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Tisztelt Főpolgármester Úr! 

 

Évek, évtizedek óta a budapesti közlekedéspolitika alulbecsült, rosszul kezelt területe a városi 
áruszállítás. Valami kis reményt adott a helyzet rendezésére a Budapesti Mobilitási Terv 
legújabb változata akkor, amikor a számba vett projektek közül első helyre sorolta a korszerű 
városi logisztika megvalósítását. A reményt persze csökkenti, hogy sosem tudhatjuk, a 
Mobilitási Tervben felsorolt projektek közül melyik mikor kerül sorra, hiszen a választás az 
évtizedes gyakorlat alapján igen ritkán történik racionális érvek, értékelések alapján. 

Most azonban sürgetővé vált a helyzet rendezésének legalább az első lépése, a kijelölt 
rakodóhelyek megsokszorozása és védelme. A vírusjárvány kezdete óta csaknem 
megduplázódott a városi csomagszállítás. A csomagok leszállításának eddig is a legnagyobb 
problémája volt, hogy a gépkocsik, triciklik az esetek túlnyomó részében képtelenek 
szabályosan megállni. Hol a gyöpre állnak, hol az elakadásjelzőt bekapcsolva a forgalmi sávon 
maradnak, hol fölállnak a járdára, mindenütt kárt okozva másoknak. Hiába, a megrendelt árut 
le kell szállítani. Budapest belső kerületeiben a díj eltörlése által okozott parkolási mizéria és a 
kiszállítandó csomagok számának hirtelen megugrása még elviselhetetlenebbé teszi a helyzetet, 
különösen a járművezetők számára. 

A kialakult helyzet komoly időveszteséggel is jár a csomagszállítók részére, ami azt is jelenti, 
hogy több furgonra van szükség. Ez pedig tovább növeli a parkolási gondokat és a 
levegőszennyezést.  

A probléma megoldását jelentősen elősegítené, ha sürgősen átminősítenének parkolóhelyeket 
kijelölt rakodóhellyé annak érdekében, hogy Budapest karanténba szorult polgárai minél 
gyorsabban, minél könnyebben megkapják a megrendelt élelmiszert vagy – sok esetben a 
kerületi polgármesteri hivatal szervezésében – gyógyszereket, egyebeket. A most munka nélkül 
maradt parkolóőrök pedig felügyelhetnék, hogy ezeket a kijelölt rakodóhelyeket ne foglalják el 
személyautóval, bevetve akár a legradikálisabb eszközt, a gyors elszállítást is. 

Szerintünk a szükséges számú új rakodóhely kijelölése és a védelmük megszervezése – akár a 
csomagszállító cégekkel való egyeztetéssel is a kialakítandó rakodóhelyek sűrűségéről– rövid 
időn belül, akár tíz nap alatt is megoldható. 

Levelünk mellékleteként megadunk néhány címet, ahol elérhetők a korszerű budapesti városi 
áruszállítás-szervezéssel foglalkozó tanulmányok, írások.  

Válaszát várva üdvözli: 
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Vargha Márton: Zöld szervezetek, zöld üzletek – Környezetbarát városi áruszállítás  
http://levego.hu/kapcsolodo-anyagok/zold-szervezetek-zold-uzletek-kornyezetbarat-varosi-
aruszallitas  
 
Horváth Balázs: A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon 
http://www.bestufs.net/seminars/2008-02-11_hungary.html  
 
Vargha Márton: Beszámoló a 27. MLBKT Kongresszus „Smart városi ellátási láncok 
2020+ ...a fenntarthatóság jegyében” szekció munkájáról 
 https://drive.google.com/file/d/1vKN9ew9-
oq_Xuu0dK10jHUHKJDFj9dWT/view?usp=sharing  
 
Ekés András et al.: Budapest fenntartható városi logisztikai terve (SULP) megalapozó 
dokumentum  
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SULPiTER.html  
 
Dobrocsi Tamás et al.: Budapest city-logisztikai célkitűzéseinek Egységes koncepció 
javaslata (a BKK által készíttetett tanulmány) 
 
 ALRT City Logisztikai Kutatócsoport anyagai:  
www.logisztika.bme.hu/citylog/ 
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