseleme  a  fenntartható  közlekedési 
rendszer kialakítása, illetve a logisztikai folyamatok környezetbarát megvalósítását alapvetően 
meghatározzák a város és a közlekedési rendszerek adta lehetőségek – a környezeti érdekek 
messzemenő  figyelembe  vétele  az,  ami  ezeket  a  szakterületeket  egymással  szorosan 
összekapcsolja [Abiz2]. 

A logisztika,  a közlekedés, a várostervezés és a környezetvédelem érdekközössége jelenik 
meg a városi áruszállítás tervezésekor is, amely csak a fenntartható közlekedés, a logisztika és 
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várostervezés elveinek együttes alapulvételével lehet környezetbarát. Ezért feltártam a városi 
áruszállítás és az egyes szakterületek kapcsolatrendszerét, ami a 11. ábrán szemléltetek.

11. ábra: A logisztika, a közlekedés, a városépítés és a környezetvédelem kapcsolat rendszere 
és viszonya a városi áruszállításhoz
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3. A  városi  áruszállítás  és  a  városi  környezet  védelmének 
összefüggései az Európai Unióban és Magyarországon

3.1 Az  áruszállítási  logisztika  fejlesztésével  kapcsolatos  európai  uniós 
célkitűzések

Az EiB „Európai teherszállítási  logisztika: a fenntartható mobilitás  kulcsa” c.  közleménye 
[Abiz3]  értelmében  a  közúti  áruszállítási  forgalom gyors  fejlődése  nemcsak  a  gazdasági 
növekedéshez  és  a  foglalkoztatottság  emelkedéséhez  járul  hozzá,  hanem 
környezetszennyezést,  torlódást, zajterhelést,  baleseteket és fokozott energiafelhasználást is 
eredményez. Megfelelő intézkedések nélkül a jelenlegi helyzet tovább romlik, ami rontja a 
Közösség  versenyképességét  és  a  környezetminőséget.  Az  európai  áruszállítási  rendszert 
fejlett logisztikai módszerekkel kell optimálni. Mind a távolsági szállításban, mind a városi 
területeken el kell érni az áttérést a kisebb környezetterhelést jelentő szállítási módokra, és 
optimálni  kell  az  egyes  szállítási  módok  igénybevételét.  Minden  közlekedési  módnak 
környezetkímélőbbé, biztonságosabbá és energiahatékonyabbá kell válnia. A logisztika nélkül 
nem lehet javítani Európa versenyképességén, nem lehet biztosítani a lisszaboni stratégiában 
megfogalmazott  célokat.  A  logisztikai  gondolkodásmódnak  is  be  kell  épülnie  a 
közlekedéspolitikákba [Azeu2]. 

Logisztikai  tervezés  nélkül  a  közúti  szállításban  szükségtelen  menetek  és  üresjáratok, 
kihasználatlan kapacitások, nagyobb környezetterhelés keletkezik. Új intézkedések nélkül a 
közlekedési rendszerben a szállítási módok továbbra is ellentmondásosan fejlődnek tovább. 
Ezek a következők:

• meg kell erősíteni a logisztika és a közlekedéspolitika kapcsolatát;
• fel kell kutatni és ki kell küszöbölni a szűk keresztmetszeteket;
• alkalmazni kell a fejlett információs és kommunikációs technológiákat;
• megfelelő  adatbázist  kell  létrehozni  a  szállítási  piaci  teljesítmények  alakulásnak 

figyelemmel kísérhetősége céljából;
• magas szinten kell tartani a logisztikai képzést;
• optimális  infrastruktúra  felhasználást  kell  biztosítani  a  hatékony  és  fenntartható 

logisztikai megoldások alkalmazásával;
• folyamatosan javítani kell a szolgáltatások színvonalát;
• támogatni és egyszerűsíteni kell a multimodális láncokat;
• egységes európai intermodális rakodási egységeket kell kialakítani. [Abiz3], [Azeu1], 

[Azeu2]. 
A városi áruszállítás témakörére a dokumentumban mindössze annyi utalás található, hogy az 
EB is szükségesnek látja, hogy a kérdéssel foglalkozni kell, mégpedig a Városi Közlekedés 
Zöld  Könyvének  keretei  között,  külön  fejezetet  szentelve  a  városi  logisztikának,  és  a 
kapcsolódó jó gyakorlati megoldásoknak [Eur1].

3.2 A Városi Közlekedés Zöld Könyve: „A városi mobilitás új kultúrája 
felé”

2006. október 24-én az Európai Bizottság elfogadta a 2007. évi jogalkotási munkatervét. A 21 
stratégiai  kezdeményezés közül a Bizottság döntött  a Városi Közlekedés Zöld Könyvének 
[Zö1],  [Hor1]  elkészítéséről,  amely  az  első  olyan  igazi  uniós  szintű  dokumentum,  amely 
részletesen  kifejti  az  áruszállítás  szerepét  a  városi  környezetben.  A  dokumentum 

34



megszületését intenzív konzultációs folyamat előzte meg, amely 2007. június 4-ével lezárult. 
Ez  idő  alatt  a  Bizottság  konferenciákat,  munkacsoport  üléseket,  egyeztetéseket,  majd 
folyamatos  Internetes  információ  csere  fórumot  szervezett  annak  érdekében,  hogy  az 
érdekeltek lehető legszélesebb körét vonja be a konzultációs folyamatba. 2007. szeptember 
25-én a Bizottság elfogadta a Zöld Könyvet. Az Európai Bizottság alelnöke és közlekedésügyi 
biztosa  jelentette  be  a  könyv  megszületését,  hangsúlyozva,  hogy  Európa  városai  mind 
különbözőek, de hasonló kihívásokkal küzdenek. A Zöld Könyv szándéka, hogy ráirányítsa a 
figyelmet  a  közlekedéspolitika  városi  vonatkozásaira  és  feltárja,  hogyan  járulhat  hozzá 
Európa az úttörő szerepet felvállaló városok innovatív politikáinak gyakorlati átültetéséhez. A 
Zöld Könyvet akcióterv kidolgozása követi, 2008. március 15-ig új konzultációs kör indult 
útjára.  Az  akciótervet  2008.  őszén  fogadják  majd  el,  amely  már  intézkedéseket  fog 
megfogalmazni  európai,  nemzeti,  regionális  és helyi  szinten,  illetve az ipar  és a  lakosság 
számára. 
A Zöld Könyv öt kihívása:

• akadálytalan mobilitás a településeken,
• zöldebb települések és városok,
• kisebb városi közlekedés,
• hozzáférhető városi közlekedés,
• biztonságos városi közlekedés.

A városi áruszállítás kérdése mind az öt kihívásban szerepel. Egyik városi mobilitási politika 
sem megfelelő, ha nem kezeli egységként a személy- és az áruszállítást.
  
3.3 Az Európai Unió Városi Környezet Tematikus Stratégiája

A városok fejlesztésével összefüggő döntések során a városi életfeltételeket nagymértékben 
rontja a környezeti szempontok nem megfelelő súlyú figyelembe vétele, illetve a jó minőségű 
városi  környezetre  vonatkozó  szisztematikus  tervezés  hiánya.  A  magas  színvonalú 
környezetvédelmi  tervezés  az  egyik  legfontosabb  feltétele  annak,  hogy  a  városokban 
megvalósuljon  a  fenntartható  fejlődés  és  az  európai  városok  lakói  jó  minőségű  életet 
élhessenek.

3.3.1 A Városi Környezet Tematikus Stratégia előzményei

A Városi  Környezet  Tematikus  Stratégia  [Abiz3]  olyan  kezdeményezésekre  támaszkodik, 
amelyek  hozzájárulnak  az  európai  városi  környezetpolitika  kialakításához.  Az  1996-ban 
kidolgozott, a városi környezetről szóló Zöld Könyv átfogó és távlati áttekintést adott a városi 
környezet előtt álló kihívásokról, és javaslatot tett egy olyan európai uniós akcióra, amelynek 
célja a különböző politikák közötti együttműködés és integráció kialakítása.

Az EU Városi Környezet Szakértői  Csoportja 1991-ben alakult  meg és 1996-ban Európai 
Fenntartható Városok címmel letette az asztalra azt a jelentést, amely megalapozta a Local 
Agenda 21 folyamatot. A jelentés megadta a keretet a helyi akciók megvalósításához, a városi 
területek  fenntarthatóságának  elérése  érdekében  szükséges  alapelvként  fogalmazva  meg  a 
városgazdálkodást,  a  politikai  integrációt,  az  ökologikus  gondolkodásmódot,  az 
együttműködést és a partnerséget.
Erre a jelentésre épült az 1997-es „A városi feladatok megfogalmazása felé az EU-ban” című 
közlemény, amely az európai városok előtt álló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi 
kihívásokat állította a középpontba. 
Mindezt  1998-ban  a  „Fenntartható  városfejlesztés  az  EU-ban:  cselekvési  keretterv”  című 
közlemény  követte,  elsőként  alkalmazva  olyan  megközelítést,  amely  a  városi  környezet 
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javítását szolgáló politikai célokat vázolta fel részletesen, így a Tematikus Stratégia alapköveit 
jelentette. 
A Szakértői  Csoport  2001-ben készítette el  a  „Fenntarthatóbb városi  területhasználat  felé: 
politikai és cselekvési tanácsadás az Európai Bizottság számára” című jelentést. 
Az  európai  városi  környezetpolitika  részét  képezi  az  Európai  Közösség  1600/2002/EK 
határozatában  megállapított  Hatodik  Környezetvédelmi  Akcióprogramjának,  egyike  a 
program  7  tematikus  stratégiájának,  amelynek  neve  Városi  Környezet.  A  Hatodik 
Környezetvédelmi  Akcióprogram szerint  a  Tematikus  Stratégia  fő  célkitűzése  az  integrált 
horizontális  megközelítés  elősegítése  a  közösségi  politikákban  és  a  városi  környezet 
minőségének javításában. Ennek érdekében szükség van:

o a Local Agenda 21 támogatására;
o a  gazdasági  növekedés  és  a  közlekedési  igények  közötti  kapcsolat 

csökkentésére;
o a környezetkímélő közlekedési módok részarányának növelésére;
o a forgalom növekvő mennyiségének kezelésére;
o az alacsony károsanyag-kibocsátású járművek használatának támogatására  a 

személy- és áruszállításban;
o a városi környezeti mutatók figyelembe vételére [Abiz2]. 

3.3.2 A Városi Környezet Tematikus Stratégia célja

A Tematikus Stratégia általános célja a városi területek környezeti minőségének javítása és 
egészséges  lakókörnyezet  biztosítása  Európa  városi  lakossága  számára  a  fenntartható 
városfejlődéshez  való  környezeti  hozzájárulás  erősítésével,  figyelembe  véve  a  kapcsolódó 
gazdasági és társadalmi kérdéseket is. 
A Tematikus Stratégia nem írja  elő,  hogy a  megfogalmazott  cél  megvalósításához milyen 
megoldásokat  és  célkitűzéseket  kell  elfogadni,  ugyanis  nincs  két  egyforma városi  terület, 
ezért  csak határozott  keretet  ad,  és támogatja a  városokat.  Ennek során merít  a  fejlettebb 
városok tapasztalataiból, kezdeményezéseiből és technológiai újításaiból is. 

Az európai városok előtt álló problémák nagy része közös, így lehetőség van a megfelelő 
megoldások megvalósításának európai szintű kidolgozására, megosztására és előmozdítására. 
A Tematikus  Stratégia  következetes  és integrált  megközelítést  támogat  és  a  „Fenntartható 
városok európai jövőképe” koncepción alapul, az abban megfogalmazott célterületek alkotják 
majd a Tematikus Stratégia pilléreit. 
A Stratégia  a  városi  környezetre  összpontosít,  miközben figyelembe veszi  a  gazdasági  és 
társadalmi  kérdésekkel  összefüggő  dinamikus  kapcsolatokat,  és  elősegíti  a  környezet 
hozzájárulását a városi területek fenntartható fejlődéséhez. A Stratégia szerint minden 100.000 
lakos feletti városi agglomerációnak (vagyis a 25-ök Európájának 500 legnagyobb városa) 
olyan városi környezetgazdálkodási tervet lenne szükséges elfogadnia, amelynek célkitűzései 
a  fenntartható  városi  környezet  elérésére  irányulnak,  továbbá  megfelelő 
környezetgazdálkodási rendszert kellene bevezetnie a terv megvalósításához. További feladat 
fenntartható  városi  közlekedési  terv  kidolgozása  és  megvalósítása  is.  Az  EiB  szerint  a 
feladatok megvalósítása érdekében uniós szintű követelményeket is meg kell határozni.

A Tematikus Stratégiában meghatározott kritériumnak Magyarországon a fővárossal együtt 
összesen  9  város  felel  meg,  azonban  célszerű  lenne  a  megyei  jogú  városokat  és  a 
megyeszékhelyeket is bevonni a körbe.
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A Tematikus Stratégia fejlesztése során az EB szorosan együttműködött az érintettekkel és 
támogatta a párbeszédet. A Stratégia a Közösség, a tagállamok, a régiók és a városok közös 
kötelezettségvállalására  épül.  A 2004.  évben  az  érintettek  között  konzultációs  folyamatok 
indultak meg és szakmai munkacsoportok kerültek felállításra. A Tematikus Stratégiát az EB 
2006. elején fogadta el. Az EB állásfoglalása szerint a jogi szabályozás nem a leghatékonyabb 
eszköz a stratégia céljainak megvalósítására.  Az EU a pénzügyi  hozzájáruláson kívül úgy 
tudja támogatni a tagállamokat és a helyi hatóságokat, hogy elősegíti a legjobb gyakorlatok 
terjesztését,  megkönnyíti  ezek széleskörű használatát  Európa-szerte,  és  ösztönzi a  városok 
közötti tapasztalatcserét és kapcsolatépítést.

A Stratégia  elfogadása  után  egyértelművé  vált,  hogy  tartalma  nem lesz  kötelező,  csupán 
ajánlás marad. Álktalan valamennyi tagállam ösztönzést kap arra, hogy fogadjanak el nemzeti 
fenntartható  fejlesztési  tervekhez  kapcsolódó,  nemzeti  és  regionális  városi  környezeti 
stratégiákat,  és  jelöljenek  ki  nemzeti  és/vagy  regionális  városi  környezeti  információs 
központokat.  Az  EB  támogatja  mindazon  kezdeményezéseket,  ajánlásokat,  útmutatókat, 
adatokat,  szabványokat,  módszerek kidolgozását,  amelyek segítik a városokat környezetük 
felmérésében és kezelésében.

A Városi Környezet Tematikus Stratégia négy olyan egymással összefüggő témára koncentrál, 
amelyek alapvető fontosságúak a települések hosszú távú fenntarthatósága szempontjából. A 
négy kulcsterületet a 12. ábra mutatja be.

12. ábra: A Városi Környezet Tematikus Stratégia négy kulcsterülete [Abiz2]

3.3.3 Fenntartható városi közlekedéstervezés

Az Európai Unió által a Tematikus Stratégia egyes kulcselemeinek vizsgálatára életre hívott 
munkacsoportok egyike a fenntartható városi közlekedéssel foglalkozott azzal a céllal, hogy 
megfogalmazza  annak megvalósításához  szükséges  legfontosabb szempontokat  [Avár3].  A 
munkacsoport  célja  az  volt,  hogy  rávilágítson  és  összefoglalja  az  alkalmazandó  speciális 
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folyamattervezési  lépéseket,  a  szükséges  eszközöket  és  módszereket,  továbbá  a 
nélkülözhetetlen támogatási követelményeket. 

A fenntartható városi közlekedéstervezés (FVKT) politikai keretekbe foglalásának ötlete nem 
új.  Néhány  tagállam  már  tett  lépéseket  ilyen  politika  kialakítására  és  megvalósítására, 
tapasztalataik  fontos  inputot  jelentettek  a  FVKT  minimumkövetelményeinek 
meghatározásakor.  

A munkacsoport első lépésben meghatározta mit is jelent a FVKT, és hogy annak hogyan kell 
kapcsolódnia a jelenlegi gyakorlathoz. Ezek a következők:

• a  megvalósítás  szintje,  ahol  az  elképzelés  szerint  az  európai  szint  egy  alapszintet 
képvisel;

• a fenntartható dimenziók egyensúlya, a szociális, gazdasági és környezeti szempontok 
egyforma súlyú megjelenése a FVKT-ben;

• a meglévő gyakorlat innovatív alkalmazása, ugyanis a FVKT nem jelenti a tervezési 
gyakorlat  gyökeres  átalakítását  és  újragondolását,  a  cél  az,  hogy  a  közlekedési 
problémákat  sokkal  hatékonyabban  és  jobb  legitimációval  kell  kezelni,  amelynek 
kiváló alapja a meglévő gyakorlat;

• a FVKT-i költségek és hasznok szélesebb körű perspektívájának figyelembe vétele, az 
externáliák internalizálása;

• kollektív  elképzelésből  kell  kiindulni,  azaz  már  a  tervezésbe  be  kell  vonni  az 
érintetteket és az állampolgárokat is;

• teljesen integrált tervezési megközelítésre van szükség, horizontálisan a közlekedési és 
más  szektorok  politikái  között,  vertikálisan  a  helyi,  regionális,  nemzeti  és  uniós 
politikák között, területileg pedig közigazgatási határokon átívelve;

• célszerűségi megközelítés, vagyis konkrét és reális célokra van szükség, illetve azok 
lépésről lépésre történő megvalósítására;

• rugalmas  és  megvalósítható  megközelítés,  vagyis  eredményezzen  konkrét 
eredményeket,  meghatározott  munkafolyamatok  és  a  megvalósítási  kockázatok 
elemzése mellett.

A  munkacsoport  a  megvalósítás  elemeit  egyrészt  kötelezettségekként  (K),  másrészt 
ajánlásokként  (A)  fogalmazta  meg  (azóta  már  ismeretes,  hogy  a  stratégiai  elemei  nem 
kötelezőek a tagállamokra). 
A javaslat az uniós politikai keret két stratégiai komponensét fogalmazza meg:

• a TERVEZÉSt (PLANNING), amely a folyamatokat és a résztvevőket vizsgálja,
• illetve a TERVet (PLAN), amely a megvalósítási eszközökkel foglalkozik. 

A két területre tett ajánlásokat és kötelezettségeket a 2. melléklet foglalja össze. A táblázatban 
sárga színnel emeltem ki a városi áruszállítást elősegítő politikákat és módszereket.

3.4A városi áruszállítás nemzeti szabályozása: a magyar közlekedéspolitika, 
a  városi  közlekedéspolitika  tézisei  és  a  környezetügy  középtávú 
stratégiája

A magyar közlekedéspolitika [Magy1] 2003-2015 közötti időszakra meghatározta azokat a 
főirányokat,  amelyeken a  magyar  közlekedésnek és közlekedési  infrastruktúrafejlesztésnek 
haladnia  kell.  A Fehér  Könyv  szellemének  megfelelően  épül  be  a  környezetvédelem  a 
közlekedéspolitikába, annak elsődleges prioritásai között szerepel a fenntartható fejlődés, a 
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természeti  és  épített  környezet  védelme,  a  környezettudatos  közlekedési  infrastruktúra- 
fejlesztés igénye. 
„A mobilitás, miközben lehetővé teszi az áruk és szolgáltatások létrehozását és elérését az 
emberek számára, működése számos negatív környezeti hatással jár. A közlekedéspolitika a 
mindenkori  kormány  kezében  az  összhang  megteremtésének  eszköze  a  társadalom  és 
gazdaság alapvető mobilitási igényei és az ökológiai követelmények között, a két fontos érték 
bármelyikének sérelme nélkül.” [Magy1]
A közlekedéspolitika fenntartható fejlődést befolyásoló eszközei:

• a közlekedési igények menedzselése;
• az  áruszállításban  a  közúti,  személyszállításban  a  személygépkocsi  forgalom 

növekedési ütemének lassítása;
• a kombinált áruszállítás fejlesztése;
• a közforgalmú közlekedés személyközlekedésen belüli részarányának jelenlegi szinten 

történő megőrzése;
• a  közlekedésből  származó  szennyezőanyag  kibocsátás  csökkentésére  irányuló 

közvetlen műszaki, gazdasági intézkedések bevezetése, fejlesztése; 
• a közlekedési infrastruktúra környezetbarát módon történő fejlesztése;
• a rendszeres tájékoztatás és
• a „szennyező fizet” és a „használó fizet” elv fokozatos kiterjesztése;
• a vasút versenyképességének javítása. 

A városi és elővárosi közlekedéssel külön fejezet foglalkozik. A közlekedéspolitika szerint az 
országnak olyan városokra van szüksége, amelyek közlekedéspolitikája elősegíti az országos 
közlekedéspolitika  célrendszerébe  illeszkedően  a  gazdaság  dinamikus  fejlődését.  A városi 
közlekedés kérdését a közlekedéspolitika nem kezelte, arra külön politika készítését írta elő a 
szaktárca számára. A városi közlekedés kérdéseinek kezelésére külön szakpolitika azóta sem 
készült,  azonban  a  2008.  májusában  társadalmi  vitára  bocsátott  „Egységes 
Közlekedésfejlesztési  Stratégia  célkitűzéseit  megvalósító  alágazati  fejlesztések”  c. 
dokumentumban már külön fejezetben szerepel [Egy2].

3.4.1 A városi áruszállítás közlekedési és környezeti  hatásainak csökkentésére irányuló  
közlekedéspolitikai célok

A hazai gazdasági struktúra megváltozásával, vagyis az állami nagyvállalatok megszűnésével 
nagyszámú  kis-  és  középvállalkozás  jelent  meg,  továbbá  jelentős  számú  kereskedelmi 
központ  épült  a  vonzáskörzetekben  is.  Ez  és  az  egyre  inkább  terjedő  kötetlen  idejű 
munkavégzés és a növekvő szabadidő következtében a személyközlekedési és áruszállítási 
igények  megnövekedtek,  ami  maga  után  vonta  a  gépjárműforgalom  növekedését.  A 
megnövekedett  forgalommal  a  közutak  fejlesztése  nem  volt  képes  lépést  tartani,  az 
infrastruktúrán kapacitáshiány lépett fel, ami torlódásokban nyilvánul meg.

A belvárosi  területeken  funkcióváltás  következett  be,  ami  tovább  növelte  a  parkolási  és 
rakodási  igényeket,  amelyeket  viszont  a  parkolási,  rakodási  és  forgalmi  körülmények 
képtelenek  kielégíteni.  A  gazdaság  átstrukturálódása,  a  nagyvállalatok  bezárása  miatt 
csökkentek  a  koncentrált  helyváltoztatási  és  áruszállítási  igények,  az  áruszállítások 
gyakorisága növekedett, viszont a továbbított küldemények nagysága csökkent. 
A  városokban  és  vonzáskörzeteikben  nem  alakultak  ki  egységes  ellátási  láncok.  Az 
áruszállítási folyamatok jelentősen hozzájárulnak a forgalmi torlódásokhoz, mivel azok döntő 
hányada a kritikus időszakot  jelentő munkaidőben zajlik,  s  a rakodások egy része kijelölt 
rakodóhely hiányában a közterületeken bonyolódik.
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A  városi  közlekedéspolitikai  koncepció  tézisei  szerint  [Avár3]  a  városi  áruszállítási 
folyamatok  ellátási  láncba  szervezését  megvalósító  city-logisztikai  koncepció  szerinti 
fejlesztések kidolgozása és megvalósítása alapvetően az érintett települési önkormányzatok 
kompetenciája,  kiindulva abból,  hogy minden település más és más,  mindenhol  az egyedi 
körülményekhez kell igazítani a megoldási lehetőségeket. A városi áruszállítási folyamatok 
operatív  tervezése  és  lebonyolítása  döntően  a  piaci  szférában  zajlik.  Mint  ahogy  ezt  a 
nemzetközi szakirodalom is alátámasztja, a kormányzati városi közlekedéspolitika általános 
ajánlásrendszert  határoz  meg,  amelynek  célja  a  city-logisztikai  fejlesztések  előmozdítását 
szolgáló  intézkedések  számbavétele,  és  azok  végrehajtásának  ösztönzése.  A  városi 
közlekedéspolitika kétféle megoldást említ, mégpedig a szabályozási eszközök alkalmazását, 
illetve a fejlesztési intézkedések bevezetését.

A  tézisek  rávilágítanak  arra,  hogy  a  városi  közlekedésfejlesztés  hagyományosan  a 
személyforgalmi áramlatokra koncentrál, az áruforgalmi igények becslése – a heterogén piaci 
struktúra és a kevés számú alapadat következtében – meglehetősen bizonytalan. Nehézséget 
okoz,  hogy  a  városi  ellátási  láncok  szereplői  a  legritkább  esetben  egyeztetik  logisztikai 
elképzeléseiket egymással.  Ezért  a  városi  közlekedésfejlesztési  tervek kidolgozása során a 
minél szélesebb körű városi áruforgalmi adatfelvételt kell megoldani. Az érintett szereplők 
bevonása mellett a helyi önkormányzat koordinálásával a feltárt főbb szűk keresztmetszetek 
problémaelemzését,  illetve  a  kölcsönös  előnyökön  alapuló  áruforgalom  szervezési 
megoldásainak  megvalósíthatósági  vizsgálatát  kell  elvégezni.  A városi  közlekedéspolitika 
azokat  a  klasszikus  megoldásokat  javasolja  elsősorban,  amelyek  az  áruszállító  járművek 
behajtásának  térbeli  és  időbeli  korlátozására  irányulnak.  Nem  említi  azonban  azt  az 
Európában  igen  gyakran  alkalmazott  módszert,  amely  kifejezetten  a  környezetvédelmi 
jellemzők  figyelembevételével  szabályozza  a  behajtás  engedélyezését.  Javasolható 
megoldásként említi azonban a városi útdíjfizetési rendszerek bevezetési lehetőségét. 

A környezetügy középtávú stratégiája szerint [Akör1] a környezeti szempontból fenntartható 
áruszállítási  forgalmat  az  alábbi  intézkedések  összehangolt  végrehajtásával  lehet 
megvalósítani:

• mérsékelni kell a közlekedési, szállítási igényeket a településfejlesztés és -rendezés, az 
informatika,  a  logisztika,  az  ipar-  és  kereskedelempolitika,  valamint  a  gazdasági 
szabályozás eszközeivel;

• növelni  kell  a  környezetbarát  közlekedési-szállítási  módok  (vasút,  belvízi  hajózás, 
kombinált áruszállítás) közlekedésen-szállításon belüli részarányát (különös tekintettel 
az országon áthaladó tranzitforgalomra és környezeti terhelésre), eszközállományának, 
infrastruktúrájának, szolgáltatási színvonalának fejlesztésével;

• a  közlekedési  módokon  belül  a  fajlagosan  alacsonyabb  károsanyag-kibocsátás  és 
energiafelhasználás  ösztönzése  (pl.  a  tehergépjárművek  szállítási  hatékonyságának 
javításával, a jó gyakorlati megoldások alkalmazásával);

• javítani  kell  a  gépjárműállomány  átlagos  emissziós  állapotának  színvonalát  a  jogi 
szabályozás  továbbfejlesztésével  (az  újonnan  forgalomba  helyezett  gépkocsikra 
vonatkozó  egyre  szigorodó  előírások  folyamatos  átvételével),  a  gépjárműállomány 
megújítási  ütemének  –  az  adókedvezmények  felhasználásával  is  történő – 
felgyorsításával,  az  üzemben  lévő  gépjárművek  környezetvédelmi  ellenőrzésére 
vonatkozó szabályozás szigorításával;

• tovább kell javítani az üzemanyagok minőségét;
• támogatni  és  népszerűsíteni  szükséges  a  fenntartható  módon  előállított  megújuló 

energiaforrások használatára épülő technológiai megoldásokat [Akör1].
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A stratégia szerint e feladatok végrehajtása kormányzati szintű cselekvést igényel. 

3.5 A  Városi  Környezet  Tematikus  Stratégia  fenntartható 
közlekedéstervezési  pillére,  a  Városi  Közlekedési  Zöld  Könyv  és  a  hazai 
közlekedési stratégiák kapcsolata

A  Magyar  Közlekedéspolitika  2003-2015.  [Magy1]  dokumentuma  a  városi  területek 
közlekedésének  környezetkímélő  fejlesztésére  külön  városi  közlekedéspolitikai  koncepció 
kidolgozását  írta  elő,  amelynek  elkészítésében  a  fenntarthatóságnak  kiemelt  szerepet  kell 
kapnia. A városi közlekedéspolitika kialakítása természetesen a település hatáskörébe tartozik, 
azonban a szakmai érdekképviseleti szervek, városszövetségek irányából igény mutatkozott a 
városok  élhetőségét,  lakhatóságát  befolyásoló  közlekedési  problémák  kormányzati  szintű 
kezelésére.  Az  ilyen  alapon  elkészített  városi  közlekedéspolitikai  koncepció  tézisei 
iránymutatást  adnak  az  önkormányzatoknak  helyi  kezdeményezéseik  megvalósításában.  A 
koncepció  nem  fogalmaz  meg  kötelezettségeket,  csupán  városi  közlekedéspolitikák 
kidolgozásának  szükségességét  tartalmazza.  A  koncepció  szerint  érintett  városok  és 
agglomerációk mérete megegyezik a Városi Környezet Tematikus Stratégiában meghatározott 
lakosszámmal.  Mint  ahogy  a  fenntartható  közlekedésfejlesztési  terv  kialakítására  javasolt 
munkacsoporti ajánlás is tartalmazza, a magyar kormányzat nemzeti szintű kiindulási alapot, 
útmutatást nyújt a városok számára, hogy azok azonos általános célok mentén valósíthassák 
meg saját közlekedésfejlesztési politikájukat. 

A magyar kormányzat által elkészített és vitára bocsátott szakmai és társadalmi vitaanyag a 
Tematikus  Stratégia  fenntartható  közlekedéstervezési  pillérének  szakmai  szempontjait  is 
figyelembe veszi, jó kiindulási alapot nyújtva a helyi városi közlekedésfejlesztési politikák 
kialakításához.  Tartalmazza  mindazon nemzeti  szintű  lehetőségeket  és  eszközöket  –  mind 
szakmai, mind finanszírozási oldalt tekintve –, amelyek nélkül az önálló kezdeményezések 
csak komoly nehézségek árán lehetnének megvalósíthatók.

3.5.1 A kormányzati városi közlekedéspolitika megvalósítási elképzelése

A  kormányzati  városi  közlekedéspolitika  [Avár3]  egyformán  tartalmaz  állami  és 
önkormányzati hatáskörbe tartozó megvalósítási eszközöket, ugyanis mint azt a Tematikus 
Stratégia  is  képviseli,  állami  közreműködés  nélkül  szinte  lehetetlen  hatékony  politika 
kialakítása  és  megvalósítása.  A kormányzati  elképzelés  egymás  mellé  állítja  az  állami  és 
önkormányzati  eszközöket,  azonban  folyamatosan  szem  előtt  tartja  a  szubszidiaritás 
alapkövetelményét,  azaz  minden  elképzelésnek  ott  kell  megvalósulnia,  ahol  az  a 
leghatékonyabban végrehajtható. 

A  városi  közlekedéspolitikai  feladatok  végrehajtásában  az  állam  jogi,  pénzügyi,  és  a 
hatáskörébe tartozó fejlesztési eszközökkel vehet részt, szoros együttműködést kialakítva az 
önkormányzatokkal.  A kulcselem ezek  közül  természetesen  a  finanszírozás  kérdése,  ezen 
belül forrásokra van szükség a fejlesztésre, illetve a működtetés végrehajtására. 

A kormányzati koncepció külön fejezetet szentel a társadalmi párbeszéd szükségességének, az 
érintettek és az állampolgárok megfelelő tájékoztatásának és a  döntési  folyamatokba való 
aktív  bevonásának.  A városi  közlekedéspolitikát  társadalmi  párbeszéd  keretében folytatott 
tájékoztató, ösztönző, szemléletformáló tevékenységekkel együtt kell megvalósítani.
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A  városi  közlekedéspolitikának  figyelembe  kell  venni  a  településrendezési  tervek 
közlekedésfejlesztésre  vonatkozó  szakmai  követelményeit,  ezért  a  koncepció  ennek 
megfelelően  definiált  településkategóriák  alapján  foglalja  össze  a  végrehajtandó  konkrét 
feladatokat, amelyek megfogalmazásánál támaszkodik a Magyar Közlekedéspolitikára. 

Kormányzati  oldalról  a  városi  közlekedésfejlesztési  elképzelések  fenntartható 
megvalósításának  támogatására  rendelkezésre  áll  már  koncepcionális  elképzelés.  A 
közlekedés területén eddig elkészült stratégiák a fenntartható közlekedésfejlesztés pillérének 
követelményeit megfelelően kielégítik, mint ahogy azt a 13. ábra is mutatja. 

13. ábra: A városi közlekedésfejlesztési stratégiák kapcsolatrendszere

A Tematikus  Stratégia  által  megfogalmazott  négy  pillér  közötti  integrált  megközelítés  a 
jelenleg  rendelkezésre  álló  szakmai  anyagokból  még  nem  vezethető  le.  A  fenntartható 
várostervezés, városgazdálkodás, építés és közlekedés még nincs átfogó nemzeti stratégiába 
integrálva.  Az  egyes  szakterületek  külön  koncepcióit  kell  a  környezetvédelmi  érdekek 
legmesszemenőbb  figyelembe  vételével  összekapcsolni  és  egy  egységes  stratégiában 
megjeleníteni.  A 4  pillér  feladatainak  egymásba  ágyazott  koncepcionális  megvalósítását  a 
tagállamoknak meg kell oldani. A Tematikus Stratégiában foglalt célok megvalósítása a városi 
környezetminőség javítása érdekében minden tagállam érdeke.

3.6 A  jelenlegi  hazai  fejlesztéspolitikák  a  városi  áruszállítás 
környezetkímélő megvalósítására

A  városi  áruszállítás  általában  olyan  városok  esetében  jelent  kiemelt  problémát,  ahol 
történelmi  városrészek,  szűk  utcák,  nehezen  megközelíthető  és  kiszolgálható  városrészek 
vannak, és ahol a közlekedés dominanciája egyértelműen meghatározó a városi  környezet 
minőségének alakulásában. Ilyenek nagyobb városaink, de elsősorban a főváros. A Tematikus 
Stratégia  szerint  Magyarországon  9  olyan  100.000  lakos  feletti  létszámú  nagyváros  van 
(megyeszékhelyekkel  és a megyei  jogú városokkal kibővítve 22),  ahol  a városi  környezet 
minőségének megóvása érdekében akciótervet kellene megalkotni és elfogadni. 
A legtöbb nagyvárosnak van városfejlesztési koncepciója, sőt környezetvédelmi programja is. 
Mivel  a  főváros  az  a  terület,  ahol  elsősorban  szükség  van  integrált  városfejlesztési 
koncepcióra, és ahol a legsürgetőbb az igény a városi áruszállítási koncepció megvalósítása, 
ezért  Budapest  programjait  és  terveit  célszerű  párhuzamba  állítani  a  Tematikus  Stratégia 
elvárásaival,  illetve  a  Magyar  Közlekedéspolitikában  és  Városi  Közlekedéspolitikai 
koncepcióban a városi áruszállításra megfogalmazott feladatokkal.
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3.6.1 A Podmaniczky program

A Podmaniczky program [Bud2] a  főváros középtávú városfejlesztési  programja,  amely a 
2005 – 2013.  időszakra,  vagyis  közel  egy évtizedre előre  kívánja  meghatározni  Budapest 
városfejlesztési  prioritásait. A Városfejlesztési  Koncepció  területi  prioritásokat  és  kiemelt 
fejlesztési  térségeket  határoz  meg.  A középtávú programrendszerben megjelenő fejlesztési 
feladatok  jelentős  része  térben  jól  körülhatárolható,  a  város  egy-egy  területi  egységéhez 
köthető.

A  Program  tematikus  programok  formájában  tartalmazza  a  városfejlesztés  során 
végrehajtandó intézkedéseket. A városi áruszállítás kezelése a Budapest Magprogram: Vonzó 
Városi Környezet alfejezetében jelenik meg. A vonzó városi környezet, mint prioritás célja a 
program  szerint:  „a  városias  lakókörnyezet  minőségének  emelése,  az  építészeti  értékek 
megőrzésen  alapuló  fejlesztése,  amely  egyaránt  szolgál  turisztikai  célokat  és  a  város 
élhetőségének javulását.” A prioritási pont a Belvárosra összpontosít és komplex eszközök 
alkalmazásával  –  forgalomcsillapítással,  parkolás-politikával,  közterületi  és  épület-
rehabilitációval,  városi  menedzsmentre  épülő  kiskereskedelmi  programmal  –  kívánja 
elősegíteni  a  Belváros  rehabilitációját.  A kifejezetten a  Belvárosra  készített  részprogramot 
„Budapest  Szíve  Program”-nak  keresztelték  el.  A fent  említett  komplex  eszközrendszer 
alkalmazása  azt  jelenti,  hogy  a  Belváros  forgalomcsillapítási  tervének  megalkotásával 
egyidőben kell elkészíteni és bevezetni a belvárosi kereskedelem fellendítésének programját 
az  érintettekkel  összefogásban,  a  városi  marketing  és  menedzsment  tevékenységek 
segítségével.  Vagyis  ez  az  a  pont,  amelyben  a  városi  áruszállítási  logisztika,  mint 
megvalósítandó feladat kézzelfoghatóan is megjelenik a városfejlesztési programban, amire 
eddig még nem volt példa. 

3.6.2 A főváros környezetvédelmi programja

A közlekedés  okozta  környezetvédelmi  problémák  miatti  környezetterhelés  csökkentésére 
irányuló  elképzeléseket  Budapest  Főváros  Környezeti  Programja  is  tartalmaz.  A Program 
kétévenkénti  aktuális  felülvizsgálata  során  újabb  és  újabb,  a  körülményekhez  igazodó 
módosítások kerültek be a programba, többek között 2004-ben megjelent egy utalás a városi 
áruszállítás  éjszakai,  maximálisan  3,5  tonna  össztömegű  tehergépkocsikkal  történő 
megvalósítására.  A megoldás  a  forgalomcsillapításra  bevezetendő intézkedéscsomag részét 
képezte. 
Budapest új környezeti programja 2007-ben felülvizsgálatra került. A középtávú környezeti 
program  [Bud1]  átfogó jövőképe az, hogy 2013-ra a klimatikusan várhatóan romló külső 
feltételek  mellett  is  érzékelhetően  javuljon,  a  jelenleginél  is  vonzóbbá,  egészségesebbé 
váljon  a  város  környezeti  állapota.  A  city-logisztika  rendszereinek  kialakításán,  és  a 
szabályozott-szervezett  áruszállítás  bevezetésének említésén túl  a  program  nem tartalmaz 
még koncepcionális szintű megoldási javaslatokat sem a városi áruszállítás témában.

3.6.3 A főváros városi áruszállítási forgalmat szabályozó intézkedései

Az országot négy transz-európai közlekedési folyosó érinti (IV, V, VII, X/B), köztük a Duna 
mint vízi útvonal, valamint a majdani M6-M56-os utak által feltárt V/C számú folyosó. Ebben 
a  rendszerben Budapest  központi  helyet  foglal  el.  Az  M0 déli,  dél-keleti  pályaszakasza a 
transz-európai  közlekedési  folyosók  nemzetközi  jelentőségű  kapcsolati  eleme,  a  főváros 
környéki  kereskedelmi, logisztikai  csomópontképzés  súlyvonala.  A Ferihegyi  repülőtér,  a 
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Duna kikötői és a vasúti terminálok láncba fűzésével a térségben egyedülálló lehetőségét adja 
az integrált szállításra szervezhető logisztikai potenciálnak éppen ott, ahol négy “Helsinki” 
folyosó találkozása erősíti az európai jelentőségű csomópontiságot. Budapestet jelentős direkt 
és  indirekt  forgalmi  terhelés  éri  (14.  ábra),  amelynek  prioritása  már  meghatározóvá  vált 
[Kel1].

14. ábra: Budapest teherforgalmi terhelése [Kissk1]

Budapesten megjelenő áruszállítási  forgalom átmenő,  célzott  teher  és  városi  belső  tranzit 
forgalom. A legnagyobb problémát a belvárosban, a belső-budai és belső-pesti kerületekben, a 
városrész központokban található történelmileg kialakult úthálózaton zajló forgalom jelenti. A 
belvárosi  területeken  koncentrálódik  a  járműforgalom  különböző  résztvevőinek  egymásra 
ható problémája [Kel1]. 

2005.  óta  a  főváros  közigazgatási  területén  a  közúti,  elsősorban az  áruszállítási  forgalom 
szempontjából a gépjárműforgalomtól kiemelten védett és védett övezeteket, teherforgalom-
korlátozási övezeteket és csillapított forgalmú övezeteket alakítottak ki. 
A gépjárműforgalomtól kiemelten védett és védett területekre a fővárosi közgyűlési rendelet 
alapján behajtani, illetve várakozni nem, vagy csak korlátozottan lehet. 
Teherforgalom-korlátozási övezetek olyan területek, ahová meghatározott  össztömeg feletti 
tehergépjárművel a behajtás csak engedéllyel, célforgalomban lehetséges. 2008. márciusáig 
hatályos rendszert a 15. ábra mutatja be. 

15. ábra: Budapest teherforgalmi övezetei 2005-től 2008. március 1-ig [Kel1]
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20
A Fővárosi Közgyűlés 2007. december 20-án a 74/2007. sz. rendeletével elfogadta a 19/2005. 
rendeletet  módosítását,  amely  a  fővárost  érintő  jelentős  teherforgalom  csillapítás 
megvalósításának  első  eleme  volt.  A rendelet  az  M0 keleti  szektorának  átadásáig  a  12  t 
megengedett  össztömeg  feletti  tehergépkocsik  és  a  tranzit  számára  ideiglenesen  igénybe 
vehető  útvonalakat  jelölt  ki.  Az  új  övezeti  korlátozások  mellett  új  díjkategória  rendszert 
alakítottak ki és rendszámra szóló engedély kiadási rendszert valósítottak meg. 

A 2008. évben hatályba lépett fővárosi össztömegkorlátozási zónarendszernek köszönhetően a 
főváros  közigazgatási  határán  belül  minden  olyan  területen,  amely  nem  élvez  szigorúbb 
korlátozást (forgalommenteség, 3,5 t, 7,5 t) 12 tonna megengedett össztömeg korlátozás (16. 
ábra) került bevezetésre 2008. március 1-től.

Az M0 keleti szektorának megépítésével és átadásával a tervek szerint 2008. végére várhatóan 
drasztikus forgalomcsökkentési intézkedések bevezetése válik lehetővé, hiszen a fővárosba 
keletről behaladó tranzitforgalmat a körgyűrűn át lehet majd vezetni az M5 autópályára. Az 
északi  forgalom az  északi  szektor  Duna hídjának átadásával  kapcsolható  a  rendszerbe  és 
tiltható ki a fővárosból (17. ábra). A tervek szerint szektorok is kialakításra kerülnek, amelyek 
átlépése fizetéssel fog párosulni. Ezzel kívánják elérni majd azt, hogy a nehéz teherforgalmi 
célfuvarok a lehető legkevesebb terhelést okozva érjék el a célterületet. 

16. ábra: 2008. március 1-től életbe lépő új forgalomkorlátozási övezetek 
rendszere [Kel1]
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17. ábra: A tranzitforgalom mai állapota és kitiltásának koncepciója [Kissk1]

 
A fővárosi önkormányzat a bevezetett és a fuvarozók részéről hevesen kifogásolt, illetve a 
jövőben  bevezetésre  kerülő  intézkedésekről  eddig  hatástanulmányt  nem  készített,  a 
forgalomfelvételi adatokon túl a teherforgalom okozta környezeti terhelés egzakt módon nem 
került  meghatározásra.  Mindezek  hiányában  az  érintettek  várhatóan  nehezen  lesznek 
meggyőzhetők  az  intézkedések  szükségességéről,  össztársadalmi  előnyeiről,  amelyet 

46



alátámasztott  a  fuvarozók  tiltakozása  a  bevezetett  rendszer  ellen.  A  jelenleg  hatályos 
fellazított szabályozás nem szolgálja a környezetvédelem ügyét. 
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4. Módszertan  kidolgozása  a  városi  áruszállítási  forgalom 
környezeti hatásainak számszerűsítésére 

4.1 A közlekedés emissziókatasztere

A  közúti  közlekedés,  ami  a  városokban  az  egyik  legjelentősebb  légszennyező  forrás, 
meghatározó  szerepet  játszik  a  városi  életminőség  alakulásában,  kibocsátásának 
számszerűsítése a legproblematikusabb a szennyező források közül. 
A  közúti  közlekedés  károsanyag  kibocsátásának  meghatározására  világszerte  különböző 
módszerek állnak rendelkezésre. Az Európában használt követelményrendszert és vizsgálati 
eljárásokat  az  USA-ban  érvényes  előírások  mintájára  alakították  ki,  figyelembe  véve  az 
európai  országok  közlekedési  sajátosságait.  Az  európai  előírások  mondhatni  az  amerikai 
előírások  átvételét  jelentették  az  európai  jellemzők  figyelembevételével  és  módszertanba 
illesztésével. 

A kibocsátások meghatározásának egyik alapvető eleme az emissziós tényező. Az emissziós 
tényező  nem  más,  mint  a  fajlagos  értékben  kifejezett  kibocsátási  mennyiség  megtett 
kilométerenként,  meghatározott  sebességértékek  és  gépjármű  kategóriák  esetében.  Azt 
mutatja  meg,  hogy  egy  gépjármű  egy  kilométer  út  megtétele  alatt  átlagosan  az  adott 
szennyezőanyag  komponensből  mennyit  bocsát  ki.  A  hazánkban  jelenleg  alkalmazott 
közlekedési emissziókataszter [Ahaz1] meghatározására szolgáló fajlagos emissziós tényező 
10 km/h-tól 10-es egységekben felosztva 5-120 km/h sebességekre adja meg az 1 km-re jutó 
szennyezőanyag mennyiséget a legfontosabb közlekedési légszennyezők (CO, CH, NO2, SO2, 
PM és CO2) esetében. Az emissziós tényezőt beszorozva az adott járműkategória átlagos éves 
futásteljesítményével  kapható meg egy jármű átlagos éves szennyezőanyag kibocsátása.  A 
városi  áruszállításban  részt  vevő  tehergépkocsik  kibocsátásának  meghatározásához 
leegyszerűsítve  két  adatra  van  tehát  szükség,  az  adott  évre  érvényes  fajlagos  emissziós 
tényezőre és az átlagos éves futásteljesítmény ismeretére. Az emissziókataszter legfrissebb 
számítása  2004.  évi  adatokat  dolgoz  fel,  és  határoz  meg  fajlagos  emissziós  tényezőt 
személygépkocsi (3500 kg megengedett legnagyobb össztömeg alatt), nehéz tehergépkocsi és 
autóbusz  kategóriákban.  Városi  áruszállítás  szempontjából  nem  tesz  különbséget 
személygépkocsi és könnyű tehergépkocsi között, a két kategóriát egyként kezeli. A módszer 
további  hátránya,  hogy  dokumentációja  alapján  eredményei  nehezen  reprodukálhatóak, 
bemenő adatstruktúrája nem egyértelmű. 

Annak  érdekében,  hogy  a  nehéz  tehergépkocsi  állomány  mellett  a  városi  áruszállítások 
túlnyomó részét végző könnyű tehergépjármű állomány kibocsátási jellemzőit is meg tudjam 
határozni, át kellett tekintenem azokat az eljárásokat, amelyek segítségével kezelhetővé és 
vizsgálhatóvá válik ez a jármű kategória is, így esett választásom a COPERT6-re. 
A  COPERT  IV.  5.1  [Em1],  [lev3]  közúti  közlekedési  emissziót  számító  programja 
szükségtelenné tette a módszertan alkalmazásához új szoftver kidolgozását. A COPERT, az 
Európai  Unió  által  támogatott  számítási  eljárás,  amely  megfelelő  bemenő  adatok  alapján 
kiszámítja a döntéshozatali eljárásokat megalapozó szennyezőanyag kibocsátások nagyságát 
20 szennyezőanyag tekintetében. Mindehhez egy részletes, a szoftver által igényelt bemenő 
adatállományra van szükség,  amelyet  célszerűen ország-  vagy területspecifikus statisztikai 
adatokból  elő  kell  állítani.  Ezért  kidolgoztam  a  COPERT  bemenő  adatállományának 
meghatározási módszertanát. A módszertanom reprodukálható, minden eleme nemzeti vagy 
nemzetközi adatokra épül, és ellenőrzési eljárást is tartalmaz.    

6 COPERT = COmputer Program to calculate Emission from Road Transport
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4.2 A  városi  áruszállítás  környezeti  hatásainak  lehetséges  vizsgálati  
módszerei,  a  rendelkezésre  álló  érvényes  mérési  eljárások  alkalmassági  
vizsgálata

Európában négy modellt  fejlesztettek ki  az  emissziós  tényező,  majd annak segítségével  a 
kibocsátás meghatározására, ezek a következők:

• ARTEMIS, Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory 
Systems [Art1];

• COPERT,  COmputer  Program to calculate  Emission  from Road Transport  [Cop1], 
[Cop2];

• MEET, Methodologies for Estimating air pollutant Emission from Transport [Me1];
• HBEFA, Handbook Emission Factors for road transport [Hbe1].

Az egyes modellek szoros kapcsolatban állnak egymással, eredményeiket egymásba építették 
azok fejlesztése során.

Az  emisszió  meghatározás  története  1985-re  tekint  vissza,  amikor  az  összeurópai 
szennyezőanyag  kibocsátás  meghatározása  céljából  létrehozták  a  CORINAIR-t  [Em1].  A 
CORINAIR  részét  képezi  a  közlekedésből  származó  szennyezőanyagok  mennyiségének 
megállapítása, amelyhez számítógépes modell készült, COPERT 85. néven még 1989-ben. A 
COPERT fejlesztésének fő szakaszai ezt követően a következők:

• COPERT 90. (1993);
• COPERT II. (1997): 

o amelyben továbbfejlesztették a járműkategorizálást;
o kiszélesítették a szennyezőanyagok körét. 

• COPERT III. (1999):
o amely  magában  foglalta  az  EU  4.  kutatási  keretprogramja  keretében 

kifejezetten a közlekedés levegőszennyező hatásainak számítására kifejlesztett 
MEET projektet [Me1];

o továbbá az 1996-os EPEFE projekt [Ep1];
o és az Európai Bizottság Auto Oil II. programjának tudományos eredményeit is.

A COPERT III. jellemzői:
• az  általa  használt  számítási  eljárás  jól  dokumentált  segédkönyvének  köszönhetően 

könnyen alkalmazható;
• új emissziós tényezőket javasolt az EURO I kategóriába tartozó személygépkocsikra;
• a  jövőben  érvényes  üzemanyag  minőségi  követelményeket  figyelembe  vevő 

emisszióra gyakorolt hatásokkal is kalkulált;
• különös figyelmet  szentelt  a  kibocsátást  csökkentő tényezők pontosítására,  és  újak 

modellbe építésére;
• figyelembe vette az ólmozott üzemanyagokra 2000-ben bevezetett korlátozást;
• részletes NMVOC7 kibocsátást  vizsgált,  beleértve a  PAH8 és  POP9 vegyületeket,  a 

dioxinokat és a furánokat;
• frissítette a jogilag nem szabályozott szennyezők emissziós tényezőit. 

7 NMVOC: non-methane volatile organic compounds -  nem metán illékony szerves vegyületek
8 PAH: polycyclic aromatic hydrocarbons – policiklikus aromás szénhidrogének
9 POP: persistent organic pollutants – a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok
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A COPERT III. komoly hiányossága:
• nem tartalmazott  beépített  adatbázist,  mint  a  MEET,  vagy az  ARTEMIS,  amely  a 

modell egyik nagy hátránya volt. A MEET ugyanis magában foglalta az Európai Uniós 
országok (EU 15) állomány és futásteljesítmény adatait, igaz a MEET-re nem készült 
számítógépes alkalmazás, ellentétben a COPERT-tel vagy az ARTEMIS-szel. 

A COPERT IV. bemutatása előtt fontos kitérni az ARTEMIS [Art1] projektre és eredményeire. 
Az  ARTEMIS  az  EU  5.  keretprogramjának  közlekedési  károsanyag  kibocsátás 
meghatározásával  foglalkozó  modellje,  amely  különös  figyelmet  fordított  az  emissziós 
tényező továbbfejlesztésére.
Az  ARTEMIS  modell  emissziós  tényező  alapadatbázist  tartalmaz,  és  számos  alkalmazási 
eljárást  nyújt  a közúti  emisszió meghatározására.  A modell  az emisszió meghatározásához 
többféle,  forgalmi  szituáció  specifikus,  a  közlekedési  körülményeket  leíró  input  adatot 
igényel.  Az  ARTEMIS  1980-tól  meghatározott  évre  képes  a  kibocsátást  meghatározni  a 
megfelelő bemenő adatok rendelkezésre állása mellett, illetve képes azt előre becsülni 2020-
ig. 

A COPERT III.  hiányosságainak kiküszöbölése és  az ARTEMIS legújabb eredményeinek, 
illetve  az  időközben elindított  egyéb,  a  közlekedési  emisszió  meghatározással  összefüggő 
programok tudományos következtetéseinek felhasználása céljából  2006-ban megszületett  a 
COPERT IV, amely jelenleg a legkorszerűbb közlekedési emisszió meghatározási modellnek 
tekinthető Európában. A program folyamatos fejlesztés alatt áll. 

A COPERT IV. módszertani szempontból fejlettebb, a COPERT III. verziójánál:
• emissziós  tényezőket  nyújt  a  személygépkocsik  kategóriájában  az  EURO 

normarendszer bevezetése előtt forgalomba került állományra;
• foglalkozik a hibrid járművekkel és emissziós tényezőket állapít meg rájuk;
• személygépkocsi és a könnyű tehergépkocsi kategóriában kiterjeszti  a kiszámítható 

szennyezők körét a dinitrogén-oxid, illetve az ammónia vegyületekre;
• frissíti  a  korrekciós  tényezőket  az  emissziós  tényezőre  befolyást  gyakorló  futás 

szempontjából.
 

A COPERT IV. segítségével kiszámítható minden jogilag szabályozott szennyezőanyag (CO, 
NOx VOC, PM) tekintetében a kibocsátás,  bontva személygépkocsikra,  könnyű- és nehéz 
tehergépkocsikra,  mopedekre,  motorkerékpárokra  és  buszokra  vonatkozóan.  A  CO2 

meghatározása  a  számított  üzemanyag  felhasználás  alapján  valósul  meg.  A  program 
kiszámolja  az  emissziót  a  metánra,  a  dinitrogén-oxidra,  a  metánra,  a  kén-dioxidra,  a 
nehézfémekre,  a  PAH  és  POP  vegyületekre  is.  Végül  alkalmas  a  NMVOC  emisszió 
meghatározására is, amelyek jogilag nem szabályozott szennyezőanyagok. A legújabb 5.1-es 
verzió összesen 20 szennyezőanyagra (a NOx emisszión belül NO és NO2 bontásban) képes 
kibocsátást számolni. A COPERT IV. üzemmeleg járműre vonatkoztatott emissziós tényezőt, 
hidegindítási  és  felmelegedési  üzemre  vonatkoztatott  emissziós  tényezőt  (csak 
személygépkocsik és könnyű tehergépkocsik esetében), illetve párolgási emissziós tényezőt 
kalkulál,  vagyis nem egyszerűen fajlagos emissziós tényezőt állít  elő, hanem annál sokkal 
összetettebb,  a jármű különböző üzemállapotait  is  figyelembe vevő emissziós tényezőkkel 
számol.  A teljes  kibocsátást  a  működésre  jellemző adatok  megadásával  a  sebesség  és  az 
alkalmazás körülményeit figyelembe véve határozza meg.  
Legfrissebb verziója 2008. márciusára vált elérhetővé (COPERT IV. version 5.1), amelyben:

• pontosításra került a PM emisszió meghatározási módszere;
• új számítási módszert vezettek be a párolgási emisszió meghatározására;
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• a nehéz tehergépkocsiknál frissítették a dinitrogén-oxid emissziós faktort;
• és kiküszöbölték a rövid életű COPERT IV. 5.0 számítási futtatáshibáját. 

4.3 A COPERT IV. 5.1 bemenő adatigénye

Sem a COPERT III., sem a COPERT IV. nem tartalmazza a MEET projekt [Me] országainak 
bemenő adathalmazát, csupán a számítási eljárást. A program alapadat készlete az ARTEMIS-
re épül. 
  
A COPERT IV. 5.1 a bemenő adathalmaz megadását várja el a felhasználótól. 
Első  lépésként  ki  kell  választani  az  országot  és  a  vizsgálati  évet,  majd  adatokat  kell 
szolgáltatni az országról. Az adott évre jellemző átlagos hőmérséklet adatok, és az üzemanyag 
felhasználási  adatok  szerepelnek  ebben a  halmazban.  Az  üzemanyag párolgási  tényezői  a 
Magyar Ásványolaj Szövetségtől származnak, ennek megadását a COPERT IV. 5.1 kéri. Az 
üzemanyag  mennyiség  megadása  csupán  lehetőség,  a  COPERT IV.  5.1  a  járműállomány 
adatokból  és  a  futásteljesítményekből  kalkulálja  ki  a  felhasznált  üzemanyag  mennyiség 
nagyságát, kihasználva a lehetőséget, nem adok meg a program részére egyedi üzemanyag 
fogyasztási értéket, tekintettel arra, hogy számításaim szerint a hivatalosan eladott üzemanyag 
mennyiség nem felel meg a valós adatoknak, azoktól kevesebb. Azonban tekintettel arra, hogy 
az  általam  vizsgált  időintervallumra  a  COPERT IV.  5.1  nem  kalkulál  az  üzemanyagban 
kéntartalommal, ezért ezen a ponton módosítottam a program adta keretfeltételen (18. ábra). 

18. ábra: A COPERT IV. 5.1 „ország adat” felülete
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Ez  azt  jelenti,  hogy  a  gépjármű  hajtóanyagok  minőségi  követelményeiről  szóló  5/2000. 
(II.16.)  GM rendeletben  foglaltaknak  megfelelően,  továbbá  a  MOL-tól  megkapott  adatok 
alapján érvényes kéntartalmat felvettem a program bemenő adatai közé.

Második  bemenő adathalmaz az  állomány adatokat  tartalmazza  (19.  ábra).  Hat  szektorra, 
személygépkocsira,  könnyű  tehergépkocsira,  nehéz  tehergépkocsira,  buszra,  mopedre  és 
motorkerékpárra  vonatkozóan  van  lehetőség  az  emissziós  tényező  és  a  kibocsátás 
meghatározására.  A  szektorok  alszektorokra  bomlanak  üzemanyag,  hengerűrtartalom, 
össztömeg és  működési  elv  szerint,  további  kategorizálás  történik emissziós szempontból, 
vagyis a besorolás az emissziós jellemzők alapján valósul meg. Ennek eredményeképpen a 
COPERT  IV.  5.1  emissziós  kategória,  vagyis  az  EURO  normarendszernek  megfelelő 
állományi  adatokat  igényel,  amiket  elő kell  állítani számára.  Az üzemanyag megválasztás 
során  a  program  lehetőséget  ad  ólmozott  és  ólmozatlan  benzin,  gázolaj  és  LPG 
üzemanyagtípus  megválasztására.  Fontos  szempont,  és  ez  a  COPERT IV.  5.1  egyik  nagy 
előnye, hogy egyedi adatbevitelre is alkalmas.

19. ábra: A COPERT IV. 5.1 „járműállomány kiválasztás” felülete 

A harmadik  bemenő  adathalmaz  a  működési  adatokat  foglalja  össze.  Itt  kell  megadni  a 
korábban kialakított alszektorokra a járműállományt, és a futásteljesítményt (20. ábra). 
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20. ábra: A COPERT IV. 5.1 „állományadat” felülete

Mindezek után meg kell  határozni a városban, az országutakon és az autópályán jellemző 
átlagsebesség  adatokat,  illetve  az  ezeken az  útszakaszon  töltött  utazások részarányát  (21. 
ábra). Az egyik legnehezebben előállítható bemenő adat az éves átlagos futásteljesítmény. A 
szükséges  érték  a  COPERT IV.  5.1  esetében az  emissziós  kategóriánkénti  járműállomány 
adatokból,  a  napi  átlagos,  forgalomszámláláson  alapuló  futásteljesítmény  adatokból  és 
súlyozó  tényezők  (későbbiekben  alkalmazási  jellemzők)  felhasználásával  került 
meghatározásra,  ilyen  hivatalos  adatbázis  nem  létezik.  A  fajlagos  emissziós  tényező 
meghatározása forgalmi szituációk szerint, azon belül az átlagsebesség adatok megadásával 
pontosítható. 

A negyedik  bemenő  adathalmaz  a  kalkulációs  tényezőket  tartalmazza,  mindazon  hatások 
számszerűsítését, amelyek befolyásolhatják az emisszió alakulását. Ide tartozik a domborzat 
befolyásoló  hatása,  az  üzemanyag  típus  jellemző,  illetve  a  hideg  és  a  meleg  emissziós 
tényezők, amelyek mellett megjelenik a párolgási faktor is. Ez utóbbiakat a rendszer a saját és 
a korábban bevitt adatok alapján kalkulálja.

A fentiekben  összefoglalt  bemenő  adatok  alapulvételével  számolja  ki  a  program végül  a 
kibocsátást,  ami  tetszés  szerint  bontható  évekre  és  területekre  (városra,  országútra  és 
autópályára).
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21. ábra: A COPERT IV. 5.1 „forgalmi szituáció” felülete
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4.4 A  könnyű  és  nehéz  tehergépkocsi  forgalom  szennyezőanyag 
kibocsátásának  meghatározása  2004.-2007.  évekre  az  egész  ország  és  a  
főváros területére

A 4.3  fejezetben  bemutatott  adathalmazoknak  megfelelően  a  COPERT  IV.  5.1  bemenő 
adatstruktúráját a következő blokkdiagram szerint töltöm fel adatokkal:

 
1. Jellemző ország adatok: hőmérséklet és üzemanyag jellemzők  

Az adott  évre vonatkozó átlagos hőmérséklet  adatok az Országos Meteorológiai  Szolgálat 
(OMSZ)  honlapján  érhetők  el.  Az  üzemanyag  párolgási  tényezői  a  Magyar  Ásványolaj 
Szövetségtől származnak, a kéntartalom meghatározására a hatályos jogi szabályozás szerinti 
maximális értéket vettem figyelembe. 

2. Állomány adatok  

Flottainformációk

A járműállomány  adatok  az  Országos  Közúti  Járműállomány  (továbbiakban  OKJ  [Or2]) 
hivatalos adatbázisából származnak. Az adatbázis segítségével soroltam be a könnyű és nehéz 
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teherállományt a COPERT IV. 5.1 által bemenő adatként igényelt emissziós kategóriákba. Az 
emissziós  kategóriák  szerint  csoportosított  járműállomány  gyártási  év  alapján  történő 
meghatározásánál figyelembe vettem az EURO norma előírások hazai bevezetésének Európai 
Uniós hatályba lépésükhöz képesti késését, illetve a hazai gyártó és forgalmazó cégek részére 
nyújtott ideiglenes felmentéseket. Ennek megfelelően a gyártási évet tekintve alapadatnak a 
könnyű tehergépkocsi állomány esetében a normahatárokat a következőképpen állapítottam 
meg:

• EURO III: 2003. (hivatalos hazai bevezetés: 2002. 07. 01.)
• EURO II: 2001. (hivatalos hazai bevezetés: 2000. 08. 01.)
• EURO I: 1996. (hivatalos hazai bevezetés: 1996. 01. 01.) 

A besorolás benzin és dízel  üzemű járműveket tartalmaz, gázüzemű járművekre a könnyű 
tehergépkocsi kategóriában a szoftver jelenleg még nem tud emissziós tényezőket számolni.
 
A  nehéz  tehergépjármű  állomány  emissziós  norma  szerinti  besorolása  eltér  a  könnyű 
tehergépkocsikhoz képest, tekintettel az EURO normák korábbi bevezetésére. A bontás elve a 
korábbival megegyező, gyártási évből kiinduló kalkuláció. De figyelembe kell azt is venni, 
hogy amikor már az EURO I norma a nehéz tehergépkocsikra bevezetésre került, akkor még 
hazánkban nem élt az EURO normarendszer, vagyis nehéz tehergépkocsikra hatályba léptetett 
EURO I előírás nálunk nem volt hatályos. Azonban nem állná meg a helyét az a feltételezés 
sem, hogy az országba nem került be 1996-ban és az előtt EURO I-es előírásnak megfelelő 
tehergépkocsi, tekintettel arra, hogy 1997. végéig és 2000. 2. félévében használtan forgalomba 
lehetett  helyezni EURO I-es normának megfelelő motorral  szerelt  nehéz tehergépkocsikat. 
Ezért a normahatárok a következők:
EURO III: 2002.
EURO II: 1997.
EURO I: 1995. 
Adathiány miatt  a tranzitforgalom tekintetében úgy számoltam, mintha a Magyarországon 
forgalomban lévő állomány tette  volna  meg azt  a  futáskilométer  mennyiséget  is,  amelyet 
valójában  a  tranzit  produkált  az  országban.  A  számítás  magában  foglalja  a  speciális 
felépítményű járműveket is.

A nehéz tehergépkocsi kategória a nemzetközi irodalomban nehéz tehergépkocsira („rigid”) és 
nyerges  szerelvény  állományra  („articulated”)  oszlik  meg,  az  utóbbi  nemcsak  a  nyerges 
vontatót, hanem a vontatott nyerges félpótkocsit is jelenti. Az OKJ adatbázisban nem lehet a 
vontatmánnyal  összekapcsolt  nyerges  vontatóra  lekérdezést  végrehajtani,  vagyis  az  OKJ 
nyerges  kategóriája  nem felel  meg  a  COPERT IV.  articulated  kategóriájának.  A nyerges 
vontató  állomány  felmérésének  módszerét  ki  kellett  alakítani.  A  módszertan  lépései  a 
következők voltak:

A COPERT az articulated kategóriát EURO norma szerinti besorolásban négy, 14-20, 20-28, 
28-34 és 34-40 tonna össztömeg alkategóriára bontva kérte. A lekérdezést a korábban említett 
nehézségek  megszüntetés  érdekében  saját  tömeg  korlátok  megadásával  kell  végrehajtani, 
amely korlátokat az egyes évek adatbázisaiban történő lekérdezéskor következetesen tartani 
kell annak érdekében, hogy ne legyen az állományban elcsúszás. A saját tömeg peremfeltétele 
mellett  a  nehézteher  kategóriára  a  fentiekben meghatározott  normahatárok alkalmazásával 
úgy kell előállítani az állományadatokat, hogy a saját tömeg értékekhez hozzá kell  adni a 
teherbírás háromszorosát, így jó közelítéssel felállítható a megkívánt „articulated” kategória. 

A 2006.  évi  OKJ  adatbázis  adatai  alapján  mind  a  könnyű,  mind  a  nehéz  tehergépjármű 
kategóriára  érvényes  az  a  megállapítás,  hogy  2006-ban  a  korábbi  évekre  jellemző 
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állományjavulás drasztikus fordulatot vett. A 22. ábrán jól látható, hogy a benzines könnyű 
tehergépkocsik konvencionális, illetve a dízelek EURO I-es kategóriájában is növekedett az 
állomány  mindamellett,  hogy  az  adott  évben  forgalomba  állított  flottamennyiség  ezt  a 
növekedést nem támasztotta alá. 2007-ben mind a konvencionális, mind az EURO I. és II. 
állományszám csökkenésnek indult, és megnövekedett a jobb szennyezőanyag kibocsátással 
rendelkező EURO III. állomány száma. 

22. ábra: A benzin és dízel üzemű országos könnyű tehergépkocsi állomány alakulása 2004.-
2007. között emissziós kategóriánként
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23.  ábra:  3,5  –  7,5  t  össztömegű  országos  tehergépkocsi  állomány  alakulása  2004-2007. 
között emissziós kategóriánként
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A nehéz tehergépkocsik esetében a rossz környezeti jellemzőkkel rendelkező konvencionális 
állomány  növekedése  még  inkább  szembetűnő.  A 23.  ábrán  a  3,5  –  7,5  t  össztömegű 
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tehergépkocsi  állomány  alakulása  kísérhető  figyelemmel.  A  teljes  tehergépjármű  flotta 
állományadatait a 3. mellékletben foglaltam össze.

A fővárosi könnyű tehergépkocsik okozta emisszió meghatározásához az országos állomány 
összetételéből indultam ki, az állomány adatok azonban nem az OKJ adatbázisból, hanem az 
országos  közutak  adott  évre  vonatkozó  keresztmetszeti  forgalomszámlálási  adataiból 
(továbbiakban OKKF [Or1]) származnak. Ennek az az oka, hogy az OKJ alapján egy adott 
terület  regisztrált  járműveit  lehet  csupán  figyelembe  venni,  míg  egy  lehatárolt  területre 
nemcsak  az  adott  területen  regisztrált  járművek  hajtanak  be  és  ki.  A fővárosba  érkező 
útvonalak  városhatári  mérőpontjain  végzett  forgalomszámlálás  alapján  pontosan 
meghatározható, hogy egy adott napon mekkora a fővárosba érkező és az azt elhagyó könnyű 
tehergépkocsik száma, amelyet 2004. – 2007. évekre a 24. ábra szemléltet. 

24. ábra: A fővárosba be- és kihaladó könnyű tehergépkocsik átlagos napi forgalma 2004. 
-2007.
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A nehéz tehergépkocsi állomány esetében az elv ugyanez. Az országos állomány megoszlási 
jellemzőnek  figyelembe  vételével  határoztam  meg  a  fővárosba  be-  és  kihaladó  nehéz 
tehergépkocsi  forgalmat.  Mint  ahogy  az  országos  állomány  esetében,  a  fővárosi  flotta 
meghatározás esetében is  úgy tekintettem a tranzitot,  mintha azt  a  hazai  állomány futotta 
volna. 

Futásteljesítmény adatok

A COPERT IV. 5.1 az emissziós kategóriákba sorolt járműállományra vonatkozóan átlagos 
éves futásteljesítmény adatok megadását igényli.  Az átlagos éves futásteljesítmény értékek 
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meghatározásához nem áll  rendelkezésre statisztika,  azokat számítani szükséges,  amihez a 
következő adatok ismeretére van szükség:

• járműállomány szám;
• egy jármű átlagos éves futása;
• a futásteljesítményt befolyásoló faktorok. 

A járműállomány számot  az  emissziós  kategóriák  szerinti  OKJ-re  épülő  felosztás  alapján 
létrehozott adatbázis szolgáltatja.
Egy tehergépkocsi  (könnyű vagy nehéz  tgk)  átlagos  éves  futásteljesítményét  a  következő 
összefüggéssel határoztam meg:

)),(100();(
100365);(

);(
nksnkF

nkÁNFTnkÁÉFT
v−⋅

⋅⋅
=  [km/db]

ahol:
ÁÉFT: egy tehergépkocsi átlagos éves futásteljesítménye 
ÁNFT: a  tehergépkocsik  (könnyű  vagy  nehéz  tehergépkocsik)  átlagos  napi 

futásteljesítménye  a  városi  területeket  nem  tartalmazó  országos 
közúthálózaton;

sv: a tehergépkocsik futásának városi részaránya %-ban meghatározva;
F: a tehergépkocsi állomány darabszáma összesen benzines és dízel bontásban;
k: könnyű tehergépkocsi;
n: nehéz tehergépkocsi.

Az átlagos napi futásteljesítmény adatokat az OKKF-ből lehet meghatározni. Ez az adatbázis 
nem tartalmazza a városi utak forgalmát, ezért mind a könnyű, mind a nehézteher állományra 
vonatkozóan  az  adatbázisból  származó  adatokat  a  nemzetközi  gyakorlatban  (MEET, 
ARTEMIS)  alkalmazott,  a  két  kategóriára  jellemző  városi  utakon  töltött  százalékos 
részaránnyal (sv(k;n)) kell megnövelni, ami könnyű tehergépkocsik esetében 46%. A nehéz 
tehergépkocsik városi részaránya ennél jóval kisebb, mindössze 22,5%.
Az egy járműre kiszámított átlagos éves futásteljesítményből pedig már meg lehet határozni 
az  egyes  normakategóriákba  besorolt  állományrész  átlagos  éves  futásteljesítményét  a 
következő összefüggés alkalmazásával:

)();(
1

kfnkÁÉFTÁÉFT n

n

EURO Π⋅=  [km/db]

ahol: 
fn(k): a könnyű tehergépkocsikra alkalmazott n féle alkalmazási faktor

A futásteljesítményt nagyszámú tényező befolyásolja  (ARTEMIS).  A domináns faktorok a 
gépjármű környezetvédelmi és műszaki jellemzőiben, a tulajdonviszonyokban, a használati 
gyakorlatban és a használat idejében keresendők. Ezek alapján alapvető befolyásoló tényező a 
gépjármű emissziós besorolása, a motor mérete, az üzemanyag típusa, a jármű életkora és 
tömege, illetve a vezetési stílus. A használat szempontjából kiemelendő, hogy a járművet mire 
használják, mi az utazási szándék, illetve, hogy a gépkocsit a tulajdonosa hányadik autóként 
használja. Az időtényezőnél pedig azt lehet figyelembe venni, hogy milyen évszakban és a hét 
melyik napján közlekedik a jármű. 
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2. táblázat: Az EURO normarendszernek megfelelően bontott könnyű tehergépkocsi 
állomány átlagos éves futásteljesítmény értékeinek számítása 2006. évig (b = 

benzines, d = dízel)

Szektor Alszektor Technológia
év

faktorok (fn) állomány futás állom. x futás

tüzelő 
anyag

össz-
tömeg euro típus  ÁÉFT EURO b,d ÁÉFT összes

 f1 f2 f3 f4 szorzat Fn   

könnyű tgk benzin<3,5t konvencionális f1,0b f2,0b f3,0b f4,0b bnf 0

4

1
Π F0b ÁÉFT KONV,b KONVbÁÉFTF ⋅0

könnyű tgk benzin<3,5t
LD Euro I - 
93/59/EEC f1,1b f2,1b f3,1b f4,1b bnf 1

4

1
Π F1b ÁÉFT EURO1,b bEUROÁÉFTF 11⋅

könnyű tgk benzin<3,5t
LD Euro II - 
96/69/EEC f1,2b f2,2b f3,2b f4,2b bnf 2

4

1
Π F2b AÉFT EURO2,b bEUROÁÉFTF 22 ⋅

könnyű tgk benzin<3,5t LD Euro III - 
98/69/EC 
Stage2000

f1,3b f2,3b f3,3b f4,3b bnf 3

4

1
Π F3b ÁÉFT EURO3,b bEUROÁÉFTF 33 ⋅

könnyű tgk benzin<3,5t LD Euro IV - 
98/69/EC 
Stage2005

f1,4b f2,4b f3,4b f4,4b - - - -

könnyű tgk benzin<3,5t LD Euro V - 2008 
Standards f1,5b f2,5b f3,5b f4,5b - - - -

könnyű tgk

dízel<3,5 t konvencionális f1,0d f2,0d f3,0d f4,0d dnf 0

4

1
Π F0d ÁÉFT KONV,d KONVdÁÉFTF ⋅0

könnyű tgk dízel<3,5
LD Euro I - 
93/59/EEC f1,1d f2,1d f3,1d f4,1d dnf 1

4

1
Π F1d ÁÉFT EURO1,d dEUROÁÉFTF 11⋅

könnyű tgk dízel<3,5
LD Euro II - 
96/69/EEC f1,2d f2,2d f3,2d f4,2d dnf 2

4

1
Π F2d AÉFT EURO2,d dEUROÁÉFTF 22 ⋅

könnyű tgk dízel<3,5 LD Euro III - 
98/69/EC 
Stage2000 f1,3d f2,3d f3,3d f4,3d dnf 3

4

1
Π F3d ÁÉFT EURO3,d dEUROÁÉFTF 33 ⋅

könnyű tgk dízel<3,5 LD Euro IV - 
98/69/EC 
Stage2005

f1,4d f2,4d f3,4d f4,4d - - - -

könnyű tgk dízel<3,5 LD Euro V - 2008 
Standards f1,5d f2,5d f3,5d f4,5d - - - -

 
 
 
 
 

   össz ktgk db: Össz megtett km:
1 ktgk km: 

)),(100();(
100365);();(

nksnkF
nkÁNFTnkÁÉFT

v−⋅Σ
⋅⋅= ∑ nF  

)),(100(
100365);(

nks
nkÁNFT

v−⋅
⋅⋅

 

(OKKF adat) 

     )( EUROÁÉFTFn ⋅∑  

A könnyű  tehergépkocsik  esetében,  mivel  tranzittal  nem  kell  számolni,  beépítettem  egy 
ellenőrzést a számításba. Az ÁÉFT összes értéknek meg kell egyeznie az OKKF átlagos napi 
futásteljesítményéből  meghatározott  átlagos  éves  futásteljesítménnyel.  A  könnyű 
tehergépkocsi  állomány esetében az  összefüggéseket  a  2.  táblázat  foglalja  össze,  a  nehéz 
tehergépkocsikra ugyanezek az összefüggések érvényesek a faktoralkalmazási eltérésekkel.

Alkalmazási jellemzők, faktorok
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Az üzemanyag típus faktor

A gépjárműállomány 99%-a benzin vagy dízel üzemű. A dízel meghajtású gépkocsik éves 
futása átlagosan 30-40%-kal  több mint  a  benzin üzeműeké.  Tekintettel  arra,  hogy a  dízel 
gépkocsik  üzemanyag  fogyasztása  kedvezőbb,  mint  a  benzineseké,  így  alkalmazásuk  a 
hosszabb  utazásokra  jellemző,  a  városi  területeken  a  benzinesek  aránya  a  nagyobb.  A 
különbségtételnek elsősorban a személygépkocsi állományt tekintve van relevanciája, ugyanis 
a  nehézteher állományban elvétve található benzines jármű, míg a könnyű tehergépkocsik 
esetében azért kell a benzinesekkel is kalkulálni, mert a könnyű tehergépkocsiként regisztrált 
személygépkocsik  jelentős  része  benzin  üzemű,  vagyis  ez  az  oka  annak,  hogy  a  könnyű 
tehergépkocsi állományban a személygépkocsi állományhoz hasonló, annál valamivel kisebb 
arányú a benzin üzeműek száma. Nemzetközi vizsgálatok szerint a magántulajdonban lévő 
dízelüzemű személygépkocsik és a könnyű tehergépkocsik többet futnak, mint a benzinesek. 
A nehézteher gépkocsi állomány alapvetően dízel  üzemű, ezért  ezt  a faktort  a számítások 
során a nehéz tehergépkocsik esetében figyelmen kívül lehet hagyni, a szakirodalom nem is 
ad meg hozzá használható adatot.

3. táblázat: A benzin és a dízelüzem faktorértéke személygépkocsik és könnyű tehergépkocsik 
esetében [Art1]

könnyű tehergépkocsi
                                                                            alkalmazási jellemző (faktor)
dízel 0,5
benzin 1,2

Az életkor vagy környezetvédelmi osztályba sorolás (EURO norma) faktora

Az éves futásteljesítményt  erősen befolyásolja  a  gépjármű életkora.  Az ARTEMIS szerint 
személygépkocsik  esetében  a  10  évnél  fiatalabb  járművek  éves  átlagban  40%-kal  többet 
futnak,  mint az idősebbek, és általános tapasztalat  az is,  hogy az öregebb autókat  inkább 
használják városon belül, mint országutakon. Könnyű és nehéz tehergépkocsik esetében az 1 
évnél fiatalabb új járművek futnak a legtöbbet, a futás 5 éves kor körül megfeleződik, 10 év 
után  pedig  a  negyedére-ötödére  csökken.  Szoros  kapcsolatban  van  az  életkor  a 
környezetvédelmi  osztályba  sorolással,  azaz  az  EURO  normarendszerrel.  Az  EURO 
határérték szabvány meghatározott időintervallumok elteltével folyamatosan szigorodott, és 
szigorodik  a  jövőben  az  újonnan  gyártott  gépkocsik  szennyezőanyag  kibocsátásának 
korlátozása érdekében. 
A Közlekedéstudományi  Intézet  felmérése  [Am1]  szerint  valóban  alátámasztható,  hogy  a 
könnyű és nehéz tehergépkocsik futásteljesítménye a korral csökken, de nem olyan jelentős 
mértékben, mint ahogy azt az ARTEMIS állítja.  A KTI a lehető legnagyobb pontossággal 
előállította az életben maradási függvényt, amelyet egy algoritmus alkalmazásával használt fel 
a futásteljesítmény prognózis előállítására. A 26. ábrán a kék színnel ábrázolt függvény az 
életben  maradási  vagy  selejtezési  függvény,  a  piros  pedig  a  futásteljesítmény  szorzók 
függvénye, ezen utóbbin alapul az általam bevezetett EURO normafaktor.

26. ábra: A futásteljesítmény szorzók függvénye (piros) a könnyű és nehéz tehergépkocsik 
esetében [Am1] 
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Kis tehergépkocsik futásteljesítmény számításának függvényei
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Nehéz tehergépkocsik futásteljesítmény számításának 
függvényei

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 5 10 15 20 25
év

sz
or

zó

fx (1) fx (2)

A COPERT IV. 5.1 járműállomány besorolási rendszeréhez igazodva a kor befolyásoló hatását 
a fent ábrázolt függvény segítségével EURO kategóriáknak megfelelően határoztam meg, és 
építettem bele a futásteljesítmény adatbázisokba. 

A használat módjának faktora

Különbséget  kell  tenni  a  járművek  között  olyan  szempont  szerint  is,  hogy  a  gépkocsi 
használat a saját igények kielégítésére, vagy a saját üzleti tevékenység lebonyolítására szolgál, 
vagy bérfuvarozást végeznek vele. A könnyű és a nehéz tehergépkocsik éves futása az említett 
faktort  figyelembe véve átlagosan 92%-kal,  illetve 128%-kal  több a  bérfuvarok javára.  A 
bérfuvarozás  elsősorban  az  áruszállításra  jellemző,  ami  sokkal  intenzívebb  gépkocsi 
használatot eredményez a magán fuvarozáshoz képest.  A nemzetközi tapasztalatok alapján 
egységes alkalmazási jellemző csak a nehéz tehergépkocsikra került meghatározásra.  
Figyelembe véve azt,  Magyarországon ilyen  jellegű  statisztikai  adat  nem érhető el,  ezt  a 
faktort nem vettem figyelembe.
 

Össztömegfaktor 

Ebben a körben kell vizsgálni az össztömeget.
Összességében  megállapítható,  hogy  a  gépjárműveknek  össztömegük  (és  az  ezzel 
összefüggésben  lévő  terhelhetőségük),  illetve  a  motorteljesítményük  növekedésével 
arányosan nő az éves futásteljesítményük. 

4. táblázat: Össztömeg faktorok a nehéz tehergépkocsi kategóriára [Art1]

Tehergépkocsi (össztömeg)

3,5 –7.5 t
7,5 – 17 t
17 – 25 t
25 t felett

össztömegfaktor

0,6
0,7
0,9
0,9

A könnyű tehergépkocsi állományt megvizsgálva és a faktorokat az össztömeghatárok által 
csoportosított  halmazok  állományszámának  megfelelően  súlyozva  100  %-os  faktorérték 
adódott, ami a futásteljesítmény értékeket nem befolyásolta.
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Típusfaktor

A típusfaktornak  a  nehéz  tehergépkocsik  esetében  van  értelme,  hiszen  itt  élesen  elválik 
egymástól  a  normál  tehergépkocsi  („rigid”)  és  a  nyerges  szerelvény  („articulated”) 
alkategória. Az állomány adatokat tekintve is látható, hogy az állomány nagy része a rigid 
kategóriában a 3,5 – 12 t össztömeget képviselik, míg a nyerges vontatók többsége viszont a 
34 – 40 t  össztömeg kategóriába tartozik.  Ennek megfelelően a  típusfaktor  az 5.  táblázat 
szerint alakult. 

5. táblázat: A nehéz tehergépkocsi állomány típusfaktora [Art1]

nehéz tehergépkocsi

rigid
articulated

típusfaktor

0,6 – 0,7 
1,4 – 1,8 

Mindezek  értelmében  az  éves  futásteljesítmény  megállapításához  a  forgalmi  és 
állományadatokon túl korrekciós faktorokat is alkalmaztam, könnyű tehergépjárműveknél, a 
normamegfelelés (EURO norma) és az üzemanyag típus faktort. Ellenőrzésre az OKKF éves 
forgalmi adata szolgált. A számolás eredménye kellő mértékben megközelítette a statisztikai 
adathalmazt mindhárom vizsgált évben, vagyis az elv alkalmazhatóságát ez az ellenőrzés is 
alátámasztotta. 
A  nehéz  tehergépjármű  állomány  esetében  három  faktort  alkalmaztam,  az  EURO 
normafaktort,  az  össztömegfaktort  és  a  típusfaktort.  Az átlagos  összes  éves futáshoz való 
közelítés a nehéz tehergépkocsik esetében nem alkalmazható, mert a felosztásban a nemzeti 
állomány úgy szerepel, mintha a tranzitot is ez futná meg. 

A számítás menete a következő:
• átlagos napi forgalmi teljesítmény meghatározása a könnyű és nehéz tehergépjármű 

kategóriára  a  városon  kívüli  úthálózatra  vonatkozóan  az  OKKF  adatbázisból  a 
meghatározott évre;

• az átlagos napi teljesítmény átlagos éves teljesítménnyé alakítása, és megnövelése a 
városi részaránnyal, tekintettel arra, hogy az OKKF nem végez forgalomszámlásokat 
önkormányzati utak esetében;

• a  kiszámított  forgalmi  teljesítmény  járműkategória  állomány  nagyságával  történő 
osztása eredményezi az egy tehergépkocsira eső átlagos éves futásteljesítményt;

• az  EURO  normakategóriáknak  megfelelő  állományfelosztáshoz  tartozó 
futásteljesítmény értékek az egyes faktorok illetve az egy tehergépkocsira eső átlagos 
éves futásteljesítmény szorzatából állíthatók elő;

• a  kategória  éves  összes  futásteljesítménye  megfelel  az  egyes  normakategóriákhoz 
tartozó  állományadatok  és  éves  futásteljesítmény  adatok  szorzatainak  összegével. 
Ennek az összegnek kell közelítőleg megegyeznie az OKKF adatbázisból származó 
átlagos éves futásteljesítmény értékével, amely biztosítja az ellenőrzést.

A  fővárosi  futásteljesítmény  meghatározása  a  könnyű  tehergépkocsi  állományára 
vonatkozóan,  illetve  a  nehéz  tehergépkocsi  állomány  7,5  t  össztömeg  alatti  kategóriája 
esetében az országos futásteljesítmény adatokból kiindulva került kiszámításra a megfelelő 
arányok  figyelembe  vételével.  A  fővárosi  futásteljesítmény  értéke  egyenlő  az  országos 
futásteljesítmény  városi  részarányával.  Az  országos  EURO  normakategória  felbontáshoz 
tartozó futásteljesítmény értékeket tehát a városi részaránynak megfelelően csökkentettem. 
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A többi alkategória esetében a futásteljesítményt napi átlag 30 km-rel számoltam, feltételezve, 
hogy a  7,5  t  össztömeg feletti  tehergépkocsik  a  főváros  területét  kizárólag  mint  áthaladó 
forgalom érintik. 

3.            Forgalmi szituációk  

Átlagsebesség

A COPERT IV. 5.1 három forgalmi szituáció szerint kalkulál emissziós tényezőket. A városi, 
országúti  és  autópálya  szituációk  az  átlagsebesség  megadásával  finomíthatók.  Az 
átlagsebesség  adatok  megadásához  újból  a  nemzetközi  irodalmak  ajánlásait  (MEET, 
ARTEMIS) kellett segítségül hívni, hazánkban ilyen adatokat sem tartanak nyilván. Az egyes 
forgalmi szituációkhoz tartozó átlagsebesség adatokat a MEET modell adatbázisából vettem 
át.  Ami  az  átlagsebesség  adatokat  illeti,  mind  az  országos,  mind  a  fővárosi  számítás 
tekintetében a nemzetközileg elfogadott adatokkal kalkuláltam, ugyanis a főváros esetében 
annak  megállapítására,  hogy  mekkora  a  forgalmi  átlagsebesség  csak  BKV  adat  állt 
rendelkezésre.  Ugyanígy  nemzetközi  adatbázis  alapján alkalmaztam a városi,  országúti  és 
autópálya használati részarányt [Me1].  

A  könnyű  tehergépjármű  forgalom  tekintetében  a  városban  betartandó  maximális 
sebességérték  megegyezik  a  személygépkocsikra  vonatkozó  előírásokkal,  amely  50  km/h. 
Országúton és autópályán az előírás a közúti  közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) 
KPM-BM együttes rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a 2500 kg megengedett 
legnagyobb  össztömeg  feletti  gépjárművekre  70  km/h  illetve  80  km/h.  A  nehéz 
tehergépkocsikra ugyanezek a szabályok vonatkoznak. Azonban a gyakorlat nem támassza alá 
a  sebességkorlátozás  betartását,  a  tehergépkocsik  a  városon  kívüli  területeken  nem  a 
megengedett  sebességhatároknak  megfelelően  közlekednek.  Mindent  a  nemzetközi  adatok 
(MEET a 15 akkori tagállamra) is alátámasszák.  

Közúti részarány

A MEET [Me1]  projekt  szerinti  a  15  tagállamú  Európában  a  városi/országúti/autópálya 
részarány megoszlás a következőképpen alakult, figyelembe véve a benzin (b) és a dízel (d) 
állomány arányát:
Könnyű tehergépkocsik

• városi futásteljesítmény részaránya (b/d): 33/37%
• országúti futásteljesítmény részaránya (b/d): 41/39%
• autópálya futásteljesítmény részaránya (b/d): 26/24%

Nehéz tehergépkocsik (rigid 20 t-ig)

• városi futásteljesítmény részaránya: 29%
• országúti futásteljesítmény részaránya: 45%
• autópálya futásteljesítmény részaránya: 26%

Nehéz tehergépkocsik (rigid 20 t felett és articulated)

• városi futásteljesítmény részaránya: 19%
• országúti futásteljesítmény részaránya: 44%
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• autópálya futásteljesítmény részaránya: 37%

A fővárosra (a városhatár ismeretében) nincs relevanciája az autópálya részaránynak (1%), és 
nincs befolyásoló hatása az országúti részaránynak sem (4%), ezért a fővárosi számításnál a 
városi részarányt 95%-ban határoztam meg.

4.5 A városi  áruszállításban résztvevő könnyű és  nehéz tehergépjármű 
kategóriákra  érvényes  emisszió  meghatározása  a  COPERT  IV.  5.1 
segítségével 2004. – 2007. évekre

A  bemenő  adatstruktúra  kialakításával  és  a  program  futtatásával  a  jelenlegi 
emissziókataszternél  több,  vagyis  20  szennyezőanyagra  határozható  meg  az  emisszió.  A 
COPERT IV. 5.1 hideg és meleg emissziót külön-külön szolgáltat az összkibocsátás megadása 
mellett.  A program  segítségével  a  számításokról  szennyezőanyagok  szerint  csoportosított 
jelentés készíthető (5. melléklet).

4.5.1 A  könnyű  és  nehéz  tehergépkocsi  állomány  országos  szennyezőanyag 
kibocsátásának trendje 2004. – 2007. között a COPERT IV. 5.1 számítási eljárás alapján
 
A 27.  ábra  foglalja  össze  a  vizsgált  két  gépjármű  kategória  kibocsátásait  a  szén-dioxid 
kivételével, amelyet a későbbi 28. ábra mutat be. A számítások alapján megállapítható, hogy a 
kibocsátások stagnáló, illetve csökkenő tendenciát mutatnak.

27. ábra: A könnyű és nehéz tehergépkocsik országos emissziója 2004. – 2007.
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A  COPERT  IV.  5.1  számítási  eredményeinek  vizsgálata  során  kiderült,  hogy  a  nehéz 
tehergépjármű állomány esetében a hideg indítási emissziót a rendszer egyik szennyezőanyag 
esetében  sem kalkulálja.  Ennek  az  az  oka,  hogy  elérhető  emissziós  tényező  adatokkal  a 
COPERT IV. 5.1 csupán személygépkocsikra és könnyű tehergépkocsikra rendelkezik, vagyis 
csak  ezeket  fedi  le  a  számítás,  a  nehéz  tehergépkocsi  kategóriát  nem.  Ezért  a  nehéz 
tehergépkocsikra vonatkozó számításokból hiányzik a hideg indítási emissziós összetevő. 

A szén-dioxid kibocsátás alakulása a 28. ábrán látható, külön kezelését a többi szennyező 
anyagtól nagyságrendi eltérése alapozza meg. A szén-dioxid kibocsátás nagyságának, mint 
üvegházhatást okozó „szennyezőanyagnak” a klímaváltozás elleni küzdelem szempontjából 
kiemelt jelentősége van [Cli1]. 

28. ábra: A könnyű és nehéz tehergépkocsi állomány országos szén-dioxid kibocsátásának 
alakulása 2004. – 2007. között
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Az országos szennyezőanyag kibocsátás alakulásában fontos szerepet játszik a járműállomány 
lassú,  de  folyamatos  megújulása,  ami  viszont  alig  képes  kompenzálni  a  folyamatosan 
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növekvő futásteljesítmény okozta kibocsátás növekedést. A szennyező anyagok kibocsátása a 
legtöbb szennyezőanyag tekintetében lassan csökkenő tendenciát mutat. 
  
4.5.2 A  könnyű  és  nehéz  tehergépkocsi  állomány  fővárost  érintő  szennyezőanyag 
kibocsátásának trendje 2004. – 2007. között a COPERT IV. számítási eljárás alapján
 
A fővárost  terhelő  könnyű  és  nehéz  tehergépkocsi  forgalom állományadata  nem az  OKJ 
adatbázisából származik, hanem az OKKF adatbázisából. A könnyű tehergépkocsik és a nehéz 
tehergépkocsik 3,5 – 7,5 t kategóriája esetében a városi futásteljesítmény meghatározásában 
közrejátszott  az  országos  állomány  futásteljesítménye,  ami  számított  adat  révén  szoros 
kapcsolatban  áll  az  állomány  nagyságával.  Az  országos  állomány  kibocsátási  adataihoz 
hasonlóan a 29. ábra az öt legfontosabb szennyezőanyag trendjét mutatja be, míg a 30. ábra a 
szén-dioxid kibocsátás alakulását ábrázolja.  

29. ábra: A fővárosi könnyű – és nehéz tehergépkocsi állomány szennyezőanyag 
kibocsátásának alakulása 2004. – 2007. között
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A diagramokból  az  derül  ki,  hogy  a  fővárosi  áruszállítási  teherforgalom szennyezőanyag 
kibocsátása lassan – de az országos adatokkal összevetve határozottabban – csökken. A szén - 
dioxid kibocsátásban 2004-hez képest csökkenés állapítható meg, azonban 2007-ben a 2006. 
évi  adatokhoz  képest  a  nehéz  teherforgalom  szén  –  dioxid  kibocsátása  emelkedett.  Az 
emelkedés okát véleményem szerint az OKJ adatbázis éves állományadataiban kell keresni. 

30. ábra: A fővárosi könnyű és nehéz tehergépkocsi állomány szén-dioxid kibocsátásának 
alakulása 2004. – 2007. között
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A COPERT IV. 5.1 emisszió számítási program alkalmas arra, hogy bármekkora vizsgálati 
területre meghatározza a közúti forgalom szennyezőanyag emisszióját. A kidolgozott bemenő 
adatstruktúra dinamikus adatainak megfelelő változtatását elvégezve reprodukálható számítás 
hajtható  végre.  A közúti  közlekedés  összkibocsátásának  meghatározásához  a  kidolgozott 
módszertan  szerint  a  személygépjármű,  a  busz,  a  motorkerékpár  és  a  moped állomány is 
hasonló  módon  dolgozható  fel.  A  módszertan  biztonsága  hazai  adatok  felhasználásával 
növelhető.  A  jelenlegi  módszer  alapjaiban  nemzetközi  adatokkal  dolgozik,  ugyanis 
Magyarországon nem állnak rendelkezésre a bemenő adatrendszer kialakításához szükséges 
információk,  illetve  problematikus  a  nemzeti  adatbázisokhoz  való  hozzáférés.  A  jelen 
körülmények között  nyilvántartott  adatok közvetlenül  nem alkalmasak a COPERT IV. 5.1 
bemenő adatállományának kialakítására, ezt az OKJ adatbázis is bebizonyította. A módszertan 
fejlesztésének egyik fontos eleme a megfelelő adatok biztosítása, annak felmérése, hogy a 
jelenleg elérhető adatbázisokat hogyan kellene átalakítani annak érdekében, hogy a COPERT 
IV. 5.1 számára alkalmas adatokhoz lehessen hozzájutni.

   

68



5. A városi áruszállítás zajterhelésben játszott szerepe

5.1 A városi áruszállítás okozta zajterhelési problémák Magyarországon

Amikor  a  lakosságot  a  környezetében  zajló  tevékenység  bármilyen  mértékben  és  okból 
zavarja, általában két lehetőség közül választ,  amikor panaszát orvosolni kívánja. Vagy az 
önkormányzathoz fordul, ez a leggyakoribb eset, vagy a környezetvédelmi felügyelőséghez. 

A városi  áruszállítás  megvalósulása  minden városban más  és  más,  így  minden felmerülő 
probléma egyedi és egyedileg kezelhető. Ennek tudatában nehézséget jelenthet felmérni, hogy 
mik azok a konkrét jelenségek, amelyek a városi áruszállítással összefüggésben jelentkeznek, 
és amelyeket a fejlesztési elképzelések során figyelembe kell venni. Vizsgálatom során arra 
összpontosítottam,  hogy  a  városi  áruszállítás  környezetvédelmi  szempontból  milyen 
panaszokat indukál, ezért felmértem, hogy a környezetvédelmi felügyelőségek hatásterületén 
milyen ügyekkel találkozott  az elmúlt időszakban a hatóság. Felmérésem nem teljes körű, 
hiszen az esetek többsége nem a felügyelőségeken, hanem az önkormányzatoknál jelentkezik, 
azonban a feltárt panaszügyek alkalmasak annak bemutatására, milyen probléma típusokkal 
kell szembe nézni a környezetkímélő városi áruszállítás megvalósításakor.    

5.1.1 A  hazai  városi  áruszállítás  okozta  problémák  feltárása  a  környezetvédelmi  
felügyelőségek tapasztalatai alapján

A felügyelőségek által  rendelkezésre bocsátott  adatok alapján leszögezhető,  hogy a városi 
áruszállítási tevékenység zaja az, ami a lakosság részéről elsősorban panaszra ad okot. Zajos a 
jármű működése és mozgása, a rakodási tevékenységek is. 

A városi  áruszállítással  összefüggésben olyan ügyek a  jellemzőbbek,  ahol  egy szolgáltató 
tevékenységet folytató vállalkozáshoz kapcsolódó saját vagy idegen tehergépjármű forgalom 
ad okot panaszra. Ezek azonban az esetek többségében a szolgáltatási ágazatba sorolandók, és 
mint ilyenek, önkormányzati hatáskörbe tartoznak. 
A  városi  áruszállítás  okozta  legnagyobb  probléma  a  rendelkezésre  álló  adatok  alapján 
mindenképpen a közlekedésükkel  okozott  zaj  és rezgésterhelés.  A legtöbb panasz a nehéz 
teherforgalom mozgásával  összefüggése hozható zajterhelésre,  porszennyezésre,  útburkolat 
minőségének romlására és a lakóépületekben okozott károkra vonatkozott. 
Az összes, a felügyelőségek által kezelt üggyel kapcsolatban megállapítható, hogy mindazok, 
amelyek  közterületek  igénybevételével  voltak  kapcsolatban  a  felügyelőség  csak  abban  az 
esetben  találkozott  a  panasszal,  amennyiben  a  panaszos  az  ügyében  nem nyert  települési 
szinten megoldást,  vagy ha egyéb környezetszennyezés is történt,  mint pl.  olajszennyezés, 
vagy az épület műszaki állapot romlás.

A  panaszok  a  városi  áruszállítással  összefüggésben  a  következő  tevékenység  típusokra 
terjedtek ki:

• közlekedés okozta környezetszennyezés (zaj, levegőszennyezés, útburkolat rongálás, 
lakóépületekben okozott kár, balesetveszély);

• hajnali kiszállítás;
• zajos rakodás (ezen belül  a tehergépkocsi  zajkibocsátása,  a  rakodás során használt 

eszközök zaja, a rakodómunkások viselkedése);
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• kereskedelmi egység ellátása és a vásárlói forgalom;
• tehergépjárművek tárolása;
• telepi anyagmozgatás;

5.1.2 A városi áruszállításra visszavezethető lakossági panaszok kezelésének alkalmazott  
módszerei

A tehergépkocsik környezetszennyezése közlekedésük során

Az áruszállítással  összefüggő legnagyobb számú panaszt a tehergépkocsi forgalom jelenti, 
egyrészt  mint  tranzit,  másrészt  mint  célfogalom.  A  panaszok  oká  elsősorban  a  nehéz 
tehergépkocsik okozta zajterhelés, kisebb mértékben pedig a levegőszennyezés. 
A környezetvédelmi  felügyelőségek  a  beérkező  panaszokat  minden  esetben  kivizsgálják, 
méréseket  végeznek  annak  megállapítására,  hogy  a  panaszok  megalapozottak-e,  illetve 
történik-e határérték túllépés. 
Jelentős  határérték  túllépés  esetén  a  felügyelőség  az  út  üzemeltetőjét  környezetvédelmi 
felülvizsgálatra  kötelezi,  forgalomtechnikai  intézkedések  megtételére  (sebességkorlátozás, 
forgalmi rend megváltoztatása), útburkolat javítására kötelezi, illetve amennyiben a műszaki, 
közlekedési és tulajdoni feltételek lehetővé teszik zajvédő létesítmények megépítésére szólítja 
fel. 
Amikor a határérték túllépés nem jelentős, vagyis 10 dB(A) alatti, a felügyelőség a mérési 
jegyzőkönyvet általában megküldi az üzemeltetőnek azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmét a 
problémára. 

Amikor a jármű zajos

Előfordultak olyan esetek, amikor a zavaró hatást az álló jármű egyes speciális részegységei 
keltették, mert a jármű különleges feladatot látott el, például hűtőautó volt, lisztet adagolt, 
vagy szemetet gyűjtött be. A felügyelőségek pár esetben találkoztak ilyen típusú problémával, 
azonban  vizsgálataik  során  csak  akkor  tudták  figyelembe  venni  a  jármű által  kibocsátott 
terhelést, ha a zajos tevékenység a telephelyen belül történt. Mindez arra vezethető vissza, 
hogy közterületen a felügyelőségnek nincs hatásköre intézkedni. Vagyis a közterületen rakodó 
és  panaszra  okot  adó  jármű felügyelőségi  hatáskörben nem kezelhető.  Ennek ellenére  az 
ismert  esetekben  a  szállító  a  problémát  saját  hatáskörben  orvosolta,  figyelembe  vette  a 
panaszt és lecserélte járművén a problémás alkatrészt. 
A  felügyelőségnek  csak  akkor  van  hatásköre  intézkedni,  amikor  a  rakodás,  raktározás 
telephelyen történik, ekkor ugyanis ezek a résztevékenységek a vizsgált tevékenység részét 
képezik. A határértéket túllépő terhelések esetében a felügyelőség minden esetben a terhelés 
csökkentésére kötelezi az érintettet, és alkalmazza a jogszabály adta egyéb szankciókat. 

Tehergépkocsik tárolása

A tehergépkocsik tárolása során a problémát általában a ki- és beállás, a karbantartás és a 
járatás zaja jelenti. A panaszok kivizsgálásakor az eljárás során a felügyelőség minden esetben 
előírja a zajhatás csökkentése érdekében az aktív zajvédő eszköz alkalmazását.
 
Szállítás telephelyre és telephelyről

Gyakoriak az olyan panaszok is, amelyek során szállítási tevékenység végzésével összefüggő 
levegő szennyezettséget és zajterhelést kifogásol a lakosság. Tipikusak azok az esetek, ahol a 
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panasz olyan útszakaszra, bekötőútra vonatkozik, amely közvetlenül a telephelyre vezet. A 
felügyelőség az ilyen bejelentéseket méréssel vizsgálja ki, a levegővédelmi követelmények 
megszegése esetén bírság kivetését alkalmazza. 

Telepi anyagmozgatás

A telephelyen történő anyagmozgatás okozta zajterhelés üzemi zajnak minősül. Nemcsak a 
motorral működő anyagmozgató gépek, eszközök, mint pl. a targoncák vagy a konténerek 
okozhatnak határérték feletti zajterhelést, hanem a kézi anyagmozgatással is megvalósítható 
zavaró hatás. Mindez esetenként visszavezethető a fegyelmezetlen munkavégzésre is, ugyanis 
szintén zavaró lehet a dobálással, ajtócsapkodással, zene bömböltetésével és kiabálással kísért 
rakodás. A kora reggeli kiszállításhoz kapcsolódó zaj különösen nagy mértékben zavarhatja a 
lakosságot. Ezekben az esetekben a felügyelőség kötelezheti határérték feletti terhelés esetén 
a tevékenység folytatóját a határérték csökkentésére, bírságolhat, és akár fel is függesztheti a 
tevékenységet. Az ilyen panaszok alapján kivizsgált esetek többségében a követelményeket 
helyi zajvédő falak megépítésével biztosítja a kötelezett.  

A  városi  áruszállítással  kapcsolatban  felmerülő  lakossági  panaszok  tehát  igen  sokfélék, 
leggyakrabban  egyediek  és  egyedi  megoldást  kívánnak,  azonban  a  közlekedéssel,  a 
közterületen történő rakodással kapcsolatos problémák nagymértékben csökkenthetők városi 
szintű  szabályozással,  koordinált  szervezéssel.  Mindennek  közlekedéspolitikai  alapját  a 
kormányzat által elkészített városi közlekedéspolitikai koncepció adja meg.

5.2 Az  áruszállítási  gépjárműforgalom  okozta  zajterhelés  meghatározása 
Budapest két mintaterületén 

5.2.1 A nehéz teherforgalom szerepe a III. kerületi Lajos utcában

A szennyezőanyag kibocsátás kapcsán már volt szó Budapest csomóponti szerepéről, illetve 
arról,  hogy a  Budapesten megjelenő áruszállítási  forgalom átmenő, célzott  teher és városi 
belső forgalom. Környezetvédelmi  szempontból  a  nehéz  tehergépkocsi  forgalom okozza a 
legnagyobb  problémákat,  ezért  olyan  útszakaszon  végeztem  vizsgálatokat,  ahol  a  nehéz 
teherforgalom közlekedése alapvetően befolyásolja a terhelés nagyságát.

A kiválasztott  útszakasz  Budán a  III.  kerületben  található  Lajos  utca.  A  közúti  főhálózat 
elemei az É-D-i irányú forgalmat lebonyolító, egymással párhuzamos Bécsi út, Lajos utca, 
Árpád fejedelem útja és az ezekre merőleges Szépvölgyi út. A főhálózat elemei közé tartozik 
a Bécsi út – Lajos utca – Szépvölgyi út találkozásánál lévő Kolosy tér, amely elsősorban a 
tömegközlekedésben játszik fontos szerepet. A Lajos utca az É-D-i forgalom fő lebonyolítója, 
amely  az  Árpád  fejedelem  útjába  csatlakozva  a  budai  alsó  rakpartra  vezeti  le  a  nehéz 
tehergépjármű forgalmat. Az út 2 x 2 sávos, 3 helyi csuklós autóbusz viszonylattal.

A célforgalmi mérések eredményeinek figyelembe vételével megállapítható, hogy a területre 
belépő  forgalomnak  több  mint  95  %-a  a  terület  szempontjából  átmenő  forgalom.  A 
keresztmetszeti  forgalomszámlálások  alapján  a  járműkategóriák  szerinti  megoszlás  úgy 
alakul, hogy a fővárosi főúthálózat átlagát meghaladóan magas a személygépjármű arány (85-
98 %) az érintett főutakon, a nehéz forgalom a Lajos utcai főirányban a legnagyobb, kb. 9 %. 
Ez az oka annak, hogy a Lajos utca forgalmát vizsgáltam. 

A közlekedési probléma a FŐMTERV vizsgálatai alapján is megállapítható (31. ábra). 
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31. ábra: A 10-es úton lebonyolódó forgalom nagysága, a nehéz teherforgalom fő iránya 
Észak-Budán [Kissk1]

A 0-24 órás forgalomszámlás eredményéből a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 
tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. számú 
melléklete szerinti számítási módszerrel a közlekedési zaj által okozott megítélési szinteket 
(LAeq) határoztam meg (d = 7,5 m referencia távolságban). 

A számlálás eredményeit  a három akusztikai járműkategóriában az átlagos napi  forgalmat 
(ÁNF), illetve az óránkénti járműszámot és a megítélési szinteket a zajvédelemben megadott 
nappali (6-22h) és éjszakai (22-6h) bontásban a 6. táblázat tartalmazza.

6. táblázat: A Lajos utca forgalomszámlálási adatai 

III. kerület Lajos 
utca

szakasz

akusztikai 
járműkategória

ÁNF 
[db/nap]

Q [db/óra] LAeq [dB]
nappal
(6-22h)

éjjel
(22-6h)

nappal
(6-22h)

éjjel
(22-6h)

Sajka utca felől
I. 26314 1497 296
II. 1150 65 14
III. 215 12 3

74 66,5

Amfiteátrum felől
I. 40756 2319 459
II. 1362 95 17
III. 220 12 3

75 68
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A forgalom zajemissziója az út két oldalán aszimmetrikus az eltérő irányonkénti forgalom 
miatt.  Így  a  nagyobb zajterhelést  eredményező oldal  zajkibocsátását  vettem figyelembe  a 
zajterhelés megállapításakor.

A zaj-  és  rezgésterhelési  határértékek megállapításáról  szóló 8/2002.  (III.  22.)  KöM-EüM 
együttes  rendelet  a  közlekedési  zajjal  kapcsolatosan csak az  új  tervezésű útvonalak,  vagy 
megváltozott  területfelhasználás  esetén  intézkedik.  Annak  ellenére,  hogy  ezek  alapján  a 
vizsgált területre vonatkozóan a közlekedéstől származó zajterhelési határérték nem érvényes, 
a  jelenlegi  zajhelyzet  megítélése  mégis  ezeknek  az  értékeknek  a  figyelembe  vételével 
lehetséges. A vizsgált útszakaszon zaj ellen  védendőek elsősorban a lakóépületek, illetve a 
nappali  időszakban  az  irodák.  A Lajos  utca  keleti  oldalán  elhelyezkedő  lakóépületek  a 
nagyvárosias beépítésű lakóterület,  vegyes  terület  zajvédelmi kategóriájába tartoznak, a rá 
vonatkozó határérték rendelet 3. sz. melléklete szerint 

nappal (6-22h): 65 dB
éjjel (22-6h): 55 dB

Ennek alapján a számított zajterhelések a zaj  ellen védendő létesítményeknél a következő 
mértékű túllépéseket okozzák:

nappal (6-22h): T = 10 dB
éjjel (22-6h): T = 13 dB

A vizsgálat eredményeit zajtérképen ábrázoltam. A 32. ábra a vizsgált útszakasz zajterhelését 
mutatja be nappal és éjszaka. 

32. ábra: A Lajos utca zajterhelése nappal (6-22 h) és éjszaka (22-6 h)
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A nehézteher forgalom elterelésével és a személygépkocsi forgalom csökkentésével a Lajos 
utca zajterhelése jelentős mértékben csökkenthető. Ez az M0 gyűrű továbbépítése, illetve az 
északi összekötő híd átadása után bevezetendő kitereléssel automatikusan be fog következni.
A 33. ábra azt a zajterhelési állapotot szemlélteti nappal és éjszaka, amikor az útszakaszt már 
nem terheli a nehéz tehergépkocsi forgalom.

33. ábra: A Lajos utca zajterhelése a nehéz teherforgalom kitiltása után nappal (6-22 h) és 
éjszaka (22-6 h)

74



5.2.2 A könnyű tehergépkocsi forgalom hozzájárulása a Nagykörút Podmaniczky utca – 
Dohány utca által határolt szakaszának zajterheléséhez

Az  utak  forgalom  okozta  zajterhelésének  számítással  történő  megállapításához 
forgalomszámlálásra van elsődlegesen szükség, majd a forgalmi járműkategóriákat akusztikai 
járműkategóriákká kell összevonni. Nemcsak ez az összevonás, hanem már a járműkategória 
felosztás is elmossa a különbséget a személygépkocsi és a könnyű tehergépkocsi kategória 
között,  vagyis  pontosabban  nincs  is  két  kategória,  a  3500  kg  megengedett  legnagyobb 
össztömeg  alatti  tehergépkocsi,  a  16  férőhely  alatti  kisbusz  és  a  személygépkocsi  között 
gyakorlatilag  nincs  különbség.  A  következő  kategória  már  a  könnyű  tehergépkocsik 
kategóriája,  amely 3500-7500 kg közötti  megengedett  maximális össztömeggel rendelkező 
tehergépkocsikat foglalja magában.
Annak meghatározása,  hogy a  könnyű tehergépjármű forgalom milyen szerepet  játszik az 
adott út zajterheltségében, csak úgy határozható meg, ha az I. akusztikai járműkategóriába a 
fentieknek megfelelően sorolt gépjárművek felvételénél szisztematikusan törekszem a könnyű 
tehergépkocsik és lehetőség szerint a szolgáltatásokat végző, tehergépkocsinak vizsgáztatott 
személygépkocsik  elkülönítésére.  Ennek  segítségével  közelítőleg  meghatározható  az  I. 
kategórián belüli részarány, ezáltal az általuk okozott terhelés nagysága. A Nagykörúton a 7. 
táblázatban foglalt mérőhelyeken végeztem forgalomszámlását 2007. év nyarán.
A terület besorolása a határérték rendelet értelmében megegyezik a Lajos utcánál alkalmazott 
nagyvárosias  beépítésű  lakóterület,  vegyes  terület  zajvédelmi  kategóriájával,  vagyis  a  rá 
vonatkozó határérték a rendelet 3. sz. melléklete szerint:

nappal (6-22h): 65 dB
éjjel (22-6h): 55 dB
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7. táblázat: A Nagykörút forgalomfelvétele és a forgalom okozta zajterhelés

keresztutcák

akusztikai 
járműkategória

ÁNF 
[db/nap]

LAeq [dB]

könnyű 
tgk 

nélkül
LAeq [dB]

nappal
(6-22h)

éjjel
(22-6h)

nappal
(6-22h)

Podmaniczky
I. 33248
II. 1035
III. 182

74,6 70 73,8

Szondi
I. 28642
II. 893
III. 126

74 69,3 73,1

Zichy
I. 28891
II. 874
III. 126

73,8 69,4 73,1

Dessewffy
I. 27514
II. 873
III. 126

74 69,3 73

Aradi
I. 28602
II. 943
III. 127

74 69,5 73,1

Oktogon
I. 26845
II. 881
III. 124

73,7 69,5 73,9

Szófia
I. 32595
II. 965
III. 130

74,5 69,4 73,6

Király
I. 31712
II. 911
III. 130

74,4 70,7 73,5

Dob
I. 29733
II. 906
III. 129

74,1 70 73,3

Wesselényi
I. 29654
II. 926
III. 128

74,1 69,8 73,3

Dohány
I. 33779
II. 1080
III. 130

74,7 70,4 73,8

A könnyű  tehergépkocsi  állomány  a  számítások  szerint  a  forgalom  20,1%-át  tette  ki.  A 
táblázat  utolsó  oszlopában  szereplő  zajterhelési  értékek  alapján  megállapítható,  hogy  a 
könnyű tehergépkocsi forgalom hatása a terület zajterhelésére nem számottevő.
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6. A  városi  áruszállítás  környezetkímélő  megvalósításának 
szükségessége, a lehetőségek elemzése

6.1 A fejlesztési lehetőségek és szabályozási eszközök

Ahogyan az Európai Unió szárnyai alá vette a városi közlekedés kérdését, ugyanezt meg kell 
tennie a tagállamoknak is. Ki kell alakítani a környezetkímélő városi közlekedési rendszer 
megvalósításához szükséges nemzeti politikát. Magyarországnak is el kell készítenie a Városi 
Közlekedés Zöld Könyvét, meg kell alkotni stratégiáját, amelynek szoros kapcsolatban kell 
állnia a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia [Nem1] céljaival, illetve koherenciában kell állnia 
a  Környezetügy Középtávú Stratégiájával  [Akör1]  is.  Koordináló szerepet kell  játszania  a 
környezetbarát  városi  közlekedés  megvalósításához  szükséges  információk,  tapasztalatok, 
módszerek,  vizsgálati  eljárások  rendelkezésre  bocsátásában.  Parlamenti  szinten  kell  az 
országnak elköteleznie magát a városi mobilitás környezeti szempontú fejlesztése mellett, és 
határozatban kell elfogadnia a hazai városi mobilitási stratégiát. Csak ezen keretek lefektetése 
után  lehet  a  megvalósítás  útjára  térni,  és  megkezdeni  a  városi  területek  közlekedési 
rendszerének környezeti szempontú átalakítását [Lo1].

A hatékony városi áruszállítás gyakorlata

A  városi  áruszállítás  kérdéseivel  a  legtöbb  országban  regionális  vagy  helyi  szinten 
foglalkoznak.  Azonban  egyértelmű  szükséglet  van  az  olyan  nemzeti  szintű 
kezdeményezésekre, amelyekkel világossá tehetők a politikai célok és keretek. Mindez azért 
lényeges, mert:

• az ellátási és elosztási láncok szervezése regionális, nemzeti vagy nemzetközi szinten 
valósul meg. Az áruszállító tehergépkocsik országokon keresztül közlekednek, a helyi 
szabályokat pedig nemzeti szinten kell koordinálni a konzisztencia és a hatékonyság 
megvalósítása érdekében;

• a  környezetvédelmi  előírások  meghatározása  rendszerint  a  nemzeti  kormányok 
feladata.  A  városi  áruszállítás  okozta  környezeti  problémák  kezelését  nemzeti 
kezdeményezések és segédkönyvek instrukciói alapján kell megoldani;

• a  nemzeti  „akarat”  hiánya  a  helyi  kezdeményezéseket  könnyen  megakaszthatja. 
Például a helyi önkormányzat nem tud az üzemanyagadó fizetési kötelezettség alól 
mentességet  adni,  mivel  ez  nemzeti  szintű  szabályozást  igényel,  vagy  az  új 
gépjárművek  beszerzésének  ösztönzése  sem  sikerülhet  addig,  amíg  annak  kereteit 
nemzeti szinten nem állapítják meg;

• a jó gyakorlati megoldások megismerésén és terjesztésén keresztül ismerheti meg a 
helyi  vezetés  a  potenciális  lehetőségeket.  A  nemzeti  kormányok  vannak  olyan 
helyzetben,  hogy  a  nemzetközi  tapasztalatokat  begyűjtsék  és  szintetizálják,  nekik 
vannak  jól  kiépített  információ  csere  fórumaik  más  országokkal.  Az  adatok 
hozzáférhetősége  szempontjából  is  a  legkézenfekvőbb a  nemzeti  szintű  rendszerek 
működtetése.

A fő nemzeti cél a fenntartható városi áruszállítás megvalósítása, amely a városi áruszállítási 
rendszerek  társadalmi,  gazdasági  és  környezeti  alapú  fejlesztését  jelenti  egy  innovatív  és 
hatékony rendszerré, amely lehetőleg a nap 24 órájában biztosítja a hatékony infrastruktúra 
kihasználását. A kapcsolatrendszert a 34. ábra mutatja be.  
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34. ábra: A városi áruszállítás környezeti, gazdasági és társadalmi szintű fejlesztése [Del1]
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A városi  áruszállítási  politika  konzultatív  tervezést  igényel,  a  folyamatok  során  minden 
érdeket figyelembe kell venni abból a célból, hogy egy támogatásra méltó és világos politika 
születhessen  meg.  A célok  elérésének  egyik  lényeges  eszköze  a  köz-  és  a  magánszféra 
együttműködése. Az együttműködés hatékony megvalósulása az ú.n. platform vagy program 
stratégia, amely során minden lehetséges résztvevő minden információt időben megkap, és a 
részvevők  állandó  információs  kapcsolatban  állnak  egymással.  Lényege,  hogy  a  program 
megfelelően  fogalmazza  meg  céljait,  és  egységes  eredményeket  szolgáltasson.  A városi 
áruszállítás minőségi fejlesztésére világos és konkrét megoldásokat kell szolgáltatnia. 

35. ábra: A fenntartható városi áruszállítás fejlesztésének folyamata [Mon1]
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Azonban  nincs  egyetlen  jó  megoldási  eszköz,  amellyel  a  városi  áruszállítást  fenntartható 
módon  meg  lehet  valósítani.  A  különféle  politikák  szintetizálására  van  szükség.  A 
módszercsomag mind támogató, mind korlátozó intézkedéseket is kell, hogy tartalmazzon. 
A  városi  áruszállítás  fejlesztése  komplex  feladat.  Az  intézkedés  kezdeményezésétől  a 
szabályozásig a 35. ábra szerinti lépéseket kell megtenni [Mon1]. 

Az  iránymutatásokat  figyelembe  véve  a  nemzetközi  gyakorlat  számos  megoldást  kínál  a 
hatékony  és  környezetkímélő  városi  áruszállítás  megvalósítására  és  fejlesztésére.  Ezek 
alapulvételével,  meghatároztam  a  hazai  megvalósíthatóság  szempontjából  elsősorban 
számításba vehető megoldásokat, amelyek főbb csoportjai a következők:

1. forgalomszabályozási és engedélyezési intézkedések;
2. pénzügyi, gazdasági intézkedések;
3. műszaki, technológiai fejlesztések;
4. a szállító, szállítmányozó és fuvaroztató vállalatok egyedi kezdeményezései.

Forgalomszabályozási és engedélyezési intézkedések

36. ábra: Forgalomszabályozási és engedélyezési intézkedések

Az elsősorban forgalomszervezésre épülő intézkedéscsoport azokat a klasszikus szabályozási 
megoldásokat  tartalmazza,  amelyek  a  közlekedés  valamilyen  formájú  korlátozására 
irányulnak.  Az  össztömeg  vagy  tengelyterhelés  korlátozás,  a  forgalom okozta  környezeti 
kihatásokra leginkább érzékeny területeket hivatott védeni a nehéz tehergépkocsi forgalom 
káros hatásaitól, a sebességkorlátozásnak pedig elsősorban balesetveszély csökkentési indoka 
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van.  A  rakodózónák,  a  többes  használatú  sávok  kijelölése  az  áruszállítási  forgalom 
lebonyolódását  segíthetik  elő,  az  időablak  alkalmazásával  pedig  elkerülhetők  az  áru-  és 
személyszállítási csúcsidőszakok ütközése. A hazai gyakorlat elsősorban ezeket az intézkedési 
módszereket  alkalmazza,  azonban a  környezetvédelmi alapú,  a gépjárművek kibocsátására 
épülő alacsony emissziójú rendszerek bevezetésére egyenlőre még nincs példa hazánkban. A 
nemzetközi tapasztalatok szerint ugyanis az alacsony emissziójú zónarendszerek bevezetése 
az egyik leghatékonyabb módszer a légszennyezés csökkentésére.
Az ecodriving forgalmi szabályozási intézkedések közötti szerepeltetését az indokolja, hogy a 
környezettudatos  vezetés  módszerének  elsajátítását  a  gépjárművezetői  oktatásba  lenne 
célszerű  beépíteni.  A  csoport  elemeinek  megvalósításához  kormányzati  vagy  hatósági 
döntések meghozatalára van szükség. 

Pénzügyi, gazdasági intézkedések
37. ábra: Pénzügyi, gazdasági intézkedések

A restriktív pénzügyi politikák akkor fejtik ki hatásukat leginkább, és akkor fogadtathatók el 
legkönnyebben  az  érintettekkel,  ha  felhasználásuk  célirányos,  vagyis  arra  fordítják  őket, 
amire beszedésük irányul. Az adóknak és díjaknak tükrözniük kellene a környezetvédelmi 
érdeket, ösztönözniük kellene a környezetbarátabb rendszerek alkalmazását és tartalmazniuk 
kellene az externális költségeket. 
Az Európai Unió szerint a városi áruszállítási rendszerek környezetszempontú átalakításához 
olyan  ösztönzőkre  van  szükség,  amelyek  hozzájárulnak  a  tiszta  és  energiahatékony 
közlekedési eszközök beszerzéséhez, a környezetbarát áruszállítási rendszerek kialakításához. 
Kiemelt  jelentősége van a  kutatás-fejlesztések  elősegítésének,  az  új  módszerek,  eljárások, 
technológiák és innovációk támogatásának.
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Műszaki, technológiai fejlesztések

Az intézkedéscsoport  elemeit a 38.  ábra foglalja össze. A legjelentősebb környezeti hatást 
elérő  intézkedéscsoport  a  műszaki,  technológiai  eszközök  alkalmazása.  A  korszerű 
információs  technológiai  berendezések  segítik  elő  leginkább  az  áruszállítási  rendszerek 
optimálását,  a  hatékony  flottamenedzsmentet,  a  környezetszempontú  járattervezés 
megvalósítását.  
Az infrastruktúra fejlesztése során a környezetvédelmi szempontú tervezés elengedhetetlen 
feltétel. 
Az  új  gépjármű  technológiák  alkalmazása,  a  tiszta  és  energiatakarékos  járművek 
beszerzésének  elősegítése  kiemelt  jelentőségű.  A  Közösség  a  gépjárművek 
környezetszempontú beszerzésének előmozdítását már a Zöld Könyvben [Zö1] is kiemelten 
kezelte, idén pedig a Bizottság új direktíva tervezetet nyújtott be a tiszta és energiatakarékos 
járművek beszerzésének előmozdítására. A direktíva tervezet meghatározza azt a számítási 
eljárást, amely segítségével a közbeszerzési eljárások során a gépjárművek teljes életciklusára 
ki  kell  számolni  az  externális  költségeket.  A tervezet  nem  írja  elő  a  környezetvédelmi 
kritérium kötelező alkalmazását, hanem egységes számítási eljárás lefektetésével megteremti 
figyelembe vételének lehetőségét a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során. 

38. ábra: Műszaki, technológiai fejlesztések

A szállító, szállítmányozó és fuvaroztató vállalatok egyedi kezdeményezései
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A  nemzetközi  gyakorlat  számos  olyan,  a  városi  áruszállítás  optimálására  alkalmas 
kezdeményezést  ismer,  amely  megvalósításában  szállító,  szállítmányozó  és  fuvaroztató 
vállalatok  vállaltak  vezető  szerepet.  A  kormányzat  és  a  hatóság  közreműködése 
(kezdeményező  és  támogató  szerepe)  ezeknél  a  megoldásoknál  is  alapvető  jelentőségű, 
azonban a megvalósítás már a vállalatok együttműködésének köszönhető (39. ábra).  

39. ábra: A szállító, szállítmányozó és a fuvaroztató vállalatok egyedi kezdeményezései

6.2 Alacsony  emissziójú  zónarendszer  –  a  környezetkímélő  városi 
áruszállítás megvalósítására

6.2.1 A  konvencionális  állomány  kitiltása  EURO  I.  normahatárérték  általános  
bevezetésével a könnyű és nehéz tehergépkocsi forgalomra

A közlekedés  okozta  környezetterhelés  csökkentése  érdekében egyre  több  város  vezet  be 
környezeti  alapú,  alacsony  emissziós  zónarendszert  (LEZ  =  Low  Emission  Zone).  Az 
alacsony emissziós zónák olyan területek, ahová a legszennyezőbb gépkocsik nem hajthatnak 
be,  vagy  csak  díjfizetés  ellenében  tehetik  ezt  meg.  Nyugat-európai  városok  tapasztalatai 
alapján a LEZ az egyik leghatékonyabb módszer a légszennyezettség csökkentésére. A már 
létező LEZ területek mindegyikén korlátozott a nehéz teherforgalom, némelyikük szabályozza 
a személygépkocsi, a könnyű tehergépkocsi forgalmat, a motorkerékpárokat és mopedeket is. 
A legtöbb zóna 0-24 órában üzemel, egyedül az olaszok rendszere tér el ettől. 
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A LEZ alapja a gépkocsik emissziós normája, az EURO normarendszer. Ez biztosítja, hogy 4-
5  évente  megújulva  egyre  tisztább  új  járművek  kerüljenek  fogalomba.  Az  Európai  Unió 
megítélése  szerint  a  LEZ  alkalmas  a  levegőminőség  javítására,  a  levegőminőségi 
irányelvekben foglalt követelmények teljesítésére. A határértékek betartása történhet:

• részecskeszűrő beépítésével,
• jobb környezetvédelmi tulajdonsággal rendelkező, tisztább motorra történő cserével,
• a jármű alternatív üzemanyag használatára történő alkalmassá tételével. 

Európában működő LEZ található:
• Németországban:

o Berlin
o Hannover
o Köln városaiban,

• Hollandiában
o Breda
o Eindhoven
o Maastrict
o Rotterdam
o Hertogenbosch
o Schiedam
o Zaanstad városaiban, 

• Olaszországban tartományi szinten
o Bolzanoban
o Emilia-Romagnaban
o Lombardiában
o Piemontében
o Venetoban 

• Svédországban 
o Göteborg
o Lund
o Stockholm városaiban,

• és az Egyesült Királyságban
o Londonban. 

A LEZ  komplex  megoldást  jelent  a  közlekedés  környezetterhelésének  csökkentésére,  az 
áruszállítási forgalom környezeti szempontú befolyásolására. A környezeti kritérium szerinti 
differenciálás  jelenti  egyben  a  műszaki  állapot  javulását,  biztonságosabb  járművek 
megjelenését a városi úthálózaton a kevesebb szennyező anyag- és zajkibocsátás, ezáltal jobb 
levegőminőség és alacsonyabb zajterhelés elérése mellett. 

A főváros esetében jelenleg alkalmazott össztömeg korlátozási zónarendszer LEZ-re történő 
átalakítása  jelentős  szennyezőanyag  csökkenést  eredményezhetne.  Visszautalva  az 
állományadatok  alakulására,  drasztikus  konvencionális  állománynövekedés  volt 
megfigyelhető a 2006. évben, az átlagos futásteljesítmények évről évre növekedtek, a főváros 
bevezető útszakaszain közlekedő forgalom egyre csak nőtt, mindemellett javult az üzemanyag 
minősége, és növekedett a legjobb EURO normakategóriába tartozó járművek száma. 
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A  legtöbb  működő  LEZ  esetében  a  behajtási  korlátot  az  EURO  II  normának  történő 
megfelelés  jelenti,  azonban  hazánkban  már  az  is  óriási  lépés  lenne,  ha  a  konvencionális 
állomány okozta terheléstől megszabadulna Budapest. Ennek megfelelően megvizsgáltam azt 
az  esetet,  amikor  a  konvencionális  állomány  az  EURO  I.  normahatárt  teljesíti  és  az 
állományszám nem változik. A 2007. évre végrehajtott számításaim figyelembevételével az 
EURO I. határértékkorláttal bevezetésre kerülő LEZ eredményeképpen a 40-42. ábra szerint 
csökkenne a szennyezőanyag kibocsátás. 

40. ábra: A fővárosi könnyű tehergépkocsi forgalom szennyezőanyag kibocsátásának várható 
csökkenése a konvencionális gépkocsik EURO I határértéknek megfelelő átalakításával 

változatlan állományszám mellett
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41. ábra: A fővárosi nehéz tehergépkocsi forgalom szennyezőanyag kibocsátásának 
csökkenése a konvencionális gépkocsik EURO I határértéknek megfelelő átalakításával 
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42. ábra: A fővárosi áruszállító tehergépkocsi forgalom CO2 kibocsátásának csökkenése a 
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konvencionális gépkocsik EURO I határértéknek megfelelő átalakításával változatlan 
állományszám mellett 
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A  konvencionális  állomány  EURO  I.  határértéknek  megfelelő  átalakítása  minden 
szennyezőanyag tekintetében csökkent. Vagyis ha minden konvencionális tehergépkocsit az 
EURO I. normahatárértéknek megfelelő tehergépkocsi váltana fel, akkor a szennyezőanyag 
kibocsátásban lényeges csökkenése lenne elérhető. 

6.2.2 A benzin  üzemű  könnyű  tehergépkocsi  állomány  átalakítása  kettős  üzemű  LPG 
gázautóvá

A gázüzemű motoroknak háromféle üzemanyag ellátási megoldása létezik:
• tiszta gázüzemű,
• vegyesüzemű,
• kettős üzemű járművek.

Vegyes üzem esetében a gáz és a hagyományos üzemanyag együtt áramlik, ezt a megoldást a 
dízelmotoroknál alkalmazzák. Alapjáraton a rendszer gázolajjal működik, majd terhelésnél az 
alapjárati  dízel  üzemanyag  mellett  gáz  kerül  a  motorba.  A  kettős  üzemű  rendszer 
átkapcsolással alkalmas a benzin és a gáz üzemanyag használatára, hazánkban az ilyen típusú 
üzemanyag  ellátó  rendszerek  terjedtek  el  a  leginkább.  A  gázfajta  szempontjából 
megkülönböztethető cseppfolyós gáz (LPG), sűrített földgáz (CNG) és egyéb gáz [Bor1].
 
1993. óta teremtették meg Magyarországon a gáz üzemanyagok használatának jogszabályi 
hátterét.  A  megváltozott  jogi  szabályozás  hatására  a  cseppfolyós  autógáz  használata 
rohamosan növekedett, amely során főleg személygépkocsikat alakítottak át elsősorban kettős 
üzeművé.  A sűrített  földgázhoz  képest  a  cseppfolyós  gáznak nagyobb az  energiatartalma, 
olcsóbb a beszerelése, és a cseppfolyós gázkutak hálózata nagyságrendekkel nagyobb, mint a 
sűrített  földgázé.  A  sűrített  földgázt  elsősorban  egy  üzemeltetőnél  –  többnyire 
tömegközlekedési  vállalatnál  –  működő  homogén  járműparkok  használják.  A  CNG 
környezetvédelmi  szempontból  kedvezőbb  kibocsátást  eredményez,  azonban  a  benzinnel 
összehasonlítva az LPG is jelentős környezeti előnyökkel jár [Bor2].
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A  gáz  üzemanyagok  magas  oktánszámuk  miatt  nem  tartalmaznak  kopogás  gátló 
adalékanyagokat. Ezek a hajtóanyagok a motorba jutó levegővel tökéletesen elkeverhetőek. A 
cseppfolyós gáz két alkotóeleme a propán és a bután, a sűrített földgáz döntő része metán. Az 
egyszerű összetétel miatt a gáz üzemanyagok tökéletesebben égnek, a kipufogógáz kevesebb 
policiklikus aromás vegyületet tartalmaz. Motortípustól függően a NOx kibocsátás 20-40%-
kal,  a  CH  40-60%-kal,  a  CO  60-90%-kal  kevesebb,  mint  benzinüzemben.  A jobb  égés 
következtében szilárd részecskék a gáz üzemanyagok kipufogógázaiban nincsenek. Lényeges, 
hogy a szennyezőanyagok mennyisége a régebbi karburátoros motoroknál csökken jelentősen. 
A jól beállított gázüzemű karburátoros motor kipufogógázának CO tartalma megegyezhet a 
katalizátoros benzinüzemű motor kipufogógázainak CO tartalmával. 

A  klímavédelem  tekintetében  lényeges  jellemző,  hogy  a  gáz  üzemanyagok  viszonylag 
nagyobb hidrogén tartalma miatt a légkörbe jutó CO2 mennyisége kisebb. 
A gáz üzemanyag használatával csökkenthető a kőolaj felhasználás mértéke. A cseppfolyós 
gáz motorhajtóanyagként történő felhasználása azért különösen előnyös, mert a világszintű 
PB gáz termelés 40%-a a kőolajlepárlás melléktermékeként keletkezik [Bor1]. 

A LEZ  részeként  a  gáz  üzemanyaggal  kettős  üzemben  működő  konvencionális  könnyű 
tehergépkocsik  környezetvédelmi  szempontból  képesek  teljesíteni  az  EURO  I. 
környezetvédelmi  határérték  követelményt.  Amennyiben  a  fővárosban  kialakításra  kerülne 
olyan  környezeti  alapon  működő  zónarendszer,  amelybe  a  behajtás  csupán  az  EURO  I. 
határértéknek  való  megfeleléssel  lenne  engedélyezve,  nagy  eséllyel  több  könnyű 
tehergépkocsit  alakíttatnának  át  gázüzeművé  motorcsere,  vagy  fiatalabb  jármű beszerzése 
helyett,  főleg  azokat,  amelyek  személygépkocsiként  áruszállító  tehergépkocsinak  vannak 
vizsgáztatva.  A  COPERT  IV.  5.1  nem  tud  a  könnyű  tehergépkocsi  kategóriában  LPG 
üzemanyagra  kibocsátást  számolni  csak  személygépkocsira.  Ezért  a  2007.  évi 
állományadatokból kikerestem azokat a konvencionális áruszállító könnyű tehergépkocsikat, 
amelyek  valójában  személygépkocsik,  csak  áruszállítónak  vannak  vizsgáztatva.  Egy 
kategóriát vizsgáltam, az áruszállítónak vizsgáztatott 1,4-2,0 liter hengerűrtartalmú és 2000 
kilogramm alatti személygépkocsikat, amelyekből a fővárosban 2007-ben 868 db közlekedett. 
A COPERT IV.  5.1  bemenő  adatrendszerébe  azonban  a  könnyű  tehergépkocsi  állomány 
konvencionális kategóriájára jellemző futáskilométer, sebesség és részarány adatokat adom 
meg az összehasonlíthatóság érdekében. Tekintettel arra, hogy a COPERT IV. 5.1 az LPG 
üzemanyag  beállítása  esetében  úgy  számol,  mintha  az  indítás  is  gázon  történne,  ezért  a 
hidegindítási  emisszió  részt  a  benzinen  történő  indítással  fogom helyettesíteni,  mert  ez  a 
gyakorlatban a megszokott. 

A vizsgált részállomány kettős üzemű gázautóvá történő átalakításának emisszióban játszott 
szerepét  a  43.  ábra  tartalmazza  úgy,  hogy  az  összehasonlítás  alapja  egy  ugyanakkora 
nagyságú konvencionális benzines állomány. A 44. ábra a szén-dioxid kibocsátás változását 
ábrázolja. A NOx tekintetében a kibocsátott szennyezőanyag mennyisége nem változott, a PM 
és az SO2 mennyisége pedig nem számszerűsíthető ekkora állomány esetében. 
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43. ábra: 8668 db konvencionális benzines és ugyanennyi konvencionális kettős üzemű LPG 
könnyű tehergépkocsi CO, VOC és NOX kibocsátásának különbsége
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44. ábra: 868 db konvencionális benzines és ugyanennyi konvencionális kettős üzemű LPG 
könnyű tehergépkocsi CO2 kibocsátásának különbsége
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Az ábrákból kitűnik, hogy az átalakítással már ezen a kis számú minta esetében is jelentős 
szennyezőanyag kibocsátás csökkenés érhető el. 
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7. Új tudományos eredmények

Kutatásaim új tudományos eredményeit a következő tézisekben foglalom össze:

1. A  szakirodalom  áttekintése  alapján  megállapítottam,  hogy  az  elmúlt  évek 
közlekedésfejlesztési  koncepciói,  politikái,  stratégiái  mostohán bántak a  városi  áruszállítás 
kérdésével.  A teherszállítási  logisztika  előretörése  és  a  városi  közlekedés  fejlesztésének 
stratégiája  uniós  eddig  szinten  sem  emelte  a  megfelelő  szintre  a  városi  áruszállítás 
problematikáját.  Az  integrált  közlekedésfejlesztésnek  a  város  területszerkezetének  és 
területhasználatának  várospolitikai  elhatározások  szerinti  alakítására,  a  város 
működőképességének  és  hatékonyságának  javítására,  valamint  a  város  lakhatóságának  és 
elvárható életminőségének biztosítására kell törekednie. A fenntarthatóság követelményeinek 
megfelelő  logisztikai  folyamattervezés,  közlekedéstervezés  és  városépítés  alapfeltétele  a 
környezetvédelemi érdekek ágazati politikákba történő integrálása. A logisztika, a közlekedés, 
a  várostervezés  és  a  környezetvédelem  érdekközössége  jelenik  meg  a  városi  áruszállítás 
tervezésekor is, amely csak a fenntartható közlekedés, a logisztika és várostervezés elveinek 
együttes  alapulvételével  lehet  környezetbarát.  Feltártam a  városi  áruszállítás  és  az  egyes 
szakterületek kapcsolatrendszerét, amelyet a 45. ábrán szemléltetek.

45. ábra: A logisztika, a közlekedés, a városépítés és a környezetvédelem kapcsolat rendszere 
és viszonya a városi áruszállításhoz

 

Idáig nem született olyan dokumentum, amely stratégiai szinten, uniós vagy nemzeti körben 
foglalkozna a városi áruszállítás kérdésével, az ilyen programok hiánya degradálja a városi 
áruszállítás  okozta  problémák  kezelésének  sürgősségét,  és  megnehezíti  az  egyedi 
megvalósítási elképzelések végrehajtását.
(saját publikációk: [Kissd1], [Kissd2], [Kissd7])
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2. A  városi  áruszállítás  fejlesztésére  irányuló  nemzetközi  projektek  alapján 
megállapítottam,  hogy  a  fejlesztések  elsődleges  célja  az  áruszállítás  káros  környezeti 
hatásainak csökkentése a városi életminőség javítása érdekében. A városi áruszállítás okozta 
környezeti  terhelések  meghatározására  azonban  nem  áll  rendelkezésre  egzakt  eljárás.  A 
nemzetközi  szakirodalomban  talált  egyetlen  specifikus  módszer  [Bin1],  [Bin2],  [Boe1] 
bonyolult  matematikai  számításokat  és  részletes,  költségeket  nem  kímélő  felméréseket 
követel meg. A jó gyakorlati megoldásokat bemutató szakirodalom sem foglalkozik többnyire 
a  fejlesztés  előtti  és  utáni  környezeti  állapotok  számszerűsítésével.  A  közlekedési 
kibocsátások számítási eljárásának jelenleg hazánkban érvényes dokumentációja [Ahaz1] sem 
alkalmas arra, hogy abból bárki számára reprodukálható módon előállítható legyen a városi 
áruszállítás szennyezőanyag kibocsátása egy adott vizsgálati területre (Budapestre, vagy az 
egész  országra),  vagy  egy  adott  járműállomány  kategóriára  (könnyű  –  és  nehéz 
tehergépkocsikra). Ezért  olyan  eljárást  fejlesztettem  ki,  amellyel  reprodukálható  módon 
számítható  a  városi  közúti  áruszállítás  szennyezőanyag  kibocsátása.  Az  eljárás  alapját  az 
uniós  fejlesztésű,  hazánkban  eddig  még  nem  alkalmazott  emisszió  számítási  szoftver,  a 
COPERT IV. 5.1 (COmputer Program to calculate Emission from Road Transport) képezi. 
(saját publikációk: [Kissd3], [Kissd4], [Kissd14]). 

3. A COPERT IV. 5.1 hazai bemeneti adatbázisa eddig még nem került meghatározásra, 
ezért  az  országos  közúti  járműállomány  adatbázisok  és  az  országos  keresztmetszeti 
forgalomszámlálási  adatok  felhasználásával,  továbbá  a  futásteljesítmények  és  forgalmi 
jellemzők meghatározására szolgáló faktorok nemzetközi szakirodalom (ARTEMIS [Art1], 
MEET [Me1]) alapján történő alkalmazásával létrehoztam a bemenő adatbázist a COPERT 
IV.  5.1  által  meghatározott  bontásban.  Elkészítettem  az  országos  könnyű-  és  nehéz 
tehergépkocsi  állomány  EURO  normakategóriák  szerinti  besorolását,  és  kiszámoltam  a 
normakategóriánként  érvényes  átlagos  éves  futásteljesítményeket  2004.  –  2007.  évekre 
vonatkozóan. 
Egy tehergépkocsi  átlagos éves futásteljesítményét  a  következő összefüggéssel  határoztam 
meg:
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ahol:
ÁÉFT : egy tehergépkocsi átlagos éves futásteljesítménye 
ÁNFT: a  tehergépkocsik  átlagos  napi  futásteljesítménye  a  városi  területeket 

nem tartalmazó országos közúthálózaton;
sv: a tehergépkocsik futásának városi részaránya %-ban meghatározva;
F: a tehergépkocsi állomány darabszáma összesen benzines és dízel bontásban;
k: könnyű tehergépkocsi;
n: nehéz tehergépkocsi.

Az egy járműre meghatározott átlagos éves futásteljesítményből az egyes normakategóriákba 
besorolt  állományrész  átlagos  éves  futásteljesítményét  a  következő  összefüggés 
alkalmazásával számítottam ki:
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ahol: 
fn: a könnyű tehergépkocsikra alkalmazott n féle alkalmazási faktor

A fővárost terhelő, a könnyű és nehéz tehergépkocsi forgalomból származó szennyezőanyag 
kibocsátás meghatározására alapul vett keresztmetszeti forgalomszámlálási adatok országos 
állományjellemzőkhöz illesztésével kidolgoztam a fővárosra hatást gyakorló könnyű és nehéz 
tehergépkocsi  forgalom  EURO  normakategória  szerinti  besorolását,  és  a  könnyű 
tehergépkocsik,  illetve  a  7,5  t  megengedett  össztömeg  alatti  nehéz  tehergépkocsik  körére 
kiszámoltam  a  normakategóriánként  érvényes  átlagos  éves  futásteljesítményeket  2004.  – 
2007. évekre vonatkozóan. 
A négy  évre  meghatározott  szennyezőanyag  kibocsátás  tendenciája  országosan  stagnálást 
illetve  lassú  csökkenést  mutat.  A  főváros  áruszállítási  forgalmának  szennyezőanyag 
kibocsátása  lassú,  de  egyértelmű  csökkenést  mutat.  (46.  ábra).  Mindez  az  állomány 
összességében vett fiatalodásával, az EURO III. kategóriába tartozó gépjárművek számának 
emelkedésével, illetve az EURO IV. határérték 2007. évi bevezetésével magyarázható. 
(saját publikációk: [Kissd3], [Kissd4], [Kissd14])

46. ábra: A könnyű és nehéz tehergépkocsik országos és fővárosi CO, NOx, VOC, PM és SO2 

szennyezőanyag kibocsátása 2004. - 2007. években
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4. A városi  áruszállítás jó gyakorlati  megoldásainak alapulvételével,  feltártam a hazai 
megvalósíthatóság szempontjából elsősorban számításba vehető megoldásokat, amelyek főbb 
csoportjai a következők:

1. forgalomszabályozási és engedélyezési intézkedések;
2. pénzügyi, jogszabályi intézkedések;
3. műszaki, technológiai fejlesztések;
4. a szállító, szállítmányozó és fuvaroztató vállalatok egyedi kezdeményezései.
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Megállapítottam,  hogy környezetvédelmi szempontból  az  egyik  leghatékonyabb fejlesztési 
megoldás az alacsony emissziós zóna (LEZ = Low Emission Zones) alkalmazása. A LEZ-nek, 
mint alacsony emissziós zónának a főváros egész területére kiterjedő hatályú alkalmazásának 
kihatásait  számszerűsítettem.  Az  EURO  I.  norma  határérték  bevezetésével  és  így  a 
konvencionális  állomány  teljes  kitiltásával  (állományszám  változás  nélkül)  0-40%-kal 
csökkennének szennyezőanyagtól függően (47. ábra). 
(saját publikációk: [Kissd6], [Kissd7], [Kissd8], [Kissd9], [Kissd10], [Kissd11])

47. ábra: A LEZ hatása a konvencionális könnyű és nehéz tehergépkocsi állomány kitiltásával, 
feltételezve, hogy a konvencionális állományból EURO I-es állomány lesz
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5. A környezetvédelmi felügyelőségeken tett bejelentések alapján megállapítottam, hogy 
a  városi  áruszállítással  kapcsolatos  lakossági  panaszok  túlnyomó  része  a  zajterheléssel 
kapcsolatos. A panaszok a következő tevékenység típusokra terjedtek ki:

• a városi áruszállítási forgalom okozta zaj, és rezgés;
• hajnali kiszállítás;
• zajos rakodás (ezen belül  a tehergépkocsi  zajkibocsátása,  a  rakodás során használt 

eszközök zaja, a rakodómunkások viselkedése);
• kereskedelmi egység ellátása és a vásárlói forgalom;
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• tehergépjárművek tárolása;
• telepi anyagmozgatás.

A panaszok alapján megállapítható, hogy a legnagyobb problémát a forgalom okozta zaj és 
rezgés jelenti, ezért méréseket végeztem egyrészt a nehéz, másrészt a könnyű teherfogalom 
által  okozott  zajterhelés  meghatározására.  A III.  kerület  Lajos  utcában  és  a  Nagykörút 
Podmaniczky utca  –  Dohány utca  szakaszán forgalomszámlásokat  hajtottam végre,  amely 
eredményekből  számítással  megállapítottam,  hogy  a  Lajos  utcában  az  átmenő  nehéz 
tehergépkocsi forgalom érzékelhető, vagyis 3dB(A) feletti zajterheléssel járul hozzá a vizsgált 
útszakasz  zajterheléséhez.  A  48.  ábrán  az  adatok  zajtérképen  történő  feldolgozásával 
bemutatom a zajterhelés  mértékét  nappal  a  jelenlegi  állapotban  és  a  nehéz teherforgalom 
kiterelése  után,  a  49.  ábrán  pedig  ugyanezt  éjszakára.  A  Nagykörúton  a  könnyű 
tehergépjárművek zajterhelésben játszott  szerepe  elenyésző,  beavatkozást  nem igényel.  Az 
eredményekből  levontam  azt  a  következtetést,  hogy  az  áruszállítási  forgalom  okozta 
zajterhelés  csökkentése  érdekében  az  átmenő  nehéz  tehergépkocsi  forgalmat  a  főváros 
területéről ki kell tiltani. 
(saját publikációk: [Kissd3], [Kissd4], [Kissd13])  

48. ábra: A Lajos utca zajterhelése nappal (6-22 h) a nehéz teherforgalom kitiltása előtt és 
után 
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49. ábra: A Lajos utca zajterhelése éjjel (22-6 h) a nehéz teherforgalom kitiltása előtt és után
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8. Az  értekezés  tudományos  eredményeinek  gyakorlati 
alkalmazhatósága

A közlekedés szennyezőanyag kibocsátásának meghatározására szolgáló emissziókataszterben 
[Aköz1]  nem  lehet  elkülöníteni  a  városi  áruszállítási  forgalom  környezetterhelését  a 
személygépkocsi  forgalométól.  A szennyezőanyag  kibocsátás  megyénként,  és  a  fővárosra 
raszterenként  került  meghatározásra,  egyedi  területre  a  kataszter  szolgáltatta  emissziós 
tényezők  felhasználásával  lehet  kibocsátást  számítani.  Az  értekezés  készítésekor 
rendelkezésre álló kataszter azonban még csak 2004. évi adatokat tartalmaz, amelyek 2008-
ban már idejemúltak. A számítási eljárás dokumentációja szerint az eredményeket nem lehet 
reprodukálni. A megoldás egy olyan számítási eljárás alkalmazása, amely nem függ egyedi 
emissziós  tényezők  megadásától,  és  megfelelő  bemenő  adatstruktúra  mellett  egységes 
eljárással határozza meg a kibocsátást. A COPERT IV. 5.1 számítási eljárást az Európai Unió 
arra  fejlesztette  ki,  hogy  a  közúti  közlekedés  szennyezőanyag  kibocsátásának 
meghatározására  egységes  eljárást  nyújtson.  A szoftver  alkalmazása  nem terjedt  el,  mert 
bemenő adatstruktúrájának biztosítása adatok híján problematikus a tagállamok – így hazánk 
–  számára  is.  Kutatásaim  során  ezért  először  a  hazai  és  nemzetközi  adatbázisok 
feldolgozásával meghatároztam a COPERT IV.5.1 bemenő adatrendszerét, majd ennek alapján 
a szoftverrel kiszámoltam a könnyű és nehéz tehergépkocsi állomány országos emisszióját 
2004.  –  2007.  évekre,  majd a  városi  áruszállítási  forgalom esetében a  fővárosra  is  annak 
érdekében,  hogy  a  városi  áruszállítás  környezetkímélő  megvalósítása  érdekében  hozandó 
döntések megalapozhatók legyenek. 
A  kidolgozott  módszertan  könnyen  reprodukálható,  beépített  ellenőrzési  mechanizmust 
tartalmaz és dokumentálható adatstruktúrára épül. 
A módszerrel:

• esetorientáltan  határozható  meg a  szennyezőanyag kibocsátás  adott  évre,  nem kell 
várni az emissziós tényezők hivatalos publikálására;

• ugyanolyan  biztonsággal  határozható  meg  egy  vállalat  flottájának  szennyezőanyag 
kibocsátása, mint az országos emisszió;

• a módszertan egységes, követhető, reprodukálható;
• az  alkalmazott  szoftver  uniós  támogatással  készült,  nem  kell  bizonyítani 

alkalmazhatóságát.

A módszertan segítségével kiszámított emissziós adatok a kötelező uniós adatszolgáltatások 
alkalmával  is  felhasználhatók,  hiszen  a  szoftver  országos  szintű  kibocsátás  számításra  is 
alkalmas megfelelő bemenő adatstruktúra megadása esetében. Jól alkalmazható kisebb cégek 
flottáinak  környezetszempontú  tervezéséhez,  döntés  előkészítési  mechanizmusok 
megalapozásához – mint amilyen várhatóan a fővárosban 2008. év végén bevezetésre kerülő 
környezeti  alapú  zónarendszer  –,  stratégiák  előkészítéséhez,  hatásvizsgálatok 
megalapozásához. 

Az  értekezés  eredményei  hasznosíthatók  az  önkormányzati  vezetők,  döntéshozók,  a 
közlekedéstervezéssel  foglalkozó  szakemberek  számára,  de  felhasználhatók  a  felsőfokú 
közlekedésmérnök-képzésben is.

A jövőre vonatkozóan a bemenő adatstruktúra folyamatos finomítására van szükség. Át kell 
tekinteni az állomány adatokat, fel kell tárni az állományváltozás anomáliáit. A gépjárművek 
környezetvédelmi  felülvizsgálatai  során  elektronikus  úton  rögzített  adatok 
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hozzáférhetőségének biztosításával – messzemenő tekintettel a személyes adatok védelmére – 
meg  kell  teremteni  a  futásteljesítmény  és  a  normakategória  besorolás  pontosítását.  A 
környezetvédelemmel  kapcsolatos  adatok  nyilvános  adatok,  a  közpénzen  rögzített  adatok 
pedig közérdekű adatok, ezért magas szinten el kell érni azt, hogy a COPERT IV. 5.1 bemenő 
adatstruktúrájának tökéletesítése és a valóságos adatokhoz való közelítése érdekében a már 
nyilvántartott adatok hozzáférhetővé váljanak. 

Az értekezés továbbfejlesztési iránya lehet a bevásárlóközpontok generálta forgalom (amikor 
a vásárló, mint végfelhasználó hajtja végre az áru házhozszállításának fázisát a logisztikai 
folyamatban) környezeti hatásainak feltárása. 

A városi áruszállítás környezeti hatásainak a kidolgozott módszerrel történő meghatározása 
folyamatos kutatást  igényel a specifikumok feltárása érdekében. Fontos, hogy a jövőben a 
környezetkímélő  városi  áruszállítás  szempontrendszere  beépüljön  a  nemzeti  stratégiákba, 
programokba, koncepciókba. Mintaprojektek támogatásával elő kell segíteni a jó gyakorlati 
megoldások előmozdítását, amelyek kivitelezését megelőzően az alapállapot rögzítésére és a 
fejlesztés környezeti hatásainak számszerűsítésére jól használható az értekezésben kidolgozott 
eljárás. 
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1. melléklet: A projektrövidítések magyarázatai

CITY LOGISTICS: Improvement of urban environmental quality by a city logistics system 
with  integrated  decentralised  goods  distribution  centre  sas  interface 
between European transport flows

COST 312: European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research

DIRECT: Data Integration Requirements of European Cities for Transport

ELCIDIS: Electric Vehicle City Goods Distribution System

EUROSCOPE: Efficient  Urban Transport  Operation Services  Co-operation of  Port in 
Europe

IDIOMA: Innovative  Distribution  with  Intermodal  Freight  Operation  in 
Metropolitan Areas

IMAURO: Integrated Model for the Analysis of Urban Route Optimisation 

LEAN: Integration  of  LEAN  LOGISTICS  into  urban  multimodal  transport 
management in order to reduce space requirements and optimise the use 
of transport modes

MOMENTUM: Mobility Management for the Urban Environment

MOSAIC: Mobility Strategy Applications in the Community

MOST: Mobility Management Strategy for the next Decade

PROPOLIS: Planning  and  Research  of  Policies  for  Land  Use  and  Transport  for 
Increasing Urban Sustainability

PROSPECTS: Procedure  for  Recommending  Optimal  Sustainable  Planning  for 
European City Transport Systems

REFORM: Research of Freight Platforms and Freight Organisations

SURFF: Sustainable Urban and Regional Freight Flows

RECORDIT: Real Cost Reduction of Door to Door Intermodal Transport

MIRACLES: Multi  Initiatives  for  Rationalised  Accessibility  and  Clean,  Lievable 
Environments

CITY FREIGHT: Inter and intra urban freight distribution networks

PROGRESS: Pricing  Road  use  for  Greater  Responsibility,  Efficiency  and 
Sustainability in cities

CITY PORTS: Development  efficient  transport  systems  with  regard  to  sustainable 
development
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TELLUS: Transport and Environment Alliance for Urban Sustainability

TRENDSETTER: Setting trends for sustainable urban mobility

VIVALDI: Visionary and Vibrant Actions through Local Transport Demonstration 
Initiatives

eDRUL: eCommerce Enabled, Demand Responsive Urban Logistics

CIVITAS: Cleaner and better transport in cities
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2. melléklet: A Városi Környezet Tematikus Stratégia fenntartható városi közlekedéstervezés 
munkacsoportjának ajánlásai a TERVEZÉS folyamatában, és a TERV megvalósításakor a 

fenntartható városi közlekedési rendszer kialakításához [Abiz1]

TERVEZÉS
ajánlások kötelezettségek (az eredeti koncepció szerint, 

amelyek mára szintén ajánlások)
A fenntartható fejlesztési stratégia előkészítése
hosszú  távú  perspektívában  gondolkodó, 
átfogó  fenntartható  stratégiába  ágyazott 
FVKT (A1)
Tervezési paraméterek és a felelős önkormányzatok meghatározása
FVKT a 100 000 lakos alatti városok esetében 
is, ahol jelentős mobilitási problémák vannak 
(A2)

alkalmazás  100  000  lakos  felett  és  olyan 
lakósűrűségnél, amelynél a település az adott 
tagállamban városnak tekinthető (K1)
a  kompetens  szervek  meghatározása  a 
tagállam és az önkormányzatok megegyezése 
alapján (K2)
a  résztvevők  felelősségének  világos 
meghatározása (K3)

Állampolgári részvétel és konzultáció az érintettekkel
az  érintettek  bevonása  és  a  lakosság 
tájékoztatása már a kezdetektől, a maximális 
nyilvánosságot megvalósítva (K4)

A résztvevők együttműködése és politikai koordináció
politikák közötti integráció megvalósítása már 
a  tervezési  folyamat  kezdetén  a  probléma 
analízisétől  a  módszerek  meghatározásáig 
(A3)

szoros  együttműködés  megvalósítása  az 
összes érintett között a következő 4 szinten: 

• politikakészítők,  akik  figyelembe 
veszik a FVKV követelményeit és vice 
versa,

• helyi,  regionális  és  agglomerációs 
önkormányzatok,

• közlekedési szolgáltatók,
• határon átnyúló ügyek (K5)

tagállami  koordináció  abban  az  esetben,  ha 
nem  valósult  még  meg  a  politikák  közötti 
integráció (K6) 

Nemek közötti egyenlőség és igazságosság biztosítása
nemek  közötti  egyenlőség  megvalósítása  a 
tervezési eljárás teljes folyamatában (K7)

Teljesítmény-növelés
megfelelő  készségű  és  képességű  gárda 
kialakítása  tréningekkel,  segédanyagokkal 
(A4)
TERV
ajánlások kötelezettségek
Tárgymeghatározás
„fenntartható városi közlekedési terv” és nem 
„fenntartható városi mobilitás terv” (A5)

áruk  és  emberek  sokkal  fenntarthatóbb úton 
történő mozgása (K8)
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Státusz vizsgálat és alap szcenáriók kialakítása
a  terv  minőségét  javítja  a  korábbi  tervek 
vizsgálata és egy fejlesztési előrejelzés, mint 
általános minőségi kiindulási alap (A6)

a  jelenlegi  helyzet  vizsgálata  a  város 
lehetőségeinek felmérése céljából (K9)

Az elképzelés, a szándékok és a célok meghatározása
magas szintű és operatív célok meghatározása 
(A7)

konszenzuson  és  széles  támogatottságon 
alapuló, határozott, hosszú távú elképzelések 
(K10)
központi cél a városi szinten megvalósítandó 
fenntartható közlekedés (K11)
fő célok:

• az elérhetőség biztosítása
• a  közlekedési  rendszer  negatív 

hatásainak csökkentése
• levegőszennyezés,  a  zajterhelés  és  az 

energiafelhasználás csökkentése
• általános  hatékonyság,  amely  a 

költségekre is vonatkozik
• a  városi  környezet  minőségének  és 

vonzerejének növelése (K12) 
számokban kifejezhető célok (K13)

Végrehajtási és pénzügyi terv 
speciális  célok  konkrét  intézkedésekkel 
párosuljanak,  továbbá  a  középtávú  tervezés 
sokkal stabilabb, mint a rövid távú (K14)
precíz  leírás,  prioritási  sorrend  és  indokolt 
intézkedések (K15)

Politikák és módszerek
4 fő politikai kategória meghatározása, ezek eredményeinek maximális integrálása (K16):

• általános alapelvek
a  gazdasági  növekedés  elválasztása  a 
közlekedés növekedésétől (A8)

a közlekedés tervek és más kulcs politikák 
integrálása (K17)

a sokféleség és a  rugalmas megközelítés 
biztosítása (A9)
nemek  közötti  egyenlőség  biztosítása 
(A10)
• a közlekedés iránti igény csökkentése
háztól házig szállítás megvalósítása (A11)
hatékony terület felhasználás – a kompakt 
város megvalósítása és vegyes használatú 
városi területfejlesztés különös tekintettel 
a tömegközlekedésre, a kerékpározásra és 
a gyaloglásra (A12)
az  információs  és  kommunikációs 
technológia erősítése (A13)
a  hálózatban  létező  rövid  utak  védelme 
(A14) 
• közlekedés menedzsment
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a  torlódások  csökkentése  és  a 
gépjárműhasználat racionalizálása (A15)
az intermodalitás kiemelése (A16)
mobilitási menedzsment megvalósítása (A17)
az áruszállítás  és a  logisztika optimalizálása 
és a városi  áruszállítási  közlekedési  igények 
kielégítése (A18)
intelligens  közlekedési  rendszerek 
alkalmazása (A19)

• tiszta és fair közlekedési rendszerek kialakítása
tiszta  és  energiahatékony  közlekedési 
eszközök alkalmazása (A20)
a városi környezetminőség javítása (A21)
a  közlekedésbiztonság  javítása,  különös 
tekintettel a gyerekekre és az idősekre (A22)
A felelősség és a források részletes megosztása 

a  finanszírozási  lehetőségek  felmérése, 
fair költség haszon megosztás (K18) 

Ellenőrzés 
a  költség  haszon  elemzés  egységes 
rendszerének  kialakítására  van  szükség  a 
minimális indikátorok meghatározására (A23)

a  kiválasztott  indikátorok  monitorozása 
(K19)

a  logikai  keretek  meghatározása  a 
célorientáció biztosítására (A24)

a  megvalósítás  módszereinek  és 
felelőseinek  részletes  meghatározása 
(K20)
szektorokon átnyúló költségek és hasznos 
meghatározása (K21)

Terv adaptáció, jóváhagyás és értékelés
megvalósítható  a  terv  nemzeti  szinten  is, 
abban  az  esetben,  ha  a  nemzeti  támogatás 
függ  a  nemzeti  stratégiai  követelmények 
kielégítésétől (A25)

a  helyi  önkormányzat  felelős  a  terv 
meghatározásáért,  hogy  az  kielégítse  a 
nemzeti  szinten  meghatározott  minimum 
követelményeket (K22) 
a tervnek meg kell felelni az EU stratégiai 
környezeti  hatásvizsgálati  direktívájában 
foglalt követelményeknek (K23)

A terv befejezése és a bevezetési mechanizmus
5 alapkomponens integrációja a tervben:
• a  jelenlegi  helyzet  vizsgálata  és  az 

alapszcenárió kifejlesztése
• az elképzelés meghatározása és célok 

definiálása
• megvalósítási  terv,  politikák, 

módszerek és a büdzsé meghatározása
• a felelősök és a források felosztása
• a  folyamatok  monitorozása,  az 

eredmények értékelése (K24)
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3. melléklet: Az országos nehéz tehergépkocsi állomány alakulása emissziós (EURO 
norma szerinti) kategóriánként  2004. -2007. években
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nehéz tehergépkocsi 28-32 t
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nyerges szerelvény 20-28 t
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4. melléklet: A fővárosba be és kihaladó nehéz tehergépkocsik átlagos napi forgalma 
2004. -2007.
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nyerges szere lvény 20-28 t
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5. melléklet: A tehergépkocsik 2007. évi országos szén-dioxid kibocsátás számítási 
eredményének jelentése  
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