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A logisztika környezeti tényezői

Levegő
Víz
Talaj
Veszélyes anyagok
Speciális tényezők
Inverz logisztikai tényezők
Externális költségek 



2. LOGISZTIKAI ÁGAZATOK KÖRNYEZETI HATÁSAI
Vasút

Közút

Vízi út

Légi út

víz levegő talaj veszélyes áruk hatása

Vasút - . .. …
Közút - … …. …
Vízi út ….. - - …
Légi út - ….. .. ..



KÖRNYEZETI HATÁSOK

Melegedés

Szennyezés

Sugárzás

Kiszáradás

Éghajlati változás

Környezeti struktúraváltozás



KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS HATÁSA
Konténerizáció
RO – RO
RO – LA
Multimodális központok





A 4.0 HATÁSA
• Az IoT eszközök

• Programok

• Big Data

• Szervezetek



Várható hasznok
Komparatív előny az egyéni és a más 
közösségi közlekedési formákhoz képest

hatékonyabb forgalomirányítás; 
olcsóbban üzemeltethető vasúti 
infrastruktúra; 

Vállalati szinten javuló gazdálkodási 
eredmények

emelkedő pályahasználati díjbevétel; 
csökkenő karbantartási költségek és 
erőforrásigény; 

Környezeti hatások mérséklése, externális 
költségek csökkentése



Célok
•Vonzóbb menetrendi kínálat, nagyobb 
utaskomfort
•sűrű, ütemes és gyors közlekedés
•intermodális csomópontok, csatlakozási 
lehetőségek kialakítása
•zavarérzékenység csökkentése 
menetrendszerűség javítása
•tehervonati kiszolgálás javítása
•hangos és vizuális utastájékoztatás
•a peronok akadálymentes megközelítése



ELÖREGEDETT JÁRMŰVEK
41 éves személykocsik: 842 DB (46%)
Átlagéletkor: 38 év

41 éves mozdonyok: 461 DB (73%)
Átlagéletkor: 44 év

20 éves motorvonatok: 209 DB (50%)
Átlagéletkor: 23 év

A személyszállító járműállomány átlagéletkora 
35,32 év



Várható eredmények 
A vasútvonal komplex fejlesztésének eredményeképpen 
számottevően mérséklődnek a közlekedésből származó
negatív externális hatások. A csökkenő egyéni 
gépjárműforgalom miatt a közlekedési torlódások szintén 
mérséklődnek a vasútvonallal párhuzamos közutakon, így az 
utazók számára utazási- és menetidő megtakarítás érhető el, 
a késések csökkennek, amely komoly gazdasági 
megtakarítást eredményez. 
Az elővárosi szakaszon a közösségi közlekedés 
modernizációjával Budapest és az agglomeráció
versenyképessége javulhat. A térség képes lesz az ingázók 
megtartására, és javítja helyzetét a jövőbeni 
tőkeberuházások tekintetében is. 
A projekt részben a munkahelyteremtéshez vagy azok 
megőrzéséhez is hozzájárulhat, nem csak Budapest 
térségében, hanem a vasútvonal mentén elhelyezkedő
városok tekintetében is.



5. BUDAPEST – BELGRÁD VASÚTVONAL KÖRNYEZETI HATÁSA



Eljutási idő közúton és vasúton

Horváth Z, 2018. (B-B projekt)

szakasz Közúton
(Google térkép 

szerint)

Vasúton (2018-
ban)

Vasúton 
(fejlesztés után)

Vasúti menetidő
a közútihoz 

képest

Budapest-Tass 75-80 perc 60-84 perc 35-40 perc 45%

Budapest-
Kelebia

140-160 perc 180-195 perc 85-90 perc 60%

Budapest-
Belgrád

235 perc 480-510 perc 200-210 perc 85%

Bécs-Belgrád 360 perc 720-840 perc 330-350 perc 90%



Környezeti jellemzők
A térség magyar területén két nemzeti parki 
igazgatósághoz tartozó védett természeti területek 
találhatók. 

Az európai szinten is jelentős Kiskunsági, illetve a Kőrös-
Maros Nemzeti Park. 

Emellett a Natura 2000-es védett környezeti területek a 
térségben „spóraszerűen” helyezkednek el, azaz sűrűn 
elhelyezkedő kisebb területekről beszélhetünk. 

Ezeken a területeken minden esetben nehezen vezethetők 
át a vonalas infrastruktúra elemei.



KÖRÖS-MAROS 

NEMZETI PARK



KISKUNSÁGI 

NEMZETI PARK



Környezeti érintettség 
Az átépítés során megbolygatott vízátfolyások medréből 
ideiglenesen hordalék felszabadulásra számítunk, de ez nem 
jelent maradandó változást az ökoszisztémában. 
A nyomvonal több helyen védett felszín alatti vízbázisok 
közelében, illetve azok felett halad. 
A vasútvonal érinti a Kiskunsági Nemzeti Parkot és több 
természetvédelmi és NATURA2000 területet, mint pl. Felső-
Kiskunsági szikes puszták, a Ráckevei Duna-ág, Felső-
Kiskunsági szikes tavak stb. 
A zajvédelem érdekében a lakott területeken zajvédő falak 
telepítése lesz szükséges. A sűrűn lakott településeken 
átvezetett nyomvonalon a pálya mindkét oldalán aktív és 
passzív zajvédelmi létesítmények telepítésére is számolni kell. 
A nagysebességű vasútvonal élőhely kettészelő hatása 
igen magas. Az élővilág védelme érdekében a különszintű
vadátvezetésekről gondoskodni kell.





ÖSSZEFOGLALÁS

Vasút környezeti előnyei

Intermodalitás környezeti előnyei

Budapest – Belgrád –Szaloniki gazdasági 
hatása
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