
 

 

 

Beszámoló 
a 27. MLKBT kongresszus  

„Smart városi ellátási láncok 2020+ a fenntarthatóság jegyében” 
szekciójának munkájáról 

 
A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság 27. kongresszusán, 2019.11.14-
én (2. nap) délelőtt 11:15-12:45 között tartott szekcióján az alábbiak történtek. 
 
Szekcióvezető: Vargha Márton Levegő Munkacsoport, közlekedési témavezető 
Felkért közreműködők: 

➢ Lukács András – elnök, Levegő Munkacsoport  
➢ Édes Balázs – doktorandusz, BCE 
➢ dr. Bóna Krisztián – tanszékvezető egyetemi docens, BME ALRT, City Logisztikai 

Kutatócsoport  
➢ Strang Tamás – innovációs szekértő, BKK  
➢ Hosszú Csilla – ügyvezető, Sprinter Futárszolgálat  

 
A rendelkezésre álló idő első fél órájában bemutatkoztak a résztvevők. Minden résztvevő 
a maga oldaláról világította meg a városi áruellátás jelentőségét. 

Édes Balázs bemutatkozásként azt fejtette ki, hogy a városi logisztikai problémák 
megoldása nem önmagában való cél. Abból indult ki, hogy a globális gazdaság végtelen 
fogyasztói szabadsága és az elképesztően hatékony globális logisztikai rendszer 
eredményeképpen mára ész nélkül vehetünk bármit bárhonnan. Különösen sokkoló a 
Távol-Keletről beáramló áruforgalom. Az ügyért egyértelműen nem tehető felelőssé a 
kínálati oldal, különösen nem a logisztika. A felelősség a hiányzó szabályozásé. Pedig 
volnának eszközök a rendszer optimális irányba terelésére. Édes Balázs szerint a globális 
problémák megoldásának keresésére jó laboratóriumként szolgálhatnának a a városi terek. 
Ha érezhető előrelépéseket sikerülne elérni városi szinten, az talán segít a globális szintű 
kérdésekkel kapcsolatos előrehaladásban is. 

Lukács András szerint a fuvarozók, fuvaroztatók egyik legfőbb panasza a budapesti 
helyzettel kapcsolatban a kiszámíthatatlanság: nem tudják, mennyi ideig tart az útjuk, és 
találnak-e parkolóhelyet a fuvar kiinduló, illetve célállomásán. Ez jelentős 
költségnövekedést és stresszt is okoz. A problémát elsősorban a személygépkocsi-
forgalom okozta dugóknak tulajdonította és annak, hogy a kínálatot messze nem tükröző 
parkolási árak óriási túlkereslethez vezettek, emiatt a személygépkocsik helyfoglalása 
komolyan akadályozza a városi áruszállítást. A személygépkocsi-használat 
túlburjánzásának okairól idézte az Európai Bizottság által 2019 májusában megjelentetett 
tanulmányt, ami szerint a közúti személyközlekedés használói mindössze egyharmadát 
fizetik meg a költségeknek. Megoldásként Lukács András a kilométer- és 
szennyezésarányos városi útdíj bevezetését és a parkolási díjak jelentős emelését, 
kiterjesztését említette. Ezeknek az intézkedéseknek a társadalmi elfogadottságát 
megfelelő kommunikációval és a bevételeknek széles körű támogatottságot élvező 
felhasználásával lehet biztosítani. 

https://kongresszus.logisztika.hu/reszletes-program
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Hosszú Csilla abból indult ki, hogy az évente két számjegyű növekedést mutató e-
kereskedelem napjainkban éppen a 600 milliárd forintos éves forgalomnál tart. A Sprinter 
Futárszolgálat 95 százalékban ezt az üzletágat szolgálja ki. Vagyis a csomagjaik többsége 
B2C, vállalkozás-magánszemély irányú, bár teret nyerni látszik a C2C kereskedelem is. 
Futárjaik 80-100 címre mennek naponta a belvárosban és ez a szám csak nő a 
címsűrűséggel együtt. A sofőr napközben címet keres, PDA-t használ, címzetteknek 
telefonál, utánvétet szed be készpénzben vagy bankkártyával és mindeközben részt vesz a 
forgalomban. A nehéz parkolás, a behajtási engedélyek kezelése további gondokat okoz, 
pedig ezeket lehetne sokkal frappánsabban, könnyebben intézni. Ki hol parkolhat és 
miért? A helyzetet tovább nehezíti, hogy terjed a fehéráruk internetes rendelése is, aminek 
teljesítése kísérős, palettás házhoz szállítással történik. Ami a furgonokra is igaz, az az 
ezeket a rendelésket teljesítő 7,5 tonnás teherautókra hatványozottan igaz. Minél kevesebb 
körözéssel parkolót találni, ahol rakodni is lehet, ember próbáló feladat ma Budapesten. A 
sokat emlegetett okosváros sokat tudna lendíteni ezen a helyzeten. 

Strang Tamás történeti áttekintést adott a budapesti városi áruszállítás szabályozásáról, 
Budapest immáron több, mint tíz éves Teherforgalmi Stratégiájától a Budapesti Mobilitási 
Terv projektlistájáig. Említette, hogy a Balázs Mór tervben, Budapest fenntartható városi 
mobilitási tervében is szó van a városi áruszállításról, logisztikáról. A megvalósításra a 
legutóbbi felülvizsgálatkor javasolt projektek között is ott van az Átfogó city-logisztikai 
szabályozás megvalósítása. Sőt, már létezik Fenntartható városi logisztikai terv is, amit a 
Mobilissimus Kft. szakemberei készítettek egy uniós projekt keretében. 

Dr. Bóna Krisztián egy nemrégiben élesített tudásmegosztó honlapot mutatott be, a 
www.logisztika.bme.hu/citylog/-ot, ahol az általa alapított és vezetett City Logisztikai 
Kutatócsoport elmúlt 15 éves munkájának eredményeit tették közzé. Elmondta, hogy bízik 
a honlap hiánybetöltő szerepében, abban, hogy a témában érdekeltek, a téma után 
érdeklődők sok inspiráló információt találnak rajta. Abban is bízik, hogy sikerül vele a 
budapesti városi logisztikai gondolkodást, fejlesztést kizökkenteni a mai tetszhalott 
állapotából. A City Logisztikai Kutatócsoportban az elmúlt években szimulációs 
modellekkel sikerült számszerűsíteni mértékadó működési paramétereket, amelyekről 
eddig csak közelítő becslések és nem túl pontos elképzelések voltak. Becsültek például 
költségeket, kibocsátási adatokat, környezetterhelést és különféle teljesítményeket. 
Elsősorban a konszolidáció hatását elemezték a teljes városellátó rendszerre, és az egyes 
közlekedési ágazati alternatívák rendszerbe illesztésének lehetőségét vizsgálták. Sok 
lehetőséget látnak a közúti-vasút, vagyis a villamos pár évtizede megszüntetett 
áruszállítási kihasználásában és a vízi áruszállításban is. 

Időnk többi részében a közönség által érdekesnek tartott kérdéseket jártunk körbe. Ezek 
között volt olyan, amit előre megfogalmaztunk, és olyan, amit a közönségben jelen lévők 
tettek föl. Három témakört különítettünk el, Az első „Innovatív áruszállítási rendszerek, 
avagy be a városba, de mivel és hogyan?” az áruszállítási célpontok megközelítésének 
technikai és a forgalomszervezési lehetőségeit járta körbe. A föltett kérdések voltak: 

➢ Hazai viszonylatban vannak már kezdeményezések a drónos szállítási lehetőségek 
alkalmazásáról? 

➢ Valóban csak az áruszállító eszköz a kérdés, vagy vannak itt más dolgok is a 
technikai eszközök tekintetében? 

➢ Nem közúton a városba? Akkor hogyan máshogy? 

http://www.logisztika.bme.hu/citylog/-ot
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➢ Lehet-e fenntartható egy konszolidáción alapuló városellátó rendszer? Van-e benne 
potenciál bármilyen téren is? 

A drónos kérdésnél fölhívtuk a közönség figyelmét dr. Bóna Krisztián előadására egy 
következő szekcióban, ahol pontosan a drónok logisztikai szerepét taglalták az előadók. 
Felvetődött az is, mi lesz, ha majd nem lehet ablakot nyitni a drónok zaja miatt. Egyetértés 
mutatkozott abban, hogy a beszállításban van értelme a konszolidációnak, és abban is, 
hogy nem a technikai eszközök, hanem jóval inkább a politikusok érdeklődésének a 
hiánya tartja fenn a mai áldatlan helyzetet. Ahogy elhangzott, a politikusok azt érzékelik, 
hogy az áru csak eljut valahogy az emberekhez, ezzel tehát nem kell foglalkozni. 

Második blokkunk kicsit közelebb ment a városi oldalhoz. A témák az „Áruforgalmi zsilipek 
és koncentrált közös rakodóhelyek fejlesztésével kapcsolatos innovatív megoldások” voltak. A 
feltett kérdések: 

➢ Érdemes-e “rozsdaövezeti” nagy konszolidációs központokban, vagy zsilipekben 
gondolkodni, vagy csak a város széle jön szóba? 

➢ Kinek a tulajdonában legyenek az áruforgalmi zsilipek? Ki üzemeltesse azokat? 

➢ Lehet-e együtt kezelni különféle áruféleségeket a zsilipelés során? 

➢ Mi lenne az a technikai eszköz, szolgáltatás, amit elsőnek dobna be a budapesti 
áruszállítás konszolidálására? 

➢ Mérik-e a futárok "veszteségidejét"? 

Kiderült, hogy a futárok veszteségidejének mérésére nem nagyon van eszköz, nyilván 
mert nincs adat egy akadálymentes, jól szervezett kiszállítási útról, amivel a mai 
gyakorlatot össze lehetne hasonlítani. Az áruzsilipek rozsdaövezeti elhelyezése ellen nem 
hangzott el érv, és fölmerült a Csepeli Szabadkikötő is, mint egy olyan hely, ahonnan az 
összekészített árut kiszállító villanyfurgonokat hajón lehetne egy belvárosi kikötőhöz 
vinni. Ott kirajzva teljesítenék a feladataikat, majd a visszáruval megrakodva térnének 
vissza a hajóra. A „különféle áruféleségek” többféleképpen is értelmezhetők. Az együtt 
nem szállítható áruféleségekről nem volt szó (ez amúgy is szabályozva van), viszont arról 
igen, hogy vajon konkurens cégek árui hogyan férnének meg egymás mellett. E 
tekintetben nincs általános válasz, a gyakorlat fogja eldönteni a kérdést. Első 
szolgáltatásként a rakodóhelyek használatának konszolidációja vetődött föl. Volt, aki 
szerint gyorsan megoldható lenne a rakodóhely lefoglalása telefonos appal, és az 
illetéktelen helyfoglalás azonnali szankcionálása is. Más vélemény szerint először odáig 
kellene eljutnunk, hogy egyáltalán látható legyen a gépkocsivezetők, fordatervezők 
számára a térképen, hol milyen, mekkora rakodóhely az, amivel számolni tudnak. Mert, 
mint kiderült, a Budapesti Közlekedési Központban sem tudják, hány kijelölt rakodóhely 
van Budapesten. és melyik pontosan hol. A tulajdonlás tekintetében nem alakult ki 
egységes vélemény. A természetes tulajdonos a Fővárosi Önkormányzat lehetne, de már 
magát a szolgáltatást fenntarthatnák logisztikai cégek is az egyes helyeken. Valószínűleg 
az érdekeltek tárgyalásai és a fellelhető, áruzsilipelésre alkalmas helyek tulajdonviszonyai 
fogják ezt eldönteni. 

Talán a legégetőbb témakör volt a harmadik, a „Szabályozás és kooperáció az érdekelt felek 
között”. Itt arról beszélgettünk, hogy: 
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➢ Ki fizeti a révészt? Minden ilyen típusú változtatás költséggel jár, ami a lakosságon 
“csattan”, készen állunk erre? Tudjuk mennyi az egyénre vetített többletköltség 
mértéke? 

➢ Mi a jobb? Ha a Főváros szabályoz először, vagy ha szolgáltat, pl. rakodóhely 
foglalási rendszert indít? 

➢ Ha a Főváros kezdeményez egy városi logisztikai fórumot havi egy összejövetellel, 
az érdekeltek hány százaléka vesz részt rajta? 

Arra senki sem vállalkozott, hogy konkrét számot mondjon a többletköltségre, de az 
fölmerült, hogy egy konszolidált rendszerben feltehetőleg minden résztvevőnek inkább 
csökkennek, mint nőnek a közvetlen költségei. Az időveszteségek, az üzemanyag-
veszteség eltűnése ellensúlyozhatja az új szolgáltatások – például egy rakodóhely-foglalás 
– költségét. Arról, hogy a Főváros mivel kezdjen, nem alakult ki egyetértés. Arról viszont 
igen, hogy egy fórum jó lenne, de azt nem érdemes a Fővárosi Önkormányzattól várni. 
Viszont az MLKBT-n belül az érdekeltek létrehozhatnak egy városi szállítás szekciót, és az 
meg tudná szervezni a fórumot. A részvételi hajlandóságra persze senki sem mondott 
százalékot, de egyetértés volt abban, hogy lenne akkora, amennyi már megéri a szervezést. 

A beszélgetések alatt a közönség szavazhatott két kérdésről: 

Az egyik így hangzott: 

Ön mit gondol, mikorra lehet esélye egy, már nemcsak pilotban (azaz mintarendszerként) működő, 
valós konszolidáción és összefogáson alapuló városellátó rendszer létrehozásának? 

A lehetséges válaszok, és az azt választók száma: 

Soha – 0 Tíz éven belül – 7 

Öt éven belül – 6 Tíz évnél több idő kell hozzá – 2 

A másik kérdés: 

Ön egy vállalat döntéshozójaként részt venne-e egy új, valós konszolidáción és összefogáson alapuló 
városellátó rendszerben, ha más vállalatokkal (így akár a konkurenciával) közösen szállítva jutna el 
az áru az üzletbe? 

A lehetséges válaszok, és az azt választók száma: 

Mindenképpen, nem ez lenne a fő szempont – 7 Semmiképpen sem – 0 

Talán, amennyiben más szempontból megérné – 1  

 

Név nélkül megemlítek még egy hozzászólást. Egy fuvarozó cég tulajdonosa azt mondta, 
őt inkább feldühítettük a beszélgetésünkkel, minthogy remény töltötte volna el, hogy 
végre történik valami. Emlékezett, hogy már vagy tíz évvel ezelőtt is volt szó a 
kongresszuson a városi szállításról, azóta minden gyakorlati előrehaladás nélkül. Őt azzal 
igyekeztem megnyugtatni, hogy a Levegő Munkacsoport jó kapcsolatban van az új 
főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel és csapatával, és bízunk abban, hogy sikerül 
fölkelteni az érdeklődésüket a téma iránt.  
 

Vargha Márton  
szekcióvezető 


