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• További lehetőségek, Nemzetközi aktivitás



2010 után kialakított szervezeti modellElőzmények, magasabb szintű koncepciók

• Fehér Könyv (2011)

• Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (2014)

• Budapest Teherforgalmi Stratégiája (2008)

• Balázs Mór-terv a City-logisztikai koncepció közvetlen
háttérdokumentuma, kiemeli:
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háttérdokumentuma, kiemeli:
� a budapesti áruszállítási folyamatok hatékonyság növelését
� az intelligens megoldások alkalmazását
� a rakodóhelyek rendszerének, a logisztikai központok és kapcsolataik

fejlesztését
� a járművek össztömegén alapuló zónarendszer szabályozásának szigorítását

CÉL: Forgalmi akadályoztatás- és a környezeti terhelés csökkentése



2010 után kialakított szervezeti modellJelenlegi helyzet és problémák

• Kevés rakodási terület (460 db)! Sűrűbb elhelyezés,
belvárosi környezetbe integrálás szükséges. Évente
átlagosan 30 új jelzőtábla.

• Csúcsidőben érkeznek a szállítók, egyszerre,
szabálytalanul megállva, mert nincs rakodási lehetőség
– forgalomra gyakorolt zavaró hatás +
megnövekedett környezeti terhelés
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megnövekedett környezeti terhelés

• Szervezetlen áruszállítás, csak a magáncégek
diszpécserei irányítják a saját járműveket

• Ellenőrzés, szankcionálás minimális. A rakodási
területeket beparkolják, szabálytalanul elfoglalják.

• A Jogi szabályozási rendszer nem egységes,
felülvizsgálatra, módosításra szorul



2010 után kialakított szervezeti modellJelenlegi helyzet és problémák

Az áru mindig eljut a céljához, csak gyakran szabálytalan körülmények között
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2010 után kialakított szervezeti modellNemzetközi kitekintés

Vizsgálatra kerültek Európában működő rendszerek és sikeres pilot projektek, amelyek
egyes elemei alapot, támpontot nyújthatnak Budapest esetében.

Az egyes példák esetében ismertetésre kerültek azok a
• problémák, amelyekre megoldást keresett

az adott város,
• az egyes projektek tartalma,
• tapasztalt hatások és eredmények.
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• tapasztalt hatások és eredmények.

Például:
• elektromos járműflotta „last mile” szállításokhoz (Pl:London – UPS, Bristol – DHL)
• külvárosi és belvárosi konszolidációs pontok létrehozásán alapuló rendszer (Pl:London-TNT, Gnewt’s)
• tehervillamosokon lomtalanítási és az elektronikus hulladék szállítása (Pl: Párizs – Distripolis Zürich –

Cargo-Tram)
• A belvárosi zónák tehermentesítése érdekében elektromos kerékpárok végzik a „last mile”

szállításokat (Pl: TNT Express)
• éjszakai áruszállítás, speciális járművekkel, meghatározott időszakban (Pl:Barcelona)



2010 után kialakított szervezeti modellAkcióterv – Eszközrendszer 

Beavatkozási eszközök és kapcsolatuk
1. A szabályozási háttér kialakítása, integrálása
2. Az áruszállítási infrastruktúra fejlesztése
3. A logisztikai folyamatokat támogató szolgáltatások, intelligens rendszerek telepítése
4. A fenntartható logisztikai menedzsment és az azt segítő kommunikációs platform

megteremtése
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1. Szabályozás

2. Infrastruktúra

4. Menedzsment

és kommunikáció

3. ITS, informatikai

támogatás



2010 után kialakított szervezeti modellAkcióterv – Szabályozás és infrastruktúra

• Rakodóhelyekre vonatkozó szabályozás módosítás. Ellenőrzési rendszer tisztázása.

• Az áruszállításban alkalmazott jelzésrendszerek felülvizsgálata, egységesítése
• Burkolat felfestések egységesítése, rakodási szimbólum felfestése (nem igényel KRESZ módosítást)
• KRESZ módosítás, pontosítás. Tájékoztatást adó tábla bevezetése

• Normakövetés javítása, minősítési rendszer bevezetése
• Minősített szállítmányozói háttér kialakítása, a 3,5 tonna alatti tehergépjárművek nyilvántartásba
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• Minősített szállítmányozói háttér kialakítása, a 3,5 tonna alatti tehergépjárművek nyilvántartásba
vétele

• A rakodóhelyek rendszerének felülvizsgálata, fejlesztése

• Kihasználatlan közlekedési felületek és infrastruktúrák bevonása
• Buszsávok (éjszakai buszmegállók), Taxi drosztok bevonása, pályaudvar, kocsiszín használata

áruátrakodásra, a Duna bevonása az áruszállításba

• Konszolidációs központok létrehozása, és működési modelljük kialakítása



2010 után kialakított szervezeti modellAkcióterv – ITS, informatikai támogatás, kommunikáció

• ITS rendszer kialakítása rakodási területeken
• A rakodóhelyek használatához kötődő szolgáltatási rendszer kialakítása.
• Koncentrált rakodási területek mellett telepítendő terminálok.

• Az áruigények és szállítások összehangolására irányuló ITS rendszer telepítése
• Az áruszállítási igényeket összehangoló ITS rendszerek alkalmazásával csökkenthető a

tehergépjárművek, illetve az egyéni fuvarok száma.
• Áruszállítást végző járművek kapacitáskihasználása optimálisabb.
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• Áruszállítást végző járművek kapacitáskihasználása optimálisabb.

• Partnerszervezetek számára kommunikációs platform létrehozása, rendszeres
szakmai egyeztetések szervezése



2010 után kialakított szervezeti modellMintaprojekt javaslatok

Belvárosi konszolidációs központok
Belvárosi kihasználatlan területeken áruátrakó pontok (konszolidációs központok) létesítési feltételeinek
megteremtése, kialakítása. Hungária gyűrű vonalán és belvárosi területen, ahonnan a további „last mile”
kiszállítás csak zéró emissziós járművel történik (teherkerékpár, elektromos autó).
Belvárosi vagy Budavári területen
A pilot projekt fő célja, hogy a Belvárosi védett övezet vagy a Budai Vár védett övezetében egy fizikailag jól
lehatárolható területen kipróbálni egy city-logisztikai rendszer működőképességét.

Csomagpont
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Csomagpont
Csomagpontok (áruátvevő szekrény) létrehozása a nagyobb forgalmú tömegközlekedési csomópontokban,
metróállomásokon, P+R parkolóban. Szállítás a csomagpontokra környezetbarát (zéró emissziós) járművel.
Hosszú távú cél a kiscsomag kiszállítás ezen módjának előnyben részesítése.

Minősítési rendszer és intelligens rakodási területek
Megfelelően szabályozott követelményeknek való megfelelés, kizárólagossági és kedvezmény rendszer
bevezetése, a 3,5 tonna alatti tehergépjárművek nyilvántartásba vétele. Normakövetés javítása előnyöket
biztosító, és a kölcsönös feltételeket szabályozó minősítési rendszer bevezetésével.
Rakodóhelyen bejelentkezési lehetőség, foglaltság jelzés, online foglaltság követés.



2010 után kialakított szervezeti modellTovábbi lehetőségek

• Elektromobilitás témájú pályázatok,

multifunkciós töltőpontok

• Elektromos töltőinfrastruktúra fejlesztések

kapcsán elterjedő e-járművek

• EU támogatású kutatás-fejlesztés projekt
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keretén belül pilot indítása

• Nemzetközi kutatási-innovációs projektek:

CITYLAB – 2016-2018

TIDE – 2012-2015

SMART MR - 2016-2021

SUMPS-UP – 2016-2020



2010 után kialakított szervezeti modellNemzetközi aktivitás - városi áruszállítás

Partner Feladataink

Felsővezetői szintű tapasztalatcsere, nemzetközi benchmarking 

(kérdőívek), networking, konferencia-részvétel

Szakpolitikák véleményezése, munkacsoport-munka, nemzetközi 

benchmark, szeminárium és konferencia részvételek, networking, K+I 
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benchmark, szeminárium és konferencia részvételek, networking, K+I 

projekt-lehetőségek

Szakpolitikák véleményezése, munkacsoport-munka, nemzetközi 

benchmark, szeminárium és konferencia részvételek, networking, K+I 

projekt-lehetőségek



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Strang Tamás


