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1 Környezetbarát városi teherszállítás
1.1 Trendek és problémák
A városi teherszállítás terjedésének több oka van. Ezek közül megemlíthető a munkaerő és az
ellátási láncok területi széttagolódása, az internetes kiskereskedelem, az „aznapi házhozszállítás”
és más hasonló vevőigények megjelenése, a szűkebb időkeretek stb.
A városi teherszállítás (angolul: Urban Freight Transport, a továbbiakban mint UFT) térnyerése
egyre több problémát jelent a városokban. A tipikus problémák közül megemlíthető a
kiszállítójárművek helyigénye (általában két rendes parkolóhelyet is elfoglalnak), zajosságuk,
levegőszennyezésük és a közúti balesetek. A kishaszongépjárművek önmagukban a belvárosi
szilárdrészecske-kibocsátás 20%-áért felelnek. Egyre kevésbé elfogadott az UFT által keltett zaj,
látvány és környezetterhelés. A kereskedelmi közlekedésnek (utas- és áruszállításnak egyaránt)
jelentős szerepe van a nemzetgazdaságok szén-dioxid-mentesítésében. A forgalommal
összefüggő szén-dioxid-kibocsátásban különösen a teherautóknak magas a részaránya.
Az UFT-járművek többsége dízelüzemű, vagyis sokkal több nitrogén-oxidot és szilárd részecskét
(gázolaj-kipufogógázt) bocsát ki, mint a benzinmotorok. Az 1. ábra mutatja a különböző
járműkategóriák részarányát a belvárosi nitrogén-oxid-kibocsátásban. A teherautók és más
haszongépjárművek bocsátják ki a belső városi területeken mért nitrogén-oxidok egyharmadát. A
szilárdrészecske-kibocsátás esetében ugyanez az arány.

Nitrogén-oxid-kibocsátás
Buszok 6,4%
Egyéb 4,5%

UFT
32,5%

Személyautók
56,6%

Kishaszongépjárművek
8,0%
12 tonnánál könnyebb
haszongépjárművek
5,5%
12 tonnánál nehezebb
haszongépjárművek
8,0%
Teherautók
11,0%

1. ábra: A belvárosi forgalom nitrogén-oxid-kibocsátása Németországban
Forrás: Martyn Douglas 2016; 2014-es adat, TREMOD 5.61 (09/2015)

Az Európai Unióban nem készül részletes statisztika a kereskedelmi célú városi közlekedésről
vagy városi teherszállításról. A városi és nem városi területek különböző kategóriájáról csupán
néhány országnak vannak differenciált adatai. A nyugat-németországi Frankfurt am Main
felmérésben elemezte a városi teherszállítás által generált szén-dioxid-kibocsátás részarányát. A2
ábra szemlélteti, hogy a a városi teherszállítás a forgalommal összefüggő szén-dioxidkibocsátásnak nagyjából negyedéért felel. Ez sokkal több, mint a belvárosi szén-dioxidkibocsátáson belüli átlagos részarány, amely közel 12% Németországban. A kiszállítások iránti
magas kereslet oka a szolgáltatószektorra épülő gazdaság. Noha az ipari városok több árucikket
igényelnek (tonnában kifejezve), a több nehézgépjármű miatt kevesebb a menet és kisebb a széndioxid-kibocsátás.
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2. ábra: A városi területeken, a forgalommal összefüggően évente keletkező szén-dioxid-kibocsátás
Frankfurt am Mainban
Forrás: https://frankfurt-greencity.de/en/environment-frankfurt/climate-protection-and-energy-supply/traffic-related-co2-emissions/

1.2 A városi teherszállítás tervezése
A városok egyik legfőbb kihívása, hogy a városi teherszállítást és a hulladékgazdálkodást a városi
funkciókkal összeegyeztetve kezeljék.
A városi teherszállítás környezetvédelmi célkitűzéseit az állami és a regionális tervezésben
igyekeznek érvényesíteni. A városi teherszállítás tervezését és irányítását azonban nem tekintik
kötelező feladatnak. Következésképpen a várostervezők nem foglalkoznak a városi
teherszállítással, noha jogi szempontból rugalmasan lehetne előmozdítani a városi teherszállítást,
pl. forgalomszabályozó létesítményekkel (rakodási övezetek és a tisztább járművekkel összefüggő
előnyök stb.).
A CEP-szolgáltatások térnyerése sok helyen szűk keresztmetszeteket eredményezett a városi
közlekedésben. A CEP-szolgáltatásoknak fenntartott parkolóhelyek nélkül a járművek gyakran a
már parkoló autók mellett parkolnak le, amivel bekorlátozzák a látóteret és balesetveszélyes
helyzetet teremtenek. A logisztikai szolgáltatók szemszögéből viszont az egyik legnagyobb
költséggeneráló tényező éppen az útvonal utolsó szakasza. Ez gyakran a CEP-szolgáltatók
költségének 50%-át jelenti. Berlin tervezési koncepciót dolgozott ki, amely az „Integrált berlini
kereskedelmi célú közlekedési koncepció” részeként az ilyen parkolóterület kialakítására irányul (3.
ábra) A koncepcióban területet jelöltek ki a vasúvonalakhoz, kikötőkhöz és autópályához közeli
logisztikai létesítményeknek, hogy szétválasszák a távolsági és városi forgalmat. Ezen túlmenően
gondoskodik a logisztikai alközpontok helyéről, pl. a Berlin körüli agglomerációs vasútvonal, a
Ringbahn mentén.
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Főbb ipari területek
Városszéli logisztikai
központok vasúti, közúti és
vízi kapcsolattal
Áruszállítási alközpontok a
belső városi vasúhálózaton

3. ábra: Berlin logisztikai központjai és alközpontjai

1.3 Technológiai megoldások
A kereskedelmi célú városi közlekedésnek a közlekedésirányítási koncepciókon belüli
elhelyezésén túlmenően számos különböző megközelítést próbáltak ki a gyakorlatban. Londonban
például csak kibocsátásmentes gépjárművekkel, pl. elektromos járművekkel éri meg behajtani a
belvárosba, mivel a város különösen magas útdíjat ró ki a szennyező járművekre. Amint azt a DHL
példája is mutatja, Németországban is lenne lehetőség az e-mobilitás (az elektromos járművek)
kiszállítási célú alkalmazására: Bonnban több mint 100 e-járművel gondoskodnak a zéró széndioxid-kibocsátásról.
© Cargohopper NL

Az e-mobilitás irányába tett jelentős lépés az
önkormányzati járműpark kiváltása elektromos
járművekkel, ideértve a teherkerékpárokat is.

Az elektromos járművek kibocsátásmentesek
és halkak, ami nagyon fontos a nagy
népsűrűségű
belvárosi
területeken.
Hollandiában speciális, elektromos kiszállítási
megoldást alkalmaznak. A Cargohopper mint
harmadik fél szolgáltató kibocsátásmentes és
halk elektromos járművekkel teljesíti a
kiszállításokat azon vállalatoknak, amelyek
esetében az útvonal utolsó szakasza
gyalogosövezetekben,
lakóövezetekben,
keskeny utcában stb. van. Ebben az esetben a városok nem nyújtanak semmilyen anyagi
támogatást. Az Európai Unió más városaiban hasonló megoldásokat alkalmaznak, pl. a Gnewt
Cargót London esetében. A csak nagyon alacsony kibocsátást és/vagy zajszintet megengedő
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övezetek kialakítása elengedhetetlen a városi teherszállítás technológiai megoldásainak
előmozdításához.
A városi teherszállítás teljes körű villamosítása terén komoly kihívást jelent az elektromos
mikróbuszokkal, de különösen az elektromos tehergépkocsikkal megtehető út korlátozottsága. A
jelentősebb autógyártók viszont bejelentették, hogy a következő években növelni fogják járműveik
menetkapacitását.
A „Kerékpáros logisztika” (Cycle Logistics) c. uniós projekt eredményei szerint városi környezetben
a gépjárművel megtett összes (egyéni és üzleti) áruszállításra irányuló utazás 50%-át át lehetne
terelni a kerékpárokra vagy teherkerékpárokra. A kereskedelmi célú kiszállítások esetében akár
38% is lehetne az áttérés mértéke. Külön támogatást lehetne nyújtani a motorizált forgalom
áttereléséhez az elektronikus teherkerékpárokra. A futárszolgálatok munkavállalói egyre inkább
elfogadják ezt a közlekedési módot. Ebben szerepet játszik a kerékpározás egészségessége, és
hogy számos munkavállaló nem tekinti problémának az időjárást sem. A teherkerékpár, pedelec és
elektromos kerékpár ezért a kiszállítóknak és futárszolgálatoknak is érdemi alternatíva lehet. Ezen
túlmenően – utcasöprésre és hulladékgyűjtésre például – különböző szervíz- és értékesítési
járművek széles köre áll rendelkezésre. A járműhasználók számára az előnyök abban mutatkoznak
meg, hogy igénybe vehetik a kerékpárparkolókat, amikor küldeményt kézbesítenek, valamint
elkerülhetik a forgalmi torlódásokat, illetve az elektromos teherkerékpároknak alacsonyabb az
egységköltsége is.
A teherkerékpárok terjedésének együtt kell járnia ezen közlekedési mód szabályrendszerének
kialakításával, az utcák átrendezésével és a logisztikai koncepciók kidolgozásával. A városi
területeken kialakított kisléptékű, rakománykonszolidációs központok példájaként említhető a
berlini Citylog projekt BentoBox-megoldása és a hasonló projektek. Ebben a központban
konszolidálják a különböző vállalatok kiszállítóbuszainak és kerékpáros futárjainak rakományait az
utolsó útszakaszra (4. ábra). Az elektromos meghajtású teherkerékpárokkal növelhető lenne a
menethossz és a rakománytömeg. A személygépjárművek piacával ellentétben az elektromos
meghajtású kerékpárok piacának napjainkban szinte minden piaci szegmenst lefedő
termékkínálata van.
Kisléptékű
rakománykonszolidációs
központok (vagy mikródepók) a
nagyobb szállítójárművek és
teherkerékpárok átrakóhelyei,
amely utóbbiak a kiszállítás
utolsó útszakaszát teljesítik.
Ezek a központok lehetnek
konténerek, csereszekrények
vagy kisebb raktárok.

4. ábra: A városi területeken alkalmazott kisléptékű rakománykonszolidáció elve (forrás: UPS)

1.4 A városi teherszállítás integrálása a területtervezésbe
A városi teherszállítás keretében a legtöbb utazást mikróbuszokkal vagy kisteherautókkal teszik
meg, míg csupán 5% a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók aránya. Az útfelületet kiszállításra,
értékesítésre, tárolásra és építkezésre egyaránt használják. Az utak emellett a teherszállításban is
jutnak logisztikai szerephez. A kiszállítás és küldeményátvétel 36%-a zajlik közterületen.
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A városi területek átrendezése komoly kihívás elé állítja majd a kereskedelmi célú közlekedést az
elkövetkező néhány évben. Egyrészről komoly igény van a folyómenti, belvárosi és más tetszetős,
lakóövezeti területek iránt. Másrészről több önkormányzat is támogatja, hogy a belvárossal
összefüggő áruforgalomhoz átrakóhelyeket tartsanak fenn.
Az önkormányzatok egyik fontos cselekvési területe a városi teherszállítással összefüggő területek
integrálása az önkormányzati területhasználati tervezésbe. A teherautók kívül tartásához vagy
kevésbé érzékeny útvonalra tereléséhez fenn kell tartani a logisztikai központokat és a városszéli
átrakóhelyeket. Önkormányzati szempontból fontos, hogy átrakóhelyeket alakítsanak ki a
kisiparosokhoz, kiskereskedőkhöz/nagykereskedőkhöz, háztartásokhoz irányuló szállítmányok
konszolidálására valamint az utolsó útszakasszal összefüggő átrakodásra. A kiszállítás utolsó
útszakaszára előkészítő logisztikai területnek közel kell lennie a belvároshoz és a sűrűn lakott
területekhez. Ezeken a helyszíneken egészen kisléptékű központok létesíthetők mint a
kiszállítások decentralizált tárolóhelyei és mint automatikus csomagszállító rendszerek, kézbesítési
rekeszek és csomagfelvevő pontok, amelyek leegyszerűsítik a házhozszállítást. A kiszállítást
végző járművek parkolóhelyeire különösen a közutak átalakításakor kell tekintettel lenni.
A városi teherszállítás területrendezési integrációjának másik fontos megoldása a tiszta hibrid
teherautók használata, amelyek – csökkentve a helyi szennyezést – kizárólag elektromossággal
közlekednek az érzékeny belvárosi területeken. A városi teherszállítás elektromos járművei
magasabb költségvonzatának fedezése eredményes finanszírozási akció lehet az országos szintű
elektromos mobilitási programokban.
A városi teherszállítással foglalkozó egyedi intézkedések kevésbé teljesítik az Európai Unió
levegőminőségi és környezeti zajterhelési irányelvét. Az üzleti és önkormányzati szférát érő
nemkívánatos hatások kiegészítő intézkedéscsomaggal enyhíthetők. A városi teherszállítási
megoldások fenntarthatóságához összetett és kiegészítő koncepciók kidolgozására van szükség,
amelyekhez minden politikai szint (országos, regionális és helyi), illetve a városi teherszállítás
szolgáltatóinak támogatása és arra irányuló együttműködése szükséges, hogy végrehajthatók
legyenek a helyi igényekhez igazított, eredményes tevékenységek. Ilyen intézkedés többek között
a kiszállítási övezetek létrehozása, a halk járművekkel (elektromos járművekkel) végzett éjszakai
kiszállítás lehetőségének megteremtése, egyes szabály- és előírásrendszerek összehangolása, pl.
szakipari vállalkozók, kereskedők parkolási engedélyei és az éjszakai szállítások zajszintjére
vonatkozó korlátozások. A városi teherszállításra összességében tehát ugyanakkora figyelmet kell
fordítani, mint a helyi közösségi közlekedésre vagy hulladékkezelésre.

1.5 Összefoglalás és következtetések
A városi teherszállítás hatása különböző intézkedések széles körével enyhíthető. Ezeket a
következő áttekintés sorolja fel:








Az alacsony kibocsátású kiszállítójárművek és megoldások támogatása, pl.
környezetvédelmi övezetekkel és más hasonló, korlátozás alá eső területekkel
A koordinált útvonalnavigáció bevezetése vagy támogatása, pl. ITS-rendszerekkel a
kiszállítási útvonal optimalizálása érdekében
Rakodási övezetek kialakítása a szállítójárműveknek; a kereskedelmi célú közlekedés
alapvető fontosságú a város szempontjából
A címzettek közötti együttműködés támogatása, pl. a platformok (rakodórámpák) közös
használatával, közös beszerzéssel
A szállítók közötti együttműködés támogatása (city logisztika 2.0)
Egyeztetési platformok kezdeményezése a kereskedelmi
problémaköréről
Területi koncessziók bevezetése a szállításhoz

célú

közlekedés

Az önkormányzatoknak tekintettel kell lenniük az intézkedések végrehajtására vonatkozó számos
jogi feltételre. A következő felsorolás tartalmazza az alkalmazandó jogi keretrendszert.
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1.

2.

Indokolás és a cél/célkitűzések és intézkedések közötti kapcsolat



A célok és célkitűzések azonosítása, valamint az elérésüket segítő lehetséges/szükséges
intézkedések alkalmazása



A a célok és a tervezett intézkedések közötti kapcsolat bemutatása

Városi teherszállítási megoldások kidolgozása a városfejlesztés és -tervezés
számára


A városi teherszállítási terv kidolgozásának és (időbeli és térbeli) végrehajtásának
megszervezése,



A kiválasztott intézkedések hatásának értékelése,



Az érintettek (pl. lakosok, helyi vállalkozások) jogos érdekeinek és aggályainak
figyelembevétele, és bevonásuk a folyamatba



A végrehajtást a legnagyobb sikervalószínűségű intézkedéssel kezdjük

3.

A döntéshozók általi jóváhagyás


A városi teherszállítási megoldásokat / tervezési koncepciót az illetékes önkormányzati
bizottság/a polgármester hagyja jóvá.

A tervezett intézkedéseket először is összefüggésbe kell hozni a várostervezés olyan minőségi
céljaival, mint az ÜHG-kibocsátás vagy a forgalombiztonsággal kapcsolatos célok. Ezeket az
összefüggéseket egyértelműen be kell mutatni. A városi teherszállítási intézkedéseket ezután be
kell építeni az átfogó városfejlesztési koncepcióba, amely a városfejlesztés vagy éghajlatvédelmi
koncepció keretterve. Ebben a koncepcióban szerepeltetni kell a városi teherszállítással
összefüggő intézkedéseket, a megvalósítás időbeli és térbeli ütemezését, valamint az
intézkedések hatásvizsgálatát. Ezenfelül tekintettel kell lennie az érintett felek jogos érdekeire
(lakosok, helyi vállalkozások). Először ezeket, a nagy sikervalószínűségű intézkedéseket kell
végrehajtani. Végül a koncepció:

2.

Rendelkezésre álló képzési anyagok

Cím

Leírás

Formá
tu
m

Forrás

Előadások, tanulmányok, kiadványok, webináriumok stb.
Az integrált
nézőpont.
Városi
logisztikai
tanulmán
y

Útmutató a városi logisztika
különböző vetületeinek legjobb
gyakorlataival. A célcsoportot a
helyi és regionális
önkormányzatok alkották.

Tanul
m
á
n
y

http://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/2018-urban-logistics-studythe-integrated-perspective.zip

SULP

„Fenntartható városi logisztikai
tervek” c. tervezési program

Webo
ld
al

www.enclose.eu/content.php?p=5

ELTIS

Városi teherszállítás/city logisztika

Webo
ld
al

www.eltis.org/topics/urban-freightcitylogistics

CIVITAS

A városi teherlogisztika

Webi

www.youtube.com/watch?v=SQX0rlC7Y1Y
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WEBINÁRI
UM

fenntarthatóvá tételének
elmélete és gyakorlata

n
á
ri
u
m

EU-USA városi
teherszállí
tási
webináru
m

Példák a városi tehergépjárműpark
villamosítására

Webi
n
á
ri
u
m

civitas.eu/event/eu-us-urban-freightwebinar-series-2-examples-urbanfreight-fleet-electrification

Belvárosi
teherszállí
tás és city
logisztika

Prezentáció a belvárosi
teherszállításról és city
logisztikáról. A városi
közlekedés uniós finanszírozású
kutatási projektje. Az
eredmények a www.euportal.net oldalon olvashatók.
TRANSPORT TEACHING. 2003

Webi
n
á
ri
u
m

slideplayer.com/slide/4695906

CiViTAS

Városi teherszállítás

Webol
da
l

civitas.eu/measures/urban-freight-logistics

BESTUFS.NET

EUROPA - A városi teherszállítás
legjobb megoldásai

Webol
da
l

www.bestufs.net

BESTFACT

A teherszállítás legjobb gyakorlatait,
kapcsolódási pontjait és
szakpolitikáit bemutató portál.

Webol
da
l

www.bestfact.net/category/urban-freight

Cargohopper

Példák a rakománykonszolidálással
megvalósított környezetbarát
logisztikára

Videó

www.youtube.com/watch?
v=4xTUMAbBpC4

Kisléptékű
konszolid
álás
(Micro
consolida
tion)

A teherszállítás utolsó útszakaszára
irányuló (kisléptékű)
konszolidációs megoldás
bemutatása

Webol
da
l

novelog.eu

www.eu-portal.net

Bevált gyakorlatok
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