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Bevezetés

Városi teherszállítás

A városi teherszállítás problémája

A 90-es évek közepéig a kutatók és politikai döntés-
hozók kis figyelmet szenteltek a városi teherszállítás 
súlyosbodó problémáinak. A helyzet mára megválto-
zott s főképp a városok és városközpontok gyűjtő és 
elosztó központjainak logisztikai tevékenysége kerül 
mindinkább a figyelem középpontjába. Európában és 
másutt is számos program igyekezett meghatározni 
a városi teherszállítás alapproblémáit és megtalálni a 
lehetséges megoldásokat.

Ám a fő dilemma megmaradt, mert a városok és vá-
rosközpontok sikeressége attól függ, hogy különböző 
és gyakran ellentmondó szempontoknak hogyan 
tudnak hatékonyan megfelelni. Egyrészt olyan városi 
környezetre van igény, ahol az ember szívesen él, 
dolgozik, vásárol és tölti el szabadidejét. A városon 
kívüli bevásárló-központok és környékük így egyre 
nagyobb konkurenciát jelentenek. Ha a kereskedők, 

munkáltatók és munkahelyteremtők azt szeretnék, 
hogy bizalom legyen a városközpontok iránt, akkor jól 
működő logisztikai rendszerekre van szükség, hogy a 
kereskedelmi egységek költséghatékonyan működje-
nek. Másrészt a várostervezők jól tudták, hogy fenn 
kell tartani és javítani kell a városközpontok környe-
zeti minőségét, mert csak így lehet odavonzani a 
vásárlókat, turistákat, a munkaerőt, s lehet motiválni 
az embereket, hogy esetleg odaköltözzenek.

Egyre többen látják, hogy a teherszállító járművek 
károsak a városi környezetre, mivel nagyban hoz-
zájárulnak a zsúfoltság, a környezetszennyezés, a 
zajártalom és a közlekedésbiztonság csökkenésének 
kialakulásához. Nem meglepő így, hogy a városi 
logisztika kérdésében ellentét alakulhat ki a kereske-
delmi érdek és a környezetvédelmi lobbycsoportok 
között.
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A BESTUFS (Best Urban Freight Solutions) „Legjobb 
Megoldások a Városi Teherszállításban” nevű Euró-
pai Koordinációs Akció, amit az Európai Bizottság 
Közlekedés- és Energiaügyi Főigazgatósága finan-
szíroz. A BESTUFS 2000 és 2008 között működik. Fő 
célja, hogy meghatározza, jellemezze és ismertesse 
a városi teherszállítás problémáinak megoldásában 
a „legjobb gyakorlatot”, a sikeresség kritériumait és 
az akadályokat. Céljai között szerepel az is, hogy 
széles európai fórumot hozzon létre, ahol párbeszéd 
folyhat a városi teherszállítás szakértői, az érdekelt 
csoportok és szervezetek, az aktuális projektek, az 

illetékes Európa Tanácsi Főigazgatóságok, valamint 
az országos, regionális és helyi szállítási szervezetek 
és szállítmányozó vállalatok között. A projekt részt-
vevői Európa szerte rendszeres szakmai műhelyeket, 
konferenciákat szerveznek és európai, országos, 
regionális és helyi szinten jelentéseket készítenek a 
városokon belüli teherszállítás érdekesebb fejlemé-
nyeiről, rendezvényekről és egyéb eseményekről. A 
BESTUSF a szakma és a kutatók nagy érdeklődésé-
vel találkozott s a vele kapcsolatos minden informá-
ció nyilvánosan is hozzáférhető a www.bestufs.net 
weboldalon.

Mi a BESTUFS?

BESTUFS honlap

Miért fontos a városi teherszállítás?

A városi teherszállítás fontosságának indokai:

A városi teherszállításnak és logisztikájának 
összköltsége komoly tényező, közvetlenül kihat a 
gazdaság hatékonyságára.
Az ipari és kereskedelmi tevékenységek kiszol-
gálásában és fenntartásában betöltött szerepével 
jelentős értéket hoz létre.
Egymagában komoly munkahelyteremtő ágazat.
Hatékonysága hozzájárul egy régió iparának 
versenyképességéhez.
Az életszínvonalunk fenntartásában kulcsszerepe 
van.
Káros társadalmi és környezeti hatásai is vannak.

►

►

►

►

►

►
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Városi környezetben az európai áruszállítás főleg 
közúton zajlik, mivel viszonylag kis távolságokról van 
szó és az úthálózat révén bárhová el lehet jutni. A 
városból kifelé és az oda irányuló szállításnál más 
közlekedési módokat is igénybe vesznek természe-
tesen, de még itt is a közúté a domináns szerep. A 
közúti teherszállító járművek a városi élethez nélkü-
lözhetetlen árucikkeket számtalan helyre juttatják el, 
s így egyértelműen fontos szerepük van a városok 
és városközpontok működésében. Ezek a járművek 
számtalan formában veszik ki részüket a közleke-
désből: árukat juttatnak el a városi fogyasztókhoz, 
a városon kívülre szállítják a gyártók termékeit és 
a hulladék anyagokat és részt vesznek a gyűjtő és 
elosztó központok működésében. Sok árufajta kerül 
ideiglenesen raktárházakba, mielőtt felhasználnák 
vagy értékesítenék őket.

Városi forgalomtorlódás

Hogy a városi teherszállítás a közlekedés milyen 
formáját választja, a következőn múlik:	

Milyen iparágak működnek helyben és ezek hol 
találhatóak

Az iparágakban érdekelt vállalatok ellátási lánco-
lata hogyan épül fel

Milyen a meglévő szállítási infrastruktúra: van-e 
helyben jelentősebb tengeri kikötő, repülőtér 
illetve vasúti teherpályaudvar

Hol vannak raktározási lehetőségek, milyen a 
kapacitásuk

Helyileg mekkora méretű és súlyú teherjárművek 
közlekedése engedélyezett

A hozzáférhetőségre és rakodásra milyen szabá-
lyok vonatkoznak

Milyenek a fennálló közlekedési és útviszonyok

A vevők szokásai (elektronikus vásárlás, stb)

►

►

►

►

►

►

►

►
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A BESTUFS 
a fenntartható városi teherszállításról

A fenntartható szállítási stratégia célja, hogy „ameny-
nyire lehet, választ adjon rá, milyen eszközökkel tud 
a társadalom hatékonyan és méltányosan megfelelni 
a gazdasági, környezeti és társadalmi igényeknek, 
miközben minimalizálja az elkerülhető vagy szükség-
telen káros hatásokat és költségeiket adott helyen 
és adott időn belül” (Brit Kerekasztal a Fenntartható 
Fejlődésről, 1996).

Az ötödik oldalon felsorolt pozitív hatások mellett a 
jelenlegi városi teherszállító rendszereknek számos 
negatív gazdasági, környezeti és társadalmi hatása 
van

Gazdasági: zsúfoltság, hatékonytalanság, forrá-
sok pazarlása

Környezeti: károsanyag kibocsátás, főleg az 
üvegházhatásért felelős szén-dioxidé; nem újra-
hasznosítható fosszilis üzemanyag felhasználás; 
az alkalmazott földterület és halmozott hatásai; 
elhasznált autógumik, gázolaj és egyéb hulladék 
anyagok hatásai

►

►

Társadalmi: a károsanyagok közegészségi hatá-
sai (halálozás, betegség, kockázat); közlekedési 
balesetek sérülései, halálesetek; zajártalom; 
romló városkép; romló társadalmi életminőség 
(például a városi zöldterület csökkenése a szállí-
tási infrastruktúra fejlesztése nyomán)      

A fenntarthatóság politikája nevesíthet gazdasági, 
környezeti és társadalmi célokat. A teherszállítást 
érintő fenntarthatósági intézkedések közül azok a 
leghatékonyabbak, amelyek egyidőben felelnek meg 
gazdasági, környezeti és társadalmi igényeknek, és 
minimalizálják a károk és költségek csökkentésére 
tett törekvések közötti kényszerű kompromisszumo-
kat.

►
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A BESTUFS megközelítés a városi 
teherszállítás	javítására

A teherjárművek üzemeltetői és vezetői sok nehé-
zséggel szembesülnek a városi teherszállításkor. 
Ezek a következők:

A forgalomi problémák/torlódások: ezeket a 
forgalom nagysága, a balesetek, a nem megfelelő 
közúti infrastruktúra és a szakszerűtlen vezetői 
magatartás idézheti elő

A szállítási problémák: az időszakon és/vagy a 
jármű méretén/súlyán alapuló hozzáférési korláto-
zások és a buszsáv

A parkolási, rakodási problémák: a rakodásra 
vonatkozó előírások, a bírságok, a kirakodáshoz 
szükséges hely hiánya, az árumozgatás problémái

Az ügyféllel/átvevővel kapcsolatos problémák: pl. 
a kiszállítás és begyűjtés során sorban állások 
fordulnak elő, nehéz megtalálni az átvevőt, az 
ügyfelek és átvevők megszabják a szállítás idejét

►

►

►

►

Rakodást szabályozó táblák

Különbséget kell tenni ama két csoport között, 
melyek képesek változásokat létrehozni a városi 
teherszállításban.

Városi hatóságok
Az innen induló változások olyan intézkedések ered-
ményei, melyek a vállalatokat kényszerítik vagy ösz-
tönzik, hogy változtassanak szállítási szokásaikon. 
Az ide tartozó stratégiai intézkedések között említ-
hetjük a jelzések és információs eszközök javítását, a 
járművek hozzáférésére, valamint a ki- és berakodási 
előírásokra vonatkozó változásokat, a forgalomkezelő 
rendszereket, az infrastrukturális fejlesztéseket és az 
útdíjfizetést.

Teherszállító vállalatok
A teherszállító vállalatok készek olyan kezdeménye-
zésekre, melyekkel csökkenthetik tevékenységük 
hatásait, mivel ez számukra is előnnyel járhat. Egy 
vállalatnak gazdasági szempontból hasznos lehet, 
ha környezetileg és társadalmilag hatékonyabban 
működik: javíthatja így gazdasági hatékonyságát 
vagy környezeti álláspontja révén növelheti piaci 
részesedését.
Vállalati kezdeményezések lehetnek: a járművek 
raktérkihasználásának növelése a városi rakomány 
konszolidációjával; az áruszállításoknak a megszo-
kott áruszállítási időszakok előtt vagy után történő 
elvégzése; útvonal ajánló és szállítási időt ütemező 
szoftver használata; a járművek üzemanyag-fel-
használásában a hatékonyság növelése; a fedélzeti 
kommunikációs rendszerek alkalmazása, valamint a 
gyűjtő és terítő rendszerek javítása.

A kezdeményezések egy része műszaki jellegű, más 
részük attól függ, hogy a teherszállító vállalatok ho-
gyan szervezik át működésüket, és vannak olyanok, 
melyek az ellátási lánc szervezetét érintő változásból 
fakadnak.
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A BESTUFS Gyakorlati Útmutatója

A BESTUFS Gyakorlati Útmutatója a BESTUFS ko-
rábbi Útmutató Kézikönyvei alapján készült és azok 
számára nyújt tájékoztatást, akik érdekeltek a városi 
teherszállításban vagy érdekli őket a kérdés és olyan 
megoldásokon gondolkodnak, melyek javíthatják a 
városokban a termékáramlást és csökkenthetik a 
teherszállítás környezeti hatásait.
A jelentés három témát érint, melyekből a városterve-
zők, a teherszállító vállalatok és az ellátási lánc más 
résztvevői egyaránt hasznos tanácsokat meríthetnek 
a városi teherszállítás fenntarthatóságának javításá-
ra.

Hozzáférés és rakodás teherjárművekkel városi 
környezetben (I. Rész)

Az áruszállítás utolsó fázisának fő kérdései (II. 
Rész)

A városi konszolidációs központok fő kérdései (III. 
Rész)

További információ a BESTUFS weboldalán (www.
bestufs.net) található elsősorban angol nyelven.

►

►

► A BESTUFS weboldala
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I. RÉSZ: Tehergépjármű hozzáférés 
és rakodás városi környezetben

1.  Infrastruktúra hatékony felhasználása

2. Útmutató hozzáférési/rakodási intézkedé- 
 sekhez

Jelzések
Tehergépjármű útvonalak
Városi teherszállítási információ/térképek
Utcai rakodó öblök
Közeli szállítási körzet (ELP)
Városi konszolidációs központok
Járműsúly/-méret előírások
Időkorlátozások
Hozzáférési/rakodási előírások betartatása
Környezeti zónák/kibocsátási szint szabályozása

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Éjjeli áruszállítás
Tehergépjármű sávok
Útdíjfizetési rendszerek

3. Technológia

4. Környezetbarát járművek

5. Szabályok betartatása

6. Köz- és magánszektor együttműködése

►

►

►
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Infrastruktúra hatékony felhasználása

Kirakodás Koppenhágában (Dánia)

A városi közúti infrastruktúra hatékony kihasználása 
azért kiemelten fontos, mert a városi útfelület több-
nyire nem növelhető. Ezen infrastruktúra idő és tér 
szempontjából való jó kihasználásának biztosítása 
lényeges feladata a várostervezőknek, és számos 
intézkedés születik a kihasználás szabályozásá-
ra. Néhány városban és városközpontban például 
már kijelöltek ún. rakodó övezeteket vagy öblöket a 
kereskedelmi forgalom részére, hogy javítsák a teher-
szállítók munkakörülményeit és kezelni tudják az 
áruszállítások negatív hatásait, amilyen például a két 
sorban való parkolás.

Az elmúlt években új, kísérleti rendszereket is beve-
zettek. Az információs és kommunikációs technoló-
giák, valamint a mechanikus hozzáférési kapuk és 
változtatható jelzésképű táblák egyre olcsóbbak és 
egyre több olyan új hozzáférési rendszert tesznek le-
hetővé, melyek az áruszállítás céljaira a kimondottan 
városi hálózat infrastruktúrájához alkalmazkodnak. 
Az infrastruktúra mellett egyes városokban a rakodó 
zónákhoz további szolgáltatások is csatlakoznak (pl.: 
rövidtávú raktározási lehetőség vagy az átrakodás 
segítése).

A várostervezők és teherszállítók számára egyaránt 
fontos a hatékony és megbízható áruszállítás, hogy 
a város gazdaságát ki tudják szolgálni. A hatékony 
és fenntartható megoldások eléréséhez a következő 
kulcsszempontokat kell tekintetbe venni:

A szállító járműveknek a lehető legkisebb legyen 
a társadalmi hatása.

A szállítási hatóságok tervezőinek (városi, vá-
rosközponti, fővárosi és helyi szinten egyaránt), 
a teherszállító társaságoknak és az egyéb üzleti 
tevékenységeknek együtt kell működniük a fenti 
célok elérésére.

A várostervezőknek esetenként befolyásolniuk 
vagy irányítaniuk kell a teherjárművek mozgását.

A szállítóvállalatoknak optimalizálniuk kell műkö-
dési hatékonyságukat a forgalmi zsúfoltság és a 
környezeti hatás csökkentése érdekében.

Az intézkedések típusai a következő tényezőktől 
függnek:

- A városi hatóság gazdasági, társadalmi és  
 környezeti céljai
- A teherszállításnak és az egyéb forgalomnak  
 a szintje
- A városi térség mérete, sűrűsége, elhelyezke- 
	 dése

►

►

►

►

►
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A táblázat olyan hozzáférési és rakodási célok megvalósításának megoldásait mutatja 
városi környezetben, melyekkel az Útmutató jelen része foglalkozik.

Lehetséges megoldások

Együttműködés a teherszállításban

Telematika a városi teherszállításban
Útjelzések
Városi áruszállítási információ és térképek
Díjfizetési rendszer
Éjszakai áruszállítás
Tehergépjármű sávok vagy személyautót kizáró 
sávok

Telematika a városi teherszállításban
Útjelzések
Tehergépjármű útvonalak
Járműsúlyt, méretet és szerkezetet érintő előírá-
sok egyszerűsítése és harmonizálása
Városi áruszállítási információ és térképek
Városi konszolidációs központok

Utcai rakodóöblök
Közeli szállítási körzet (ELP)
Városi konszolidációs központok

Járműsúlyt, méretet és a kibocsátást érintő elő-
írások
Időkorlátozások teherjárművek hozzáférésére és 
rakodására
Éjszakai áruszállítás
Környezeti zónák
Tehergépjármű sávok
Infrastruktúra javítása
Ösztönözni környezetbarát járművek használatát
Szabálybetartatás

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Célok

Elnyerni a szállítóipar támogatását szállítási stratégi-
ákhoz és kezdeményezésekhez

Fuvarmegbízhatóság javítása

Támogatni a gépjárművezetők útjait és csökkenteni 
az utak és kilométerek számát

Támogatni a teherszállító társaságokat a szállítási és 
gyűjtő pontokon

A környezeti hatások és a teherjármű-balesetek koc-
kázatának csökkentése
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Útmutatás hozzáférési/rakodási 
intézkedésekhez

Rakodást szabályozó táblák

A teherjárműveket érintő bármilyen új intézkedés 
bevezetése előtt a városi hatóságoknak meg kell győ-
ződniük, hogy az adott intézkedés érthető és nincs 
ellentétben a máshol érvényes intézkedésekkel.

Útjelzések

A gépjárművezetőknek világos és pontos jelzéseket 
kell kapniuk a városi hatóságoktól az előírásokra és a 
követendő útvonalakra vonatkozóan.

1.   A jelzések funkciói:

Figyelmeztetni a teherjárművek számára nem 
megfelelő utakra (pl. szűk utcák)

Tájékoztatni az útelőírásokról (pl. járműméret, 
súly, időkorlátozások)

Tájékoztatni az utcai parkolásról és a rakodási 
előírásokról

A teherjárműveket az ajánlott utakra irányítani

A járműveket tehergépjármű parkolókba és fő 
ipari területekre irányítani

►

►

►

►

►

2.   A városi hatóságoknak meg kell győződniük,
 hogy:	

A jelzések helyes információt közölnek

A legmodernebb jelzéseket alkalmazzák

A jelzések jól láthatóak olvashatóak és jó állapot-
ban vannak

Van elég parkolási és rakodási jelzés (a járműve-
zetőknek ne kelljen messzire gyalogolniuk, hogy 
jelzést találjanak)	

3. A városi hatóságok együtt tudnak működni az ipa-
 ri zónák tulajdonosaival és bérlőivel új, vagy javí-
 tott információs táblák bevezetésekor	

4. A valós idejű információ közléséhez változtatható  
 jelzésképű táblák állnak rendelkezésre 

►

►

►

►
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Tehergépjármű jelzések

Tehergépjármű útvonalak

Annak érdekében, hogy a teherjárművek ne használ-
janak számukra alkalmatlan vagy érzékeny útvona-
lakat, a városi hatóságok javasolhatják vagy előír-
hatják, hogy milyen útvonalon haladjanak. Javasolt 
útvonalaknál nincs szükség rá, hogy ezeket betar-
tassák a járművekkel, az előírt útvonalak esetében 
viszont (melyek megszabják, hogy hol lehet és hol 
tilos teherjárművel közlekedni) már fontos a szabá-
lyok betartatása, így ez összetettebb és drágább 
megoldás.	

1.   A tehergépjármű útvonal lehet:	

Stratégiai útvonal – főutakon és hosszabb távol-
ságokon halad a fontosabb helyek között vagy a 
nagyvárosokban

Elosztó útvonal – olyan út, mely stratégiai útvo-
nalakat köt össze, illetve egy főúttól egy bizonyos 
helyhez biztosít összeköttetést

Helyi hozzáférési útvonal – egy bizonyos hely 
megközelítését teszi lehetővé

►

►

►

2.   A megfelelő tehergépjármű útvonal kiválasztásá-
nak szempontjai:	

Az útvonal maximálisan használja ki egy adott 
terület főútjait és a köztük lévő összekötő utakat

Olyan helyeket érintsen, ahol gyakori a teherszál-
lítás

Szükséges, hogy a tehergépjármű útvonal
 -  Jól karban legyen tartva
 - Elég széles legyen a nagy járművek számára
 - Mentes legyen az éles kanyaroktól
 - Kellően magas felüljárók alatt haladjon át
 - Megfelelő teherbírású hidakkal rendelkezzen	

Ne legyenek rajta meredek kaptatók, kerülje az 
érzékeny területeket (lakótelepek, sűrű gyalogos-
forgalom)

A városi utakért felelős összes tervezőhatóság-
nak és a teherszállító iparágnak egyaránt részt 
kell vennie az útvonal kiválasztásában

Egy útvonal sikeréhez elengedhetetlen, hogy 
legyen rajta világos és elegendő mennyiségű 
útjelzés és álljon róla rendelkezésre nyomtatott és 
elektronikus térkép

►

►

►

►

►

►

Áruszállítási térképek
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Városi teherszállítási információ és térképek

A városi hatóságoktól a szállítóvállalatok és a gép-
járművezetők sok értékes információt kaphatnak. 
Ilyenek a térképek és a valós idejű információk.

Térképek

1.   Feltüntethetik:	

Tehergépjármű útvonalak (városba és városon 
belül)

Súlyt, méretet, hozzáférés idejét, rakodási elő-
írásokat, rakodó öblöket, tehergépjármű sávokat 
érintő információkat

Főbb épületek, helyek (pl. ipartelepek)

Tehergépjármű parkolók

Kerülendő érzékeny területek

2.   A térképek lehetnek nyomtatottak vagy elektroni-
kusak. Közzétehetik őket a:	

Helyi kereskedelmi vállalatok

Teherszállító vállalatok

Teherszállító egyesületek

Autós egyesületek

Városi hatóságok

3.   Néhány város a saját területéről készített teljes 
atlaszokat készített teherjárművek részére

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Valós idejű információ	

1. Forgalmi problémákról/útmunkálatokról az infor- 
 máció felkerülhet az internetre.

2.  Ez csatlakoztatható egy térinformatikai rend- 
 szerhez (GIS), s így gyorsan meg lehet tudni, hol  
 érvényes egy adott információ (ilyen pl. a Londoni  
 Közlekedési Vállalat Figyelő Szolgálata).

3.  Néhány város a saját területéről teljes atlaszokat  
 készített teherjárművek részére	

► Főbb információk

► Tájékozódáshoz és segélykéréshez szükséges 
információk

► Térképek

Példa: FALK Tehergépjármű Atlasz
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Utcai rakodó öblök

Utcai rakodó öblöket a hatóságok ott hozhatnak 
létre, ahol sűrű a teherforgalom, de nincs utcán kívüli 
rakodólehetőség, mint például az üzleti negyedekben 
és boltok, elárusítóhelyek közelében. A rakodó öblök 
kijelölt helyet biztosítanak a teherjárművek ki- és 
berakodásához.	

A rakodó öblök lehetnek korlátozatlan idejűek (a 
rakodás bármikor történhet), vagy meghatározott 
időhöz köthetik a rakodást.

Ki lehet alakítani őket egy vagy több jármű befo-
gadására, figyelembe véve a járművek méretét.

Akkor a leghasznosabbak, ha egy adott helyen a 
forgalom más résztvevői is gyakran megállnának.

Csökkentik a forgalmi torlódást.

►

►

►

►

A dániai Aalborgi példa	

Egy szűk, gyalogosok által használt helyen ala-
kítottak ki rakodó zónákat. Korábban előfordult, 
hogy egy kirakodást végző jármű eltorlaszolta a 
többi jármű elől az utat.

Mindegyik zóna több jármű befogadására képes, 
így más teherjárművek könnyen továbbhalad-
hatnak és csökken a zsúfoltság a kora reggeli 
kiszállítási időszakban.

A helyi üzlettulajdonosokkal megegyeztek, hogy 
délelőtt 11 óráig nem rakják ki az utcára áruikat 
és nem bontják ki az üzletek napernyőit.

►

►

►
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Példa: Közeli Szállítási Körzet Bordeaux-ban	

Az ELP célja, hogy megkönnyítse a városköz-
pontba történő áruszállítást és csökkentse a 
szállításból eredő forgalmi zsúfoltságot, zajt és 
környezetszennyezést.

Az ELP létrehozásában közösen vesznek részt a 
teherszállító vállalatok, a Bordeaux-i Kereskedel-
mi Kamara és a Bordeaux-i városi hatóság.

Az ELP egy olyan utcai terület, melyet teherjár-
művek kirakodása céljából jelöltek ki és ahonnan 
az árut a közeli üzletekbe juttatják.

A terület szabadon hagyásáról és irányításáról 
két alkalmazott gondoskodik, akik az áruknak az 
üzletekbe kézi targoncán történő elszállítását is 
végezhetik.

►

►

►

►

A terület kb. 30 m széles és egyidőben 3-5 jármű-
vet tud befogadni.

Az ELP hétfőtől péntekig de. 9 és du. 5 óra kö-
zött, szombaton de. 9 és 11 óra között üzemel.

A kezdeti eredmények alapján az ELP rendszer 
rendkívül népszerű a teherszállító vállalatok 
körében, mivel biztonságos kirakodóhelyet nyújt 
számukra a városközpont üzletközpontjainak a 
közelében.

2005-ben egy második ELP is létesült Bordeaux-
ban majd 2006-ban egy következő. Franciaor-
szág más városaiban is folyamatosan létesülnek 
ilyen átrakodó központok (pl. Rouenban).

►

►

►

►

Közeli szállítási körzet (ELP)

2003-ban Bordeaux-ban bevezettek egy rendszert, 
hogy megkönnyítsék a városközpontba történő 
áruszállítást. Közeli Szállítási Körzetet alakítottak ki, 
melynek francia rövidítése az ELP (Espace de livra-
ison de proximité). A megoldás lényege egy városi 
átrakodó központ, mely az áruküldeményeknek a 
belvárosi értékesítési helyekre történő eljuttatásában 
nyújt segítséget. A beérkező kamionról az árut kézi 
targoncára, elektromos kisjárműre vagy kerékpárra 
pakolják és ezekkel végzik el a szállítás utolsó fázi-
sát. A megoldás további szolgáltatásokkal is bővít-
hető (pl.: konkrét vevőhöz házhozszállítás, rövid távú 
raktározás, stb.).

ELP Bordeaux-ban
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Bild : Schilder (z.B. 40)

Városi Konszolidációs Központok

A Városi Konszolidációs Központ (UCC) „olyan 
logisztikai létesítmény, mely viszonylag közel van a 
kiszolgált területhez (városközpont, egy egész város, 
egy adott helyszín) és ahonnan e területre állandósí-
tott áruszállítást végeznek.” (A témát a jelen útmutató 
III. Része tárgyalja.)

Járműtömeg és -méret korlátozások

A városok gyakran hoznak olyan intézkedéseket, me-
lyek biztonsági és környezetvédelmi célból bizonyos 
járműveket kitiltanak egy-egy útról vagy területről 
(melyet több út szel át). A járművek súlya, mérete 
(hosszúság/szélesség), vagy tengelyszám alapján. 
Az intézkedések indítékai között szerepel:	

Szűk út
Gyenge híd
Alacsony híd
Éles kanyar
Út fölé kinyúló épületek
Helyi lakosok körülményeinek javítása

A szabályozások gyakran kivételt tesznek a célfuva-
rokkal, melyeknek áruszállítás céljából egy úton vagy 
területen kell végighaladniuk. A súly, méret és időkor-
látozások a különböző városokban sokszor ellentéte-
sek, ezért oda kell figyelni a harmonizálásra.

►

►

►

►

►

►

Súly és időkorlátozások

UCC Németországban - Deutsche Post AG
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Bild : Schilder (z.B. 46)

Időkorlátozások

A teherjárműveket érintő időkorlátozások egy adott 
útra vagy városi területre vonatkozóan kétfélék lehet-
nek:	

A járműhozzáférés időkorlátozása

A járműrakodás időkorlátozása

Hozzáférési idő korlátozása

A városi teherszállításban a hozzáférési idő korláto-
zása a legfőbb és legtöbbször alkalmazott eszköze 
a várostervezőknek, hogy befolyásolják a városi 
teherszállítást. A korlátozások megállapítják, hogy a 
járművek mely napszakban használhatnak egy utat 
vagy haladhatnak át egy területen. Érvényesíteni 
lehet őket minden járműre, vagy csak teherjárművek-
re (illetve adott méretű vagy súlyú teherjárművekre). 
Alkalmazásukra rendszerint olyan utak vagy területek 
esetében kerül sor, melyek érzékenyek a forgalomra. 
Példák:	

Bevásárlókörzetek, ahol sok a gyalogos: vásárlási 
csúcsidőben itt mindenféle jármű behajtása tilos

Lakónegyedek utcái: a teherjárműveknek bi-
zonyos súly vagy méret fölött az éjjeli órákban 
helyenként tilos behajtaniuk egy utcába vagy egy 
lakóterületre, hogy ne zavarják a lakók nyugalmát, 
illetve napközben tilos iskolák közelében közle-
kedniük a balesetek elkerülése végett

Teljes városok: néhány európai városban és 
városközpontban a teherjárművek közlekedé-
se egész hétvégén tilos; szintén tilos az éjjeli 
teherforgalom Franciaország százezer lakosúnál 
nagyobb városainak már több mint felében

►

►

►

►

►

Rakodási idő korlátozások	

A be- és kirakodási idő korlátozásakor megszabják, 
hogy egy teherjármű a nap melyik időszakában 
állhat meg a járdaszegély mellett rakodási célból. A 
korlátozásokat úgy kell meghozni, hogy a rakodási 
igények és az egyazon helyen történő más jármű-
tevékenység, például a parkolás igényei egymással 
összhangban legyenek.	

A járdaszegély melletti útterületre vonatkozó he-
lyes intézkedésekkel javulhat a rakodásra kijelölt 
helyek kihasználása és csökkenhet a forgalmi 
zsúfoltság.

A korlátozásokról rendszerint jól láthatóan elhe-
lyezett jelzések értesítenek.

A korlátozásoknak következeteseknek kell lenniük 
és meg kell felelniük a helyi üzleti igényeknek.

►

►

►
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Hozzáférési és rakodási 
előírások betartatása

Egy adott területre vonatkozó előírások betartatá-
sához egyértelmű jelzések szükségesek. Kamerás 
megfigyeléssel is el lehet érni, hogy a gépjárműve-
zetők tartózkodjanak a szabálysértésektől, illetve ki 
lehet szűrni azokat, akik megszegik az előírásokat.	

Alkalmazhatók a következő fizikai akadályok is, 
úgymint
	
- Elmozdítható útelzáró oszlopok (számítógép  
 vezérléssel is működtethetők a behajtásra  
 jogosult járművek átengedéséhez).

- Helyszűkítés (adott esetben alternatív meg- 
 oldásra lehet szükség a sürgősségi járművek  
 és más jogosult járművek átengedéséhez).

►

Ha az előírások betartatására külön munkaerőt 
alkalmaznak, ez ugyan költséges, ám a ráfordított 
kiadásokat ellensúlyozni tudják a szabálysértőktől 
behajtott bírságok. (Barcelonában mindössze 50 
emberre van szükség ahhoz, hogy 5000 rakodó 
öböl előírásos működését biztosítani tudják.)

A várostervezőknek elemezniük kell, hogy a 
hozzáférési és rakodási előírások bevezetésének 
az előnyei túlsúlyban vannak-e esetleges hátrá-
nyaikkal szemben (tekintetbe véve a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi szempontokat).

►

►

Elmozdítható útelzáró oszlopok Hozzáférés szabályozása



21

Környezeti zónák / kibocsátási 
határértékek szabályozása

Az „Alacsony Kibocsátási Zóna” (LEZ) olyan terület, 
ahová csak bizonyos kibocsátási kritériumoknak 
megfelelő járművek hajthatnak be. A kritériumok 
szempontja lehet:	

Egy földrajzi terület

Egy időszak

A károsanyag kibocsátás előírt szintje

Járműtípus 

►

►

►

►

Példák:	

1. Sikerrel vezettek be és tartanak fenn már több  
 éve ilyen zónákat svéd városokban, Stockholm- 
 ban, Gothenburgban, Malmöben és Lundban.  
 Ezek a zónák:	

A levegő minőségének javítása és a zajcsökken-
tés céljából kerültek bevezetésre

Kihasználják az EU közúti járművekre vonatkozó 
törvényi előírásait, melyek egyre alacsonyabb 
kibocsátási szinteket írnak elő

Vonatkoznak minden olyan dízel járműre, mely-
nek bruttó tömege több, mint 3,5 tonna	

2. Rómában is működik ilyen zóna. Tervezik beveze- 
 tését Londonban, Madridban, Párizsban, Koppen- 
 hágában, Milánóban és Norvégia városaiban.	

3. A károsanyag kibocsátás vagy a zajszint előírt  
 mértékének alapján is lehet a járműhozzáférést  
 korlátozni anélkül, hogy külön zónát jelölnének ki  
 erre a célra.

►

►

►
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LKW-Spur (z.B. 37)

Éjjeli áruszállítás

A belváros üzleteibe és boltjaiba történő áruszál-
lításra rendszerint este 10 és reggel 6 óra között 
kerül sor, mikor a város csendes és a forgalom kicsi. 
Barcelonában, Dublinban és sok más nagyváros-
ban is a próbaszerű éjjeli szállítások sikerrel jártak. 
Éjjel ugyanis kevesebb járműre volt szükség, mint 
napközben.

Sok európai nagyváros azonban az éjjeli időszakban 
korlátozásokat alkalmaz, mint például Párizs. Ezek-
nek két típusa van:	

A korlátozások adott helyre vagy helyről (például 
üzlet, iroda, gyár) történő áruszállításra illetve 
begyűjtésre vonatkoznak

A korlátozások a teherjárművek közlekedésére 
vonatkoznak egy adott városrészben vagy a város 
egészében

A teherszállító vállalatok számos negatív követ-
kezményét láthatják annak, ha nem engedélyezik 
számukra az éjjeli áruszállítást:	

Több jármű kell ugyanannyi szállításhoz

A szállítást gyakran nagyobb forgalomban kell 
elvégezni (csökken a jármű kihasználtsága, nő az 
üzemanyag fogyasztás)

Egy adott út tovább tart, időtartama nehezebben 
kiszámítható

Az ellátási lánc hatékonysága csökken

Az ellátási lánc összköltsége nő

►

►

►

►

►

►

►

Az éjjeli áruszállítással kapcsolatban megfontolandó 
szempontok:	

Az éjszakai korlátozások hatásaként tehát 
nagyobb lehet az ellátási láncon belül az össz-
költség Ha viszont szabad utat adnak az éjszakai 
áruszállításnak, jó néhány vállalat javíthat műkö-
désének hatékonyságán és növelheti forgalmát.

Az éjszakai áruszállítást érintő korlátozásoknak 
elsősorban a zajártalom szempontjait kell szem 
előtt tartaniuk.

Ha az éjszakai áruszállítások működését kellően 
meghatározott zajszintnormákhoz kötik, akkor ez 
a helybeli lakosok érdekeit szolgálja, akik így job-
ban elfogadják az éjjeli áruszállítás gyakorlatát.

►

►

►
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Példa: A PIEK program Hollandiában Az üzletekbe 
történő áruszállítást főleg este, kora reggel vagy 
éjjel végzik. Hollandia városaiban sokan laknak 
üzletek mellett vagy fölött, így egyre több lakót érint 
az áruszállítást kísérő kellemetlen zaj. A probléma 
orvoslására törvényt hoztak, mely kimondja, hogy a 
be- és kirakodásnál keletkező zajnak szigorúan egy 
meghatározott szint alatt kell maradnia. A felmérések 
azonban azt mutatják, hogy a rakodási tevékenység 
sokszor túllépi az esti és éjjeli időszakra előírt 60 és 
65 dB(A)-t.
A Holland kormány bekapcsolódott a PIEK program-
ba olyan technológiák és eszközök kifejlesztésében, 
melyek segítségével betarthatóak az előírt zajszint-

normák. A PIEK program tíz fő projektet tartalmaz: 
(i) ismeretátadás az érintett vállalatoknak, (ii) a „halk” 
tevékenység szorgalmazása, (iii) optimális be- és 
kirakodóhelyek, (iv) halk szállítójárművek 7,5 tonná-
ig, (v) halk szállítójárművek 7,5 tonna felett, (vi) halk 
hűtőkocsik, (vii) járműre szerelt halk emelővilla, (viii) 
guruló konténerek, raklapos tehergépjárművek és 
raklapos kézikocsik zajának csökkentése, (ix) bevá-
sárlókocsik zajának csökkentése, (x) és elektromos 
járműmeghajtás, vagy az elektromos meghajtással 
együtt alkalmazott dízel vagy gázmeghajtás.

Tehergépjármű sáv

1.  A tehergépjárművek számára fenntartott sáv  
 csökkenti a szállítás késedelmességét és jobban  
 kiszámítható a szállítási idő. A lehetőségek a  
 következők:	

Kijelölt tehergépjármű sáv: kizárólag teherjármű-
vek részére

Busz és tehergépjármű sáv („személyautó men-
tes” sávnak is nevezik)

► Magas kihasználtságú járművek sávja (buszok-
nak, teherjárműveknek és olyan személyautók-
nak, melyekben legalább egy bizonyos számú 
személy utazik)

Busz sáv: teherjárművek is használhatják egy ki-
jelölt helyen, de csak rakodásra és nem haladhat-
nak rajta (Párizsban ilyenek ún. „Lincoln” rakodó 
öblök)

2.  A tehergépjármű sáv alkalmazásával kapcsolatos  
 szempontok:	

►

►

►

Kijelölt tehergépjármű sávot gyakran használnak 
hegyi utakon (kapaszkodósáv), valamint a teher-
gépjárművek ipari területekre való irányításánál, 
hogy elkerültessék velük az érzékeny területeket.

A „személyautó mentes sáv” megfelelő alternatí-
va lehet a kizárólagos busz sáv helyett olyankor, 
amikor a buszforgalom mértéke nem indokolja a 
külön buszsávot.

A szabályok betartatása könnyebb az olyan sá-
voknál, ahol mindenfajta teherjármű közlekedhet, 
ellentétben azokkal a sávokkal, melyeken csak 
adott típusú vagy méretű járművek haladhatnak; 
az előző esetben azonban előfordulhat, hogy túl 
sok jármű használja a sávot és így a szállítási idő 
megnő illetve kiszámíthatatlanná válik.

Olyan sávoknál, melyeket különféle típusú teher-
járművek használhatnak, meg kell állapítani, hogy 
a kijelölt sávban ezek a járművek jól tudnak-e 
együtt közlekedni.

►

►

►

►



24

Útdíjfizetési rendszerek

Európa városaiban sok úthasználati díj létezik. 
Legismertebbek az infrastruktúra igénybevételi díjai, 
melyek alagutak, hidak használatára vonatkoznak. 
Példa a rostocki Öresund-hid vagy a Warnow alagút. 
Az egyik első sikeres díjfizetési rendszert Trondheim 
városában vezették be, nemrég óta pedig Londonban 
alkalmazzák sikerrel az ún. torlódási díjat. A díjfizeté-
sek három fő célja:

1. Fedezni a városi infrastruktúra kiépítésének és  
 fenntartásának költségeit
2.  Befolyásolni a belvárosi szállítások mértékét
3.  A szállításból eredő külső költségek megfizette- 
	 tése

Példa díjfizetésre: Úthasználati díj norvég 
városokban	

1983-ban Trondheimben, 1986-ban Osloban és Ber-
genben vezettek be úthasználati díjat.	

Melynek elsődleges célja források biztosítása 
volt az úthálózat fejlesztéséhez nem pedig, hogy 
befolyásolják a forgalom mértékét.

A rendszert magánvállalatok működtetik, melyek 
részben a városi önkormányzatok tulajdonában 
vannak.

A díj mértéke 3,5 tonna alatti járműveknél 1,5-2 
Euro, 3,5 tonnánál nehezebb járműveknél 3,5-4 
Euro.

►

►

►
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Példa városi útdíjfizetésre: A londoni torló-
dási díj	

2003 februárjában torlódási díjat vezettek be Lon-
don belvárosában. A rendszert a városi hatóság 
képviseletében egy magánvállalat működteti.

Célja a forgalmi torlódás és a velejáró környezeti 
ártalmak csökkentése; a bevételeket a londoni 
közlekedés fejlesztésére fordítják.

Kezdetben annak, aki behajtott a fizető zónába, 
5 fontot (kb. 7,50 Euro) kellett naponta fizetnie az 
ottani közlekedésért reggel 7 és este 6 óra között. 
A díjat 2005-ben 8 fontra (kb. 12 Euró) emelték. A 
teherjárművek ugyanazt a díjat fizetik egy napra, 
mint a többi jármű.

A díj alól mentesülnek, illetve kisebb díjat fizetnek 
a taxik, a fogyatékos személyt szállító járművek, 
a sürgősségi járművek, a motorkerékpárok és az 
alternatív üzemanyagú és elektromos járművek, 
melyek megfelelnek a szigorú kibocsátási előírá-
soknak.

►

►

►

►

A díj egy napra, egy hétre, egy hónapra vagy egy 
évre fizethető. A fizetés történhet telefonon, csek-
ken, interneten vagy erre kijelölt üzletekben.

A járművekre nem kell kirakni az engedélyt, rend-
számuk azonban bekerül egy adatbázisba.

A zónába behajtó és ott közlekedő járművek 
rendszámát 700 rögzített és mozgó kamera 
figyeli, a rendszer pedig ellenőrzi, hogy az észlelt 
rendszámok szerepelnek-e az adatbázisban.

Ha olyan járművet észlel a rendszer, melynek 
rendszáma nincs az adatbázisban és a tulaj-
donos egy napon belül nem fizet, akkor 50-150 
Fontig (kb. 75-225 Euró) terjedő bírságot szabnak 
ki rá.

A rendszer bevezetése óta a zónába behajtó 
forgalom 18%-kal csökkent, a késedelmes szállí-
tások 30%-kal estek vissza, a zónán belüli üzleti 
tevékenységre pedig az intézkedés semmilyen 
különösebb hatást nem gyakorolt.

►

►

►

►

►

Torlódási díj jelzése 
az útfelületen
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Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) a 
városi teherszállításban

Ezek sokféle eszközt jelentenek. Ilyen a fedélzeti 
járműtelematika, a GPS, a smart kártya és a videós 
üzenettovábbító jelzések. Ezek összekapcsolhatók 
a forgalom irányító és/vagy a teherszállítás irányító 
rendszerekkel. Az ITS iránti igény az elmúlt években 
megnőtt. Jobban tervezhető velük az útvonal és az 
utazás, és javítható a szolgáltatás minősége (pl. 
kiszámíthatóbb a szállítmányok érkezésének ideje.) 
Sok ilyen rendszert a városi hatóságok indítottak el 
és működtetnek saját forgalom irányító rendszereik 
részeként, hogy javítsák a városi közlekedés hely-
zetét (pl. forgalmi intézkedésekkel vagy a járműhoz-
záférés szabályozásával.) A magántulajdonú teher-
szállítás irányító rendszerek főleg a logisztika és az 
elosztás optimalizálásában vesznek részt és hozzá-
járulnak az ellátási lánc költséghatékonyságához.

Az ITS részei:	

Teherszállítás irányító rendszerek (pl. flotta me-
nedzsment, hely- és időbeli kereső rendszerek)

►

Forgalom irányító rendszerek (járműhozzáférést 
irányító rendszerek, forgalom irányító és informá-
ciós rendszerek)

Teherszállítás irányító rendszerek

A járműútvonal és utazási idő számítógépes meg-
határozása: a járműirányítók hatékonyan tervez-
hetik a rakományt és az utazást

Navigációs rendszerek és forgalom ellenőrzés: 
az útvonal meghatározásához adnak konkrét 
segítséget és valós idejű információval szolgálnak 
a járművek helyzetéről, a forgalom eseményeiről 
és az ügyfelek igényeinek változásairól

►

►

►

Útvonal tervezés a PTV Intertour szoftverrel

Forgalomirányító központ, Berlin

Technológia a városi áruszállításban
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Fedélzeti kommunikációs rendszerek: a gépkocsi-
vezető élőszóban vagy számítógépen kommuni-
kálhat a szállításirányítókkal és az ügyfelekkel

Bejelentkező rendszerek: koordinálni és tervezni 
lehet velük a teherjárművek beérkezését azokra a 
helyekre, ahová sok teherjármű érkezik

	
Az ITS és a telematikai rendszerek révén a vállalatok 
csökkenthetik működési költségeiket, javíthatnak 
a szállítás megbízhatóságán és időtartamán, és 
hatékonyan kezelhetik a váratlan eseményeket. Bár 
a logisztikai vállalatok jelenleg viszonylag keveset 
használják az ilyen rendszereket, alkalmazásuk 
mértéke egyre nő.

Forgalom irányító rendszerek

1.  Városi forgalom irányító és ellenőrző rendszerek
 (UTMC):

Javítják a forgalom áramlását, csökkentik az utazási 
időt és a késéseket, növelik a biztonságot. Németor-
szágban sok példája van a forgalom irányító rend-
szereknek, melyek folyamatosan és kereskedelmi 
alapon működnek. Gyűjtik és feldolgozzák a forgalmi 
helyzetről érkező információkat. Hasonló rendszerek 
működnek Berlinben, Londonban és Párizsban. Al-
kalmazott technikai eszközeik széles körűek. Ilyenek:

►

►

Városi Forgalom Irányító (UTC) rendszerek, me-
lyek a forgalmi jelzések időzítését koordinálják

Változtatható jelzésképű táblák (VMS), a gépjár-
művezetőknek adnak útinformációt

A parkolóhelyek telítettségét jelző berendezések

Automatikus rendszámfelismerő technológián 
alapuló, utazási időt mérő rendszerek	

2.   Térkép és útvonalajánló rendszer:	

Segít a gépkocsivezetőknek megtalálni a legalkal-
masabb útvonalat

Az ide tartozó információ lehet:	
 -   Gyakran használt útvonalak

 -   Járműmagasságot és súlyt érintő korlátozások	
 -   Hozzáférési és rakodási előírások
 -   Tehergépjármű parkolóhelyek

►

►

►

►

►

►

Mobil tehergépjármű navigáció

PTV Validate, Németország
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Környezetbarát járművek (EFV)

3. Automata járműhozzáférési rendszerek:	

Sorompók vagy elmozdítható oszlopok működtet-
hetők velük

A hozzáférést CCTV, smart kártya vagy rádión 
történő kommunikáció irányítja

Ahol a fizikai akadályok rontják a látványt, ott a 
szabályok automata rendszerrel, például rend-
számfelismerő rendszerrel tartathatók be

►

►

►

Sok európai nagyváros küzd a közúti közlekedés 
okozta levegőszennyezéssel és zajterheléssel. Az 
előbbi sok egészségügyi problémával áll összefüg-
gésben: korai halálozás, légzőszervi és szív- érrend-
szeri betegségek, asztma, légcsőhurut, tüdőbetegsé-
gek. A kutatások szerint a növekvő számú tüdőrákos 
esetekért a kipufogógázok felelősek. A zajártalom is 
egyre nagyobb probléma.

A környezetbarát járművek a városi teherszállításban 
ma már bevett gyakorlat Nyugat-Európában. A ható-
ságok sokféle forrás és anyagi eszköz biztosításával 
és ösztönző intézkedésekkel, előírásokkal próbálják 
elérni, hogy a teherszállításban és a logisztikában 
érvényesüljenek az olyan újszerű szempontok, mint 
a környezetbarát járművek és a városi környezetre 
alkalmas modern járműtechnológiák.

Környezetbarát kistehergépjármű

Járműhozzáférés szabályozása
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Bild : Iveco-Truck mit 
Euro-4 sichtbar an Front 

(Iveco-Disk)

Az EFV fő típusai:	

1.  Alternatív üzemanyagú járművek	

Ilyen üzemanyagok: cseppfolyós propán-bután 
gáz (LPG), sűrített földgáz (CNG), bio-üzemanya-
gok, hidrogén

Technológiák és üzemanyagok már léteznek, 
komoly térhódításuk a piacon azonban még várat 
magára	

2.  Dízel és benzin járművek

Az európai teherjárművekre vonatkozó (EURO) 
emissziós normák nagyban csökkentik a kibocsá-
tást

A járművekre részecskeszűrőt szerelve meg lehet 
akadályozni, hogy a káros részecskék a légkörbe 
jussanak

►

►

►

►

3.  Elektromos és hibrid járművek

Különösen alkalmasak a zajterhelés csökkentésé-
re és nem termelnek kipufogógázt

Ilyen járműveknek a városi teherszállításban való 
alkalmazását számos város és országos kormányzat 
támogatja. Mindkét szinten sokat tesznek azért, hogy 
a városi szállítás környezetbarát járműveket hasz-
náljon. Az olyan országos programok, mint a PIEK, 
vagy a franciaországi „Országos Program a Városi 
Áruszállításról” azt bizonyítják, hogy széleskörű prog-
ramok és támogató intézkedések sikeresek lehetnek.

A táblázat olyan az EFV kezdeményezéseket mutat, 
melyek már működnek, vagy melyeket már kipróbál-
tak a városi szállításban.

►
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EFV kezdeményezések a városi 
teherszállításban

Spontán együttműködések: városi hatóságok, 
teherszállítók és üzleti érdekeltségek közösen 
hoznak létre fenntartható megoldásokat a kör-
nyezetbarát szállításra.

2. Adókedvezmény és más előnyök az EFV-re és 
alternatív üzemanyagokra és modern szűrőbe-
rendezésekre dízel járműveknél.

3. EFV-ket a városi szállításban a teherszállítók 
gyakran kutatási projektek részeként alkalmaz-
nak, melyek finanszírozását a városi hatóságok 
is támogatják

4. Üzleti és bevásárló körzetekbe való behajtáshoz 
külön engedély azon járműveknek, melyek meg-
felelnek a kibocsátási normáknak

5. Olyan útdíjfizetési rendszer, mely engedmény-
ben részesíti a kibocsátási normáknak megfelelő 
teherjárműveket 

6. Olyan innovációs kutatások és kísérletek finan-
szírozása, melyek a városi szállításban az EFV-k 
alkalmazásával foglalkoznak

1.

Környezetbarát járművekre vonatkozó kezdeményezések a városi teherszállításban

Példák
	

A PIEK és a DEMO program Hollandiában; éjsza-
kai szállítás csendes járművekkel és berendezé-
sekkel Barcelonában.

Angliában, Franciaországban kisebb járműadó 
olyan teherjárművekre, melyek megfelelnek a 
kibocsátási normákmak
Angliában, Franciaországban, Svájcban kisebb 
adó alternatív üzemanyagra

Hermes Logisztikai Csoport Németországban
La Petite Reine Franciaországban
L’Oreal/Gefco/EDF kísérletek elektromos jármű-
vekkel
Monoprix/GEODIS kisérletek sűrített földgázzal 
működő járművekkel

Alacsony Kibocsátási Zóna (LEZ) Svédországban
ELCIDIS projekt a franciaországi La Rochelle 
Konszolidációs Központjában, ahol elektromos 
járműveket alkalmaznak
A koppenhágai kísérlet Dániában
A CUDE projekt a spanyolországi Malagán 

Londoni Torlódási Díj
„Nehéz Jármű Díj” (LSVA) Svájcban

A francia National Marchandises en Ville prog-
ram (elektromos és sűrített földgázzal működő 
teherjármű kísérletek francia nagyvárosokban az 
ADEME pénzügyi támogatásával)
„Zöld tehergépjármű kísérlet”, melyet az ADEME 
projekt finanszíroz, Párizs városa pedig promóci-
ós támogatásban részesít

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►
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1.  Jelenleg számos akadálya van az EFV elterjedé- 
 sének. A felmérések szerint ezek a következők:	

Nagyobb működési költségek

Nincs elegendő alternatív üzemanyag feltöltő 
állomás a járművek részére

A megbízhatósági problémák és meghibásodások 
miatt több karbantartás szükséges

	
2.  A legtöbb EFV projekt jelenleg közfinanszírozás- 
 sal működik.

3.  A magáncégek csak akkor változtatnak géppark- 
 juk összetételén, ha:	

A vállalatnak ebből egyértelmű anyagi haszna 
van

Az alternatív üzemanyag biztosítására megfelelő 
töltőállomás-hálózat áll rendelkezésre

A vállalatnak ebből piaci haszna van

A vállalat erősen elkötelezett a környezetvédelem 
iránt

Rendelkezésre állnak az alkalmas járművek

►

►

►

►

►

►

►

►

4. Az EFV sikere továbbá attól is függ, hogy milye- 
 nek hozzá a keretfeltételek:	

Kibocsátási és környezetvédelmi előírások és 
normák

Ösztönzések, például adócsökkentés (az üzem-
anyagáron keresztül)

Megbízható töltőállomás hálózat

Egyéni szállítási stratégia és járműfelhasználás

A hatóságok ösztönző és korlátozó intézkedései 
Németországban, Franciaországban, Hollandiában 
és más európai országokban azt mutatják, hogy 
előrehaladás tapasztalható az ilyen járművek tekin-
tetében. Széleskörű elterjedésük azonban csak akkor 
valósulhat meg, ha működési költségük csökken, 
megbízhatóságuk pedig nő a hagyományos jármű-
vekhez képest. Közfinanszírozással és támogató 
intézkedésekkel elő lehet segíteni térhódításukat.

►

►

►

►

Emissziómentes környezet
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Szabályok betartatása

Itt a közigazgatási szervek által végzett tevékeny-
ségről van szó, melynek során ellenőrzik, hogy a 
forgalom résztvevői eleget tesznek-e a közlekedési 
szabályoknak és előírásoknak. A szabályok betarta-
tása csak jogszabályok alapján történhet: ezek adnak 
lehetőséget arra, hogy a szabálysértőkkel szemben 
bírságolás és feljelentés útján el lehessen járni. A vá-
rosi teherszállításra vonatkozó intézkedések egy ré-
sze javaslati jellegű, míg mások törvényileg előírtak.
	
1. A javaslati intézkedések esetén a járművezető  
 választhat, hogy él-e a javaslat által felkínált lehe- 
 tőséggel; az intézkedés betartásának ellenőrzé- 
 sére ez esetben nincs szükség.

2. A törvényileg előírt intézkedések célja, hogy a jár- 
 művezető az intézkedések betartására késztes- 
 sék.

Sok közlekedési szabálynál azért van szükség 
betartatásra, hogy elejét vegyék a szabálysértés-
nek. Ez főleg a járműhozzáférést és rakodást érintő 
szabályokra, a sebességkorlátozásokra és az előírt 
tehergépjármű útvonalakra vonatkozik. A szabályok 
betartatása azonban sokba kerülhet, mivel komoly 

forrásokra van hozzá szükség. A betartatásért felelős 
szervek ugyanakkor nem mindig tekintik ezt legfőbb 
feladatuknak. Hagyományosan eddig az utcákon 
járőröző rendőrök tartatták be a szabályokat, ám ez a 
helyzet ma már változófélben van:	

Néhány országban bizonyos közlekedési sza-
bályok betartatásának a jogát a városi hatósá-
gok gyakorolják, és az ebből származó komoly 
bevételeket a szállítási infrastruktúra fejlesztésére 
fordítják.

A közlekedési szabályok betartatásában egyre 
nagyobb szerepet kapnak a technikai eszközök 
(útfigyelő kamerák, adatbázisok).

A következő táblázat azokat a szempontokat sorolja 
fel, melyeket a városi teherszállításra vonatkozó in-
tézkedések meghozatalánál a betartatás tekintetében 
figyelembe kell venni.

►

►

Rendőri ellenőrzés
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A városi teherszállítás szabályainak megho-
zatalánál a betartatás tekintetében figyelem-
be veendő szempontok

A szabálybetartatás kérdését a legelején tisztázni  
 kell, mivel fő szerepet játszik annak eldöntésében,  
 melyik a legjobb intézkedés, amit meg lehet 
 hozni.

2. Ahol lehet, a teherforgalmat úgy kell kialakítani, 
 hogy minimális szükség legyen a szabályok be 
	 tartatására.

3. A teherszállítást érintő olyan intézkedések, me- 
 lyeknél nincs szükség betartatásra (javasolt  
 útvonalak, szélességkorlátozások, útelzáró oszlo- 
 pok, egyéb akadályok), sokkal olcsóbbak, mint  
 amelyek betartatást igényelnek.

4. A forgalmi szabályok hatékony betartatása nagy- 
 ban motiválja a szabálytisztelő járművezetői ma- 
 gatartást, ám magas költségekkel járhat.

1.

5. Technikai megoldásokkal a szabályokat haté- 
 konyan be lehet tartatni komolyabb járőrszolgálat  
 nélkül.

6. Ha a forgalmi szabályokat a teherszállítókkal való  
 egyeztetés útján hozzák meg, ez szintén motivál- 
 ja a szabálytisztelő járművezetői magatartást.

7. A betartatásért felelős szerveket, (pl. rendőrség),  
 a teherforgalom kialakításáról való megbeszélé- 
 sekbe már az elején be kell vonni.

8. A tehergépkocsi vezetők, teherszállító vállalatok  
 és ügyfeleik tájékoztatása a közlekedési előírá- 
 sokról elősegíti a szabályok jobb betartását.

9. Világos, pontos jelzésekre van szükség, hogy a  
 járművezetők megértsék a közlekedési előíráso- 
 kat.

10. A városi teherszállítás szabályai betartásának  
 mértékét figyelemmel kell kísérni.

Városi szállítás
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A közelmúltban számos példáját láthattuk a köz- és 
magánszektor együttműködésének (PPP) a városi 
teherszállításban. Az ilyen együttműködést infrast-
rukturális projektek finanszírozására, kivitelezésére 
és működtetésére használták és arra, hogy a köz- és 
magánszektor közötti keretfeltételeket és megálla-
podásokat tárgyalások útján tisztázzák és léptessék 
életbe. Az ilyen együttműködés jó példái a városi 
logisztikai tervezetek, melyeket a 90-es évek elején 
a közszektor támogatott erőteljesen néhány ország-
ban.

Ezeknek a városi logisztikai tervezeteknek a több-
sége azonban mára kudarcot vallott. Fő oka ennek, 
hogy túlbecsülték a belőlük várható nyereségességet 
és hogy a városi elosztás körülményei között soha 
nem érték el azt a kritikus szállítmány mennyiséget, 
ami fölött már kifizetődő lett volna a tevékenység. A 
legtöbb projekt ezért vagy megszűnt vagy teljesen 

egy magánüzemeltető vette át őket. A városi logisz-
tikában szerzett tapasztalatok tanulsága így az lett, 
hogy az olyan együttműködés (a köz- és magánszek-
tor között), mely nem hoz kellő üzleti hasznot, hosszú 
távon nem fenntartható. A legújabb erőfeszítések a 
két szektor közötti együttműködésre a városi teher-
szállítás problémáinak megoldásában már sikere-
sebbnek bizonyultak. Ilyen például az Angliában 
működő Együttműködés a Szállítás Minőségének 
Biztosítására, melyről a következő oldal tájékoztat.

Természetesen a köz- és magánszektor együttmű-
ködésének megvalósítása és fenntartása összetett 
feladat. Ha azonban sikerül, mindkét félnek előnyt 
jelent, az együttműködéssel pedig komoly eredmény 
és hatékonyság érhető el, főleg azokon a területeken, 
melyek nem tartoznak a közszektor alapfeladatai 
közé.

A köz- és magánszektor együttműködése 
(Public-Private Partnerships)
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Egy együttműködési kapcsolatban a kormányzatnak 
(helyi és országos) felelős szerepet kell vállalnia a 
következőkben:	

Negatív külső tényezők javítása (forgalmi torlódá-
sok, légszennyezettség)

Egyéb közfeladatokban való részvétel (városter-
vezés, regionális gazdasági fejlesztés, környezet-
védelem)

Határokon átnyúló adminisztráció

Jelenleg nem nagyon lehet elmondani, hogy az or-
szágos kormányzatok és városi hatóságok bevonnák 
a városi teherszállítás résztvevőit a döntéshozatal-
ba. Gyakran csak egy korlátozott szintű konzultáció 
során születnek meg az érdemi döntések.

►

►

►

Példa Angliából

A példa azt mutatja, hogy szélesebb körben vonják 
be az érdekelteket. A fő jellemzők:	

Dokumentumokat tesznek közzé, melyekben a 
kormányzat tudomásul veszi azokat a problé-
mákat, amiket a városi teherszállítás idéz elő és 
amiket meg kell oldania.

	

A kormány arra ösztönzi a városi hatóságokat, 
hogy szenteljenek nagyobb figyelmet a teher-
szállításra és alkossanak Helyi Szállítási Terve-
zeteket a városi elosztás és fenntarthatóságának 
megvalósítására, valamint hozzanak létre Együtt-
működést a Szállítás Minőségének Biztosítására.	

Együttműködés a Szállítás Minőségének 
Biztosítására (Freight Quality Partnerships, 
FQP)	

► Lehetőséget ad a városi hatóságok, cégek, szál-
lítmányozók, környezetvédő csoportok, a helyi 
közösség és egyéb érintettek számára, hogy 
közösen foglalkozzanak a teherszállítás problé-
máival.

► Fórumot biztosít, hogy a legjobb eszközökkel 
teremtsék meg a környezetre odafigyelő, gazda-
ságos, biztonságos és hatékony teherszállítást.

► Az együttműködés résztvevői információt és 
tapasztalatot cserélhetnek és a városi teherszállí-
tást érintő projekteket kezdeményezhetnek.

► Angliában a helyi hatóságok számos ilyen együtt-
működést hoztak már létre.	

Az angliai FQP-k mellett nemrég hozták létre a „Pári-
zsi Elosztási Együttműködést”.

►

►
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Várostervezői szempontok FQP létrehozása előtt 

1. Konzultáció az elosztási stratégiát kidolgozására

2. Hogyan járulhat hozzá az FQPs az elosztási 
stratégiához

3. Kiemelni az FQP előnyeit – biztosítani a résztve-
vők elkötelezettségét, új résztvevőket bevonni	

Szempontok FQP létrehozására 

Kezdeti határozott, mérhető, megvalósítható, 
reális és határidős célokat kitűzése	

Kijelölni egy Főszállítót, aki a hatóság részéről 
felel az FQP-ért 	

Új partnereket bevonni, akik segítenek a célok 
elérésében	

Létrehozni az FQP vezetői szervezetét elnökség-
gel, titkársággal	

Meghatározni, a résztvevők mikor, hol és milyen 
gyakran találkozzanak	

Finanszírozás forrásait megtalálni, megszerezni 
a szükséges engedélyeket	

Elejét venni a lehetséges problémáknak

	

1.

2.

�.

4.

5.

�.

7.

Szempontok FQP Terv kidolgozására	

1. Problémákat meghatározni, a szükséges infor-
máció begyűjtésével tisztázni mibenlétüket

2. Lehetséges megoldásokat felmérni, közösen 
eldönteni, melyiket alkalmazzák

3. Határidős akciótervet kijelölni a megoldások-
ra, meghatározni, ki és milyen határidőre mely 
feladat elvégzéséért felelős

	

Szempontok az FQP lendületét fenntartani	

1. Megállapítani, mivel tartható fenn a résztvevők 
érdekeltsége, az FQP lendülete

	
2. Az FQP-t és tevékenységét a nyilvánosság útján 

népszerűsíteni

3. Folyamatosan figyelni az FQP folyamatát, kihatá-
sait, eredményeit

Forrás: Közlekedési Minisztérium, UK, 2003

A táblázat javasolt szempontokat tüntet fel ilyen együttműködésre (FQP) Angliában.

Javasolt szempontok Együttműködéshez a Szállítás Minőségének Biztosítására Angliában
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II. Rész: Az Áruszállítás Végső 
Fázisának Megoldásai (Last Mile Solutions)

1. Last mile megoldások meghatározása
	
2.  Ellátási lánc

3.  Az áru eljuttatása a vásárlóhoz

4.  Technológia és telematika a last mile  
logisztikájában

5. Útmutató a last mile megoldásokhoz	

A last mile megoldások előnyei és hátrá-
nyai

A last mile meglodások hatása a városi 
szállításban

A várostervezésnek és szabályozásnak 
a last mile megoldásokkal összefüggő 
kérdései

A sikeresség és kudarc tényezői

►

►

►

►
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Telefonos hívóközpont otthoni vásárláshoz

Last mile megoldások meghatározása

Otthoni vásárlás E-kereskedelemmel

Az E-kereskedelem (elektronikus táveladás) és a 
táveladás más formái sok európai országban évről-
évre gyorsan fejlődik. A Mintel az otthoni vásárlás 
összértékét Európában 2003-ban 67,2 milliárd Euróra 
teszi. Ez az összes vásárlás 3,6%-a. A becslés azon 
termékekről szól, melyeket elektronikusan értékesítő 
vállalatoktól (online értékesítést is folytató üzletek, 
online katalógusú és postai rendeléses vállalatok, 
internetes értékesítők), valamint postai rendeléses 
vállalatok katalógusából és közvetlenül értékesítő 
vállalatoktól vásároltak. (A becslésben nincsenek a 
más fogyasztóktól való vásárlások és azok, ahol az 
üzletben vásárolt terméket a fogyasztó otthonába 
szállítják). Az otthoni vásárlás 75%-a Német- és 
Franciaországban és Angliában történik (értéke 
2003-ban közel 50 milliárd Euró volt).

Forrás: Mintel, 2005

Vásárlás otthonról az összes vásárlások százalékában 2003-ban.  
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► Az otthoni vásárlások piacán leggyorsabban az 
E-kereskedelem nő, s a közeljövőben további 
gyors növekedés várható. Európában az E-ke-
reskedelemi értékesítések az otthoni vásárlások 
piacának 25%-át tették ki 2003-ban, és online 
értékesítést is folytató üzletek, online katalógu-
sú és postai rendeléses vállalatok és internetes 
értékesítők bonyolították le őket.

► Az E-kereskedelem az otthoni vásárlások rész-
arányában nézve az európai országok között 
komoly eltérés volt megfigyelhető 2003-ban: 
Magyarországon az E-kereskedelem az otthoni 
vásárlások 4%-át, míg Dániában 42%-át tette ki.

► Az otthoni vásárlások más formái (hagyományos 
postai rendelés, közvetlen értékesítés) stagnálást 
vagy visszaesést mutatnak sok európai ország-
ban.

Szűkös a hely a városközpontban

A last mile megoldások kulcskérdései

1.   Egy 2005-ös angliai felmérés alapján:	

Az online üzletek alig 12%-ánál választhatja meg 
a vásárló az áru kiszállításának időpontját

Csak 20% szállít szombaton is

95% nem vállal garanciát a szállításra	

2.   Kimutatták, hogy Angliában de. 9 és du. 4 óra  
 között a lakások 50%-ában nincsenek otthon  
 (egyre több háztartásban csak egy vagy két dol- 
 gozó személy lakik). A kiszállítások pedig rend 
 szerint de. 8 és du. 5 óra között történnek.	

3.   A sikertelen kiszállítások aránya ezért nagy  
 (tizenötből gyakran egy)

►

►

►

4.  Ha kiszállításkor a vevő nincs otthon:	

Meg kell ismételni a kiszállítást

A szükségesnél több a működési költség

A termék forgalmazójának és a kiszállító vállalat-
nak is romlik az üzleti hírneve	

5.   Ha a kiszállítás időpontját a vevővel nem egyez- 
 tetik, a vevő esetleg nem fog többé ugyanonnan  
 vásárolni

6.  A sikertelen kézbesítés elégedetlenné teszi a  
 vevőt. Egy angliai felmérésben azok közül, akik  
 abbahagyták az otthonról történő vásárlást, 38%  
 ezt részben azzal indokolta, hogy a kiszállítási  
 idő nem volt nekik megfelelő, vagy kiszámíthatat- 
 lan volt, s közülük 39%-nál a probléma abból  
 eredt, hogy ritkán voltak odahaza.

►

►

►
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A vásárló előnyei:	

► Nagyobb a termékválaszték, több ár közül lehet 
választani

► A helyben nem kapható termékhez is hozzá lehet 
jutni

► Könnyebben lehet nagy és nehéz terméket vásá-
rolni

► Praktikus azoknak, akiket mozgásukban a közle-
kedés vagy valamilyen mozgásszervi betegség 
korlátoz

► Időt lehet megtakarítani

► Napi 24 órás rendelés lehetősége

► Vonzó azoknak, akik nem szeretnek üzletekbe 
járni

Az eladó előnyei:	

► Földrajzi korlátok nem gátolják az értékesítést

► Az üzlethelyiséget weboldal vagy katalógus he-
lyettesíti, ami csökkenti a költségeket

► Az egyszerűbb ellátási lánc csökkenti az össz-
költségeket

► Valós idejű árazás (az áru kiszállítása előtt)

► Jobb marketing lehetőségek

Az otthonról történő vásárlás előnyei a vásárlónak és az eladónak
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Last mile megoldások meghatározása

A last mile megoldások, vagyis az áruk házhozszállí-
tása, a logisztikának az a része, melyben az elektro-
nikusan vásárolt termék (üzlet és fogyasztó, valamint 
fogyasztó és fogyasztó viszonylatában egyaránt), 
vagy a postai rendeléssel, közvetlen értékesítéssel 
és televíziós árurendeléssel megvásárolt, illetve egy 
üzletben helyben kifizetett termék szállítás útján eljut 
a vevőhöz.

1.   A szállítás történhet:	

A vevő lakására
A vevő munkahelyére
Fogadó/kézbesítő ládába
Egy gyűjtőpontba
Egy értékmegőrzőbe	

2.   A legtöbb szállítmány tartalma:	

Kisebb vagy nagyobb csomagok (könyvek, CD-k, 
ruhák, cipők, ékszerek, stb.)
Nagyméretű termékek (bútor, háztartási gépek, 
nagyobb elektromos berendezések)
Étel

3.   A legtöbb szállítást egy személy végzi, a na- 
gyobb termékek esetében azonban két emberre van 
szükség.

►

►

►

►

►

►

►

►

A „hagyományos” elosztó csatornákkal összehason-
lítva a last mile gyakorlatának két fő jellemzője van: 
egyrészt a legtöbbször kiiktatja a közvetítő szerepét, 
és a fogyasztóval való közvetlen üzleti kapcsolatra 
törekszik, másrészt pedig, és ez még fontosabb, 
olyan ellátási láncot alakít ki, melyben minden egyes 
fogyasztó a számára legmegfelelőbb terméket 
rendelheti meg. Az ellátási lánc lerövidítésével és a 
minőségi szolgáltatásokkal pozitívan lehet befolyá-
solni a termékminőséget és az árat.

Az új elosztási csatornáknak és a hozzájuk tartozó 
logisztikának komoly kihatása van:	

► A megrendelt áru kiválasztása: hagyományosan a 
vevő végezte el az áruházban vagy az üzletben, 
most viszont a kereskedő feladata (a begyűjtő-
rendszert így a kiszállítási rendszer váltja fel)

► Új üzleti kapcsolatok (a kereskedő és a vevő 
között a logisztika jelenti a fő érintkezési pontot)

► Új szállítási struktúrák (a nagy tömegben való 
áruszállítást egyedi csomagok szállítása váltja fel)

► Sok-sok kis rendelést és szállítást kell intézni
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Ellátási lánc

A last mile sikerében kritikus szerepet játszik az áru-
nak a vevőhöz való fizikai eljuttatása. Az ellátási lánc 

Az ellátási lánc része

Megrendelt áruk szortírozása/elosztási 
csatorna

Szállítás	megszervezése

Szállítás konszolidációja

A szállítás egyeztetése a vevővel

A szállítás végpontja

Lehetőségek	

► Szortírozó központban
► Az üzletben

► Házon belül saját járművekkel
► Egy külső logisztikai szolgáltató révén (3PL)

► A szállítójármű csak egy vállalat áruit szállítja
► A szállítójármű több vállalat áruit szállítja

► A szállítás napját előre egyeztetik
► A szállítás napját és idejét előre egyeztetik
► Nem történik egyeztetés

► Szállítás a vevő jelenlétében
► Fogadó/kézbesítő láda a vevő lakásánál
► Értékmegőrző
► Gyűjtőpont

különböző részeihez különböző logisztikai lehetősé-
gek tartoznak. A táblázat ezeket mutatja:
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Az ellátási lánc gyakori formái a last mile-on belül

Minden last mile tevékenység kezdetén egy áruraktár 
vagy egy elektronikus értékesítő központ áll. Az áruk 
eljuttatása a fogyasztóhoz az ellátási lánc többféle 
módján lehetséges.	

► A elektronikus értékesítési központ a szállítást 
saját járművel vagy külső szállítóvállalat járműve-
ivel végzi. Az árukat legtöbbször egy regionális 
elosztóközpontba viszik a kiszállítás utolsó fázisa 
előtt.

► Konszolidált rakomány indulhat az elektronikus 
értékesítési központból, vagy egy helyi elosztó-
központból. Az áruk átrakodására a városon belül 
vagy a városhatár közelében kerül sor. Az átra-
kodás legtöbbször kamionról kistehergépjárműre 
történik a kiszállítás végső fázisa előtt.

► Az elektronikus üzlet tevékenysége elválhat a last 
mile infrastruktúra működésétől. A megrendelt 
szállítmányokat a hagyományos üzletekből és 
az elektronikus értékesítési központokból egy 
begyűjtő állomásra szállítják. Innen utolsó fázis-
ként a helyi gyűjtőpontokra viszik őket, vagy egy 
regionális elosztó központba további elosztásra.

► A szállítást végezheti a hagyományos üzlet is, 
miután saját áruraktárából az árut elhozta. A 
vevőhöz a szállítás történhet saját járművel vagy 
egy külső szállítóvállalat járműveivel.

► Ha a szállítás egy gyűjtőpontba vagy egy érték-
megőrzőbe történik, a vevőnek általában el kell 
mennie ezekre a helyekre, hogy megkapja az árut 
(bár a rendszer működtetői igyekeznek minimali-
zálni az utazás szükségességét).

► A vevő időnként saját maga megy el az áruért az 
üzletbe, vagy a helyi elosztóközpontba. Gyako-
ribb azonban, hogy ezekről a helyekről az árut 
teherjárművel kiszállítják a vevő otthonába.

► Az áruk szétosztásáról/begyűjtéséről a követke-
zőkben részletesebben is lesz szó.

Gyártó

Elektronikus értékesí-
tést végző központ

Kiskereskedői raktár

Gyűjtőpont/
Értékmegőrző Vevő lakása

Üzlet

Helyi 
elosztó 
központ

Regionális 
elosztó 
központ
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Az áru eljuttatása a fogyasztóhoz

Kiszállítás a vevő ottlétekor	

► A kiszállításnak ez a módja, vagyis amikor a vevő 
személyesen veszi át az árut, még mindig a leg-
gyakoribb fajtája a házhozszállításnak.

► Az ételek kiszállítása rendszerint egy előre 
egyeztetett napon és időhatáron belül történik, 
mivel egy idő múlva a termék romlásnak indulhat.

► Időnként a vevőnek fizetnie kell a szállításért, 
máskor viszont csak egy meghatározott áruérték 
alatt számítanak fel szállítási díjat.

► A nagyobb termékek kiszállításánál (bútorok, 
háztartási gépek) általában előre egyeztetik a 
napot és hogy milyen időhatáron belül történjék a 
szállítás, mivel ezek a szállítások költségesek és 
két embert igényelnek.

Kiszállítás a vevő távollétében

► Az elgondolás lényege, hogy a vevőnek nem 
szükséges jelen lennie a szállítás megtörténtekor.

► A szállítás történhet a vevő lakására, vagy a 
lakásához közel eső helyre, a munkahelyére vagy 
máshová, ahol a vevő megfordul.

► Az olyan kisméretű árucikkeket, melyek beférnek 
a postaládába vagy levélszekrénybe és ame-
lyek esetében nincs szükség a vevő részéről az 
átvétel igazolására, bármikor ki lehet szállítani, 
függetlenül attól, hogy a vevő otthon van-e vagy 
sem.
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Fogadó láda:

► A vevő lakásán kívül véglegesen a falhoz erősített 
láda

► A láda tartalmához elektronikus kóddal vagy 
 kulccsal lehet hozzáférni

► A vevőt az áru megérkezéséről mobiltelefonon 
vagy e-mail útján értesítik

► A ládát főleg csomagokhoz használják, de ha 
szabályozni lehet a belső hőmérsékletét, élelmi-
szert is hagyhatnak benne

Kézbesítő láda:

► Az üzlet vagy a szállító vállalat tulajdonában van

► Az elosztó központban helyezik bele az árut

► A vevő lakásánál egy biztonságos helyen a falra 
erősített zárószerkezethez rögzítik és ideiglene-
sen ott hagyják

► A megürült ládákat vagy a nem kívánt és vissza-
helyezett terméket tartalmazó ládákat a szállító 
vállalat egy külön ebből a célból történő begyűjtő 
körút során, vagy padig a következő kiszállítás 
során szedi össze

► Az ilyen termékek kiszállítását általában az 
országos postai hálózat, illetve az országos és 
nemzetközi futárszolgálatok végzik.

► Ha azonban szükség van az átvétel igazolására, 
az árut ott lehet hagyni egy szomszédnál vagy 
későbbi időpontban meg lehet ismételni a kiszállí-
tást.

► Manapság a logisztikai vállalatok olyan alternatív 
szállítási megoldásokat hoztak létre, melyekkel 
minimalizálni lehet a sikertelen szállításokat és 
az akkor keletkező magas költségeket, ha a vevő 
nincs jelen a kiszállításkor.

► Ha a vevő távollétében történő szállításra a vevő 
lakásánál kerül sor, akkor alkalmazható:

 - Fogadó láda
 - Kézbesítő láda
 - Zárt kézbesítési terület	

 Ha a vevő távollétében történő szállításra nem a 
vevő lakásánál kerül sor, akkor alkalmazható:

 - Gyűjtőpont
 - Értékmegőrző

►
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DHL Packstation, Németország

Zárt kézbesítési terület 

► A szállító járműnek bejutási jogosultsága van egy 
lezárt területre, ahol ott hagyhatja az árut.

► A kulcsot egy kis, zárt szekrény őrzi, melyet olyan 
helyen rögzítenek, ahol a szállító hozzá tud férni.

► A kis szekrény egy kód beütésével nyitható, a 
kulccsal ezután be lehet jutni a lezárt területre, és 
ott lehet hagyni az árut.

Gyűjtőpont
											
► Az árut nem a vevő lakására, hanem egy kijelölt 

helyre viszik.

► Ilyen hely lehet egy közeli postahivatal, szuper-
market vagy benzinkút.

► A gyűjtőpont sokáig tart nyitva.

► Az árut az értékesítő üzlet, vagy az általa megbí-
zott szállító juttatja el a gyűjtőpontra.

► A vevőt értesítik, hogy az áruért érte lehet menni.

► A vevő kérheti a gyűjtőpontot, hogy az árut szállít-
sák ki a lakására.

► A gyűjtőpont eredményeként kevesebb helyre kell 
árut kiszállítani, és ugyanakkor nagyobb mennyi-
ségű áru szállítása válik lehetővé.
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Gyűjtőpont példa: Kiala

A Kiala a termékeket nagy távolságból beszerző 
értékesítők és az elektronikus értékesítést folytató 
üzletek számára nyújt szolgáltatást Belgiumban, 
Luxembourgban, Hollandiában, Franciaországban és 
hamarosan Angliában is olyan termékek vonatkozá-
sában, melyek nem élelmiszerek.

► Gyűjtőpont hálózatot létesítettek Kiala Gyűjtőpon-
tok néven, ahol a vevők hozzájuthatnak küldemé-
nyeikhez, kifizethetik vagy visszaküldhetik őket.

► A szállításokat a kiskereskedői raktár, a szortírozó 
helyek és a Kiala Gyűjtőpontok között szervezik 
meg.

► Két fő hálózat működik: egy fogyasztóorientált 
és egy szakmai. Az utóbbi a gyorsfutárok, utazó 
ügynökök és terepmunkán lévő mérnökök igénye-
ihez igazodik, mely esetekben fontos, hogy az áru 
időben érkezzék meg.

► A vásárló megválaszthatja, hogy melyik gyűj-
tőpontra érkezzen meg, amit vásárolt (pl.: egy 
kedvelt áruház). Mikor az áru beérkezik, a vevőt 
SMS-en vagy telefonon értesítik.

► A rendszer biztosítja az információ áramlást egy 
adott gyűjtőpont, valamint a végső fogyasztók, a 
közvetlen értékesítéssel foglalkozó vállalatok, a 
többi gyűjtőpont és a szállító partnerek között. A 
legmodernebb technológia csökkenti a költsége-
ket és növeli a hatékonyságot.

► A rendszerrel a vevő figyelemmel kísérheti külde-
ményének útját a Kiala internetes oldalán.

Értékmegőrző 

► A fogadó ládák együttesét jelenti egy adott he-
lyen.

► A gyűjtőponthoz hasonlóan nem a vevő lakóhe-
lyénél van.

► Lakótömbök belsejében, munkahelyeken, autó-
parkolókban, vasútállomásokon, stb. található.

► A kihasználás optimalizálása végett nem kap min-
den egyes vevő egy külön fogadó ládát (a ládák 
elektronikus zárjának nyitókódja változtatható, 
más és más vevő is használhatja őket különböző 
napokon).

► Az értékmegőrzőt egy vagy több szállító vállalat 
is üzemeltetheti.

► A vevőt üzenet útján értesítik a küldemény megér-
kezéséről, a fogadó láda számáról és helyéről, 
valamint a láda zárjának nyitókódjáról.

► Az értékmegőrző esetében a kiszállítás utolsó 
fázisát gyakorlatilag a vevő végzi el. A megőrző-
ket azonban úgy helyezik el, hogy a vevő a lehető 
legrövidebb úton tudjon eljutni hozzájuk.
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DHL Packstation

Értékmegőrző példa: Packstation 
(Németország)

► A rendszert a Deutsche Post üzemelteti.

► Egyéni és szakmai ügyfelek napi 24 órában hoz-
záférhetnek küldeményeikhez

► Az ügyfelek PIN kódot, internetes jelszót és CD-
ROM-on várostérképet kapnak, mely feltünteti az 
összes Packstation-t

► A rendszerrel az áru vissza is küldhető

► A vevőt a küldemény érkezéséről e-mail és/vagy 
SMS értesíti

► Küldeményeket az értékmegőrző kilenc naptári 
napig őriz

► Jelenleg kétfajta megőrző létezik:
 - csomagmegőrzőhöz hasonló, statikus rend- 
  szerű
 - forgószekrényes rendszerű

► A megőrző max. 60x35x35 cm-es küldemények-
hez használható

► A rendszert elsőként Dortmundban és Mainzban 
vezették be 2001-ben

► 2005 végére a DHL több mint 600 megőrzőt 
hozott létre 90 városban, melyeket több mint 300 
000 nyilvántartott ügyfél használ

► Tervek szerint 2007 végére a rendszert az egész 
országban bevezetik

► A nagyvállalatok (BASF, Microsoft, Siemens, 
Medical Services, SAP) saját értékmegőrzőt is al-
kalmaznak dolgozóik küldeményeinek fogadásá-
ra. Ezek nélkül a küldeményeket saját levélfogadó 
részlegüknek kellene eljuttatnia a címzettekhez

A táblázat a vevő ottlétekor és távollétében történő kiszállítási alternatívák jellemzőit mutatja.
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Ki végzi a szállítás 

végső fázisát?

A vevő jelen van?

Termék típusa

Sikertelen kiszállítás

Kiszállítás 

időintervalluma

Mikor lehet hozzájutni 

a küldeményhez

Mennyi idő hozzájutni 

a küldeményhez

Célba juttatási idő

Kezdeti befektetés

Kiszállítás költsége

Lehetséges működési 

problémák

Szállítójármű

tevékenységének 

lehetséges csökkené-

se a vevő ottlétekor 

történő szállításhoz 

képest

Kiszállítás a vevő 

ottlétekor

Szállító vállalat

Igen

Bármi

Sok

Fix kiszállítási idő

Nem értelmezhető

Semmi

Hosszú

Kicsi

Magas

Sok sikertelen 

kiszállítás, jármű-

kapacitás rossz 

kihasználása

-

Fogadó láda/

Kézbesítő láda

Szállító vállalat

Nem

Csomagok, 

élelmiszer

Gyakorlatilag nincs

A szállító vállalat 

munkaideje szerint

24 órában

Nagyon rövid

Rövid/Rövid, de az 

üres ládákat el kell 

szállítani

Magas/Közepes

Alacsony

Sok ládára van 

szükség/

Az üres ládákat 

össze kell gyűjteni

Némi csökkenés

Zárt kézbesí-

tési terület

Szállító vállalat

Nem

Csomagok/élel-

miszer

Gyakorlatilag 

nincs

A szállító válla-

lat munkaideje 

szerint

24 órában

Nagyon rövid

Rövid

Közepes

Alacsony

Az ügyfél 

nyugtalankodik 

a biztonság 

miatt, megfelelő 

szállítási hely 

szükséges

Némi csökke-

nés

Értékmegőrző

Vevő

Nem

Csomagok/élel-

miszer

Gyakorlatilag 

nincs

A szállító vállalat 

munkaideje 

szerint

24 órában

Rövid-hosszú

Nagyon rövid

Közepes

Rendkívül 

alacsony

Az ügyfélnek 

utaznia kell a 

küldeményért

Komoly csökke-

nés

Gyűjtőpont

Vevő

Nem

Csomagok

Gyakorlatilag 

nincs

Gyűjtőpont 

nyitvatartása 

szerint

Gyűjtőhely 

nyitvatartása 

alatt

Rövid-hosszú

Nagyon rövid

Kicsi-közepes

Rendkívül 

alacsony

Az ügyfélnek 

utaznia kell a 

küldeményért

Komoly csök-

kenés

A kétfajta kiszállítási mód összehasonlítása
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Technológia és telematika a last mile logisztikában 

Az informatika, a kommunikációs technológia és a 
telematikai megoldások nagyban segíthetik a last 
mile hatékonyabbá válását. A következők fejlesztése 
kívánatos: 

Számítógépes útvonal- és szállítási menet-
rendtervezés

► Az útvonalat és a szállítási menetrendet tervező 
rendszerek 10-15 %-kal csökkenthetik a járművek 
menetidejét

► A vevő a szállítás idejéről pontosabban értesül

► Több az elsőre sikeres kiszállítás

► Működési költségek csökkennek

GPS-es útvonal navigációs rendszerek

Az új gépkocsivezetőknek részletes útvonal tájé-
koztatást adnak a célpontok megközelítéséhez

Nincs szükség helyismeretre, a kiszállítás gyor-
sul, a gépkocsivezető rugalmasabban tájékozód-
hat

Valós idejű forgalominformáció

Még gyerekcipőben jár

Célja olyan információk begyűjtése és közzététe-
le, melyekkel frissíteni lehet a szállítási terveket 
és így megvalósítani a teljes járműkihasználtsá-
got és a minél több, elsőre sikeres kiszállítást

►

►

►

►
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Rádiófrekvenciás azonosítás (RFID)	

► Még kezdeti stádiumban van

► Egy járművet illetve úton lévő szállítmányt azono-
síthat; a Ruhr-vidéken és Hollandiában kipróbálás 
alatt	áll

► A szállítási folyamat frissítésével egészíthetik ki 
az alap termékinformációt, így vevő és szállító új 
módon kaphat valós idejű információt az ellátási 
láncról

► A leolvasás érzékenységével, az információ 
egységesítésével és az alkalmazás költségeivel 
kapcsolatos problémák még megoldásra várnak

Valós idejű forgalmi információ

Útmutatás a last mile megoldásokhoz

Városi kiszállítás gyalogos zónában

A last mile megoldások előnyei és hátrányai

Az ellátási lánc résztvevőinek a last mile műveletek-
nél magasak az elvárásai és ezeknek nem könnyű 
megfelelni. A vásárlónak az alacsony ár, a nagyobb 
kényelem és a termékek széles választéka fontos, az 
értékesítő pedig csökkentené költségeit és termékei 
számára jobb piaci poziciót szeretne. A költségek 
és előnyök megoszlása a last mile láncolatán belül 
nagyban befolyásolja a tevékenység egészének 
sikerét. A táblázat a last mile lehetőségek előnyeit és 
hátrányait mutatja abból a szempontból, hogy milyen 
az elosztási csatorna, hogyan bonyolítják a szállítást, 
hová történik a szállítás és hogyan alkalmazzák az 
informatikát a kiszállítás időintervallumának megter-
vezéséhez.
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Last mile megoldások előnye/hátránya az elosztási csatornáknál

Elosztási csatorna

Szortírozó központ 
(raktár/elosztóköz-
pont)

Szortírozás az üzlet-
ben

Előnyök

► Átlátható árukészlet, nő a megbízha-
tóság

► Gazdaságos raktárkészlet 

► Hatékonyan irányítható folyamatok

► Minimális állandó költség (eladók 
szortíroznak)

► Helyismeret 

► Rugalmas irányítás

► Jobb szolgáltatás (gyorsabb kiszállí-
tás, romlandó élelmiszerek is szállít-
hatók)

Hátrányok 

► Az infrastruktúra, az alkalmazottak 
növelik a befektetés költségeit

► A kapacitás kihasználásához sok áru 
kell

► Bonyolult az üzletirányítás és szortíro-
zás egyidőben

► Lassú szortírozás

► Kifogyhat egy áru

► Negatív hatások a vevőnek ha szemé-
lyesen megy az üzletbe

A szállítás lebonyo-
lítása

A szállító saját jár-
művei szállítanak

A szállító külső válla-
lattal szállítat

Előnyök

► Jól ellenőrizhető szállítási lánc (pl. 
figyelnek a hőmérsékletre)

► Extra szolgáltatások

► Rugalmas járműkiküldés

► Jó a hírnévnek, mert a gépkocsiveze-
tő a vállalatot képviseli 

► Nincs állandó költség

► Jobb tervezhetőség a változékony 
piacon

► Jobb járműkihasználtság

Hátrányok
 

► Nagy költségek

► Nehéz kihasználni a járműveket

► Saját géppark kell

► Kevés rugalmasság és irányítási lehető-
ség az eladónak

► Az átvevővel nincs közvetlen kapcsolat

Last mile megoldások előnye/hátránya a szállítás lebonyolításánál



53

Szállítás helye

Szállítás vevő 
ottlétekor

Fogadó és kézbesítő 
ládák/zárt kézbesí-
tési terület a vevő 
lakásánál

Értékmegőrző/éjjel-
nappali üzlet

Előnyök

► Magas szintű a szolgáltatás

► Vevővel közvetlen kapcsolat

► Kevés sikertelen kiszállítás (vevőnek, 
szállítónak egyaránt jó)

► A szállítás útvonala/ideje jobban 
tervezhető 

► A járműköltség kisebb a vevő ottléte-
kor történő kiszállításokhoz képest

► Szállítmányok konszolidációja

► Szállítás után az árut bármikor el 
lehet hozni

Hátrányok 

► A vevőnek otthon kell lennie

► A sikertelen kiszállítást meg kell ismé-
telni, nő a költség

► Képzett gépkocsivezetők kellenek hely-
ismerettel

► A kis járművek növelik a járműköltséget 
szemben a vevő távollétében történő 
kiszállítással

► Ládák, zárt terület: plusz költség

► Több vállalattól érkező áruknál a szállí-
tást nehéz koordinálni

► A kézbesítő ládákat össze kell szedni

► A ládák és a zárt terület esetében korlá-
tozott nagyságú a hely

► Infrastruktúra költségek

► A vevő személyesen megy áruért

► A vevő nem tart igényt egy árura

► Nő a személygépkocsik használata 

Last mile megoldások előnye/hátránya a szállítás helyét tekintve 
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Információáramlás

Telefon/SMS/e-mail 
útján egyeztetik a 
vevő ottlétekor a 
szállítást

Telefon/SMS/e-mail/
útján egyeztetik 
az értékmegőrző-
be/gyűjtőpontra a 
szállítást

Előnyök

► A vevő biztos otthon lesz

► Megbízható szolgáltatás

► Kevés sikertelen kiszállítás

► Magas szintű szolgáltatás, visz-
	 szajelzés

► A vevő az ellátási lánc tervezésének 
része

► A vevő hamar elmegy az áruért, a 
tárolási hely felszabadul

► Megbízható szolgáltatás

► A vevőt a szolgáltatás használatára 
ösztönzi

► A vevő az ellátási lánc tervezésének 
része	

► Közvetlen kapcsolat a vevővel, visz-
szajelzés

Hátrányok 

► A szállítási idő kevésbé rugalmas 

► Több tervezés

► Több tervezés

► A vevő nem ismeri az új technikát 

A last mile megoldások előnye/hátránya az információáramlást tekintve
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A last mile megoldások 
hatása a városi szállításokra 

Városi forgalom

A last mile megoldásokkal a járatszámok és a 
megtett kilométerek száma is csökkenthető (a 
szállítójárművek és a vevő által megtett útnál 
egyaránt). Angliai felmérés szerint például, ha az 
élelmiszer vásárlásoknál az összes vásárló 10-
20%-a otthonról vásárolna:	

 -  7-16%-kal kevesebb autó indulna útnak, mivel  
 az élelmiszereket kistehergépjárművek juttat- 
 nák el egyszerre több helyre és kevesebb  
 vevő vásárolna saját kocsijával.

 - Az áru eljutásában az otthonról vásárlókhoz  
 jóval kevesebb megtett járműkilométerre lenne

   szükség.     	

A járműtevékenység bármilyen csökkenése azon-
ban függ:

 - Az elosztó rendszer hatékonyságától.

 - A vásárlók használják-e járműveiket nem  
 vásárlási célból is.

► Az élelmiszer bevásárláshoz sokszor használnak 
gépkocsit, ám ennek mértéke csökkenthető az új 
vásárlási csatornák és a házhoz szállítás szé-
lesebb körű kihasználásával; előfordul viszont, 
hogy a vásárló több üzletbe is elmegy és a vásár-
lást egyéb tevékenységgel (éttermi vacsorázás, 
vendégségbe menés) kapcsolja össze. Ilyenkor a 
házhoz szállítás nem csökkenti a járműhasznála-
tot.

►

►

► A házhozszállítás eredményeként felszabaduló 
idő a vásárlót arra ösztönzi, hogy gépkocsiját 
több szabadidős tevékenységhez vegye igénybe.

► A házhozszállítás növeli a lakóterületek teherjár-
műforgalmát és negatívan befolyásolja a környe-
zetet.

► Ugyanabban a körzetben több szállítóvállalat is 
működhet, mindegyik a saját járműveivel.

► A nehéz, nagy méretű áruk szállításához szük-
séges nagytehergépjárműk, melyeknek meg kell 
közelíteniük  a kiszállítás helyét, fokozhatják a 
forgalom növekedéséből eredő problémát.

► Az értékmegőrzők és gyűjtőpontok is növelhetik 
a gépjárműforgalmat, ha a vásárló lakóhelyéhez 
képest kedvezőtlen helyen találhatóak.
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A várostervezés és városszabályozás last mile 
megoldásokkal összefüggő kérdései

A várostervezés kérdései	

► A távvásárláshoz kapcsolódó műveletek a város-
tervezőknek dilemmát jelenthetnek.

► Számos meglévő üzlet és értékesítő hely jövőbeni 
működőképességére komoly hatással lehetnek.

► Új szortírozó központokra, helyi elosztó közpon-
tokra, gyűjtőpontokra és értékmegőrzőkre lehet 
szükség a városokon belül vagy azok határán. 
Ahogy egyre terjed az a gyakorlat, hogy az érté-
kesítés több csatornán zajlik, újabb raktárakra, 
üzletekre lesz szükség.

► A jelenlegi tervezési irányelvek az EU-ban a 
gépkocsihasználat csökkentését és a városi kör-
nyezet fejlesztését helyezik a középpontba, ám 
az új értékesítési csatornák és a házhoz szállítás 
hatásaival csak keveset foglalkoznak.

Jogi szabályozás	

A termékekre, a jármű üzemeltetésre, a terület-
felhasználásra és a várostervezésre vonatkozó 
jogszabályok mind hatással lehetnek a last mile 
megoldásokra.

A termékekre vonatkozó jogszabályok körébe 
például a következők tartoznak: 	

 - Élelmiszer-higiéniát és a hőmérsékletet érintő  
  előírások.	

 - Veszélyes árukat érintő előírások.           

A járművek üzemeltetésére vonatkozó jogszabá-
lyok hatással lehetnek arra, hogy:	

 - Milyen időszakban végezhető a szállítás (be 
  hajtási és rakodási szabályozás).

 - A vevő milyen időszakban mehet el  a gyűjtő- 
  pontra az áruért.	

 - Milyen méretű és/vagy súlyú járművel végez- 
  hető a szállítás.

A városi területasználat tervezésére vonatkozó 
jogszabályokkal befolyásolni lehet:	

- A házhozszállítást végző vállalatok, gyűjtő- 
 pontok és értékmegőrzők számát és helyét.

	
 - Azt az időszakot, melyen belül a szállítójármű- 
  vek közlekedhetnek.	

 - A tervezők arról is dönthetnek, hogy az  
  áruszállítás infrastruktúrájának fejlesztésében  
  és működtetésében szerepet kapjon-e a  
  városi hatóság és hogy az áruszállítást egy  
  vagy több vállalat végezze-e.

►

►

►

►

Veszélyes áruk szállítása
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A last mile megoldások sikere a következő 
tényezőktől függ:

► Sok vállalat online tevékenysége úgy sikeres, 
hogy van egy „hagyományos” üzleti modellje, amit 
kiegészít online üzletággal.

► Sok e-kereskedelemmel próbálkozó vállalat nagy 
felhajtást csinált az elején, majd kudarcot vallott.

► Európában kevés az olyan domináns piaci sze-
replő, akinek megvan a szükséges képessége és 
szakmai gyakorlata a last mile megoldásokra.

► Ahol a keresletet nehéz megjósolni, a strukturális 
befektetéseket óvatosan kell elvégezni.

► A korrekt árú, gyors, megbízható és rugalmas 
szolgáltatásnak kulcsszerepe van az online 
értékesítés és az otthonról történő vásárlások 
sikerében.

► Egyes szállítók sikerrel használják a széleskörű 
csomagküldő hálózatokat.

► A gyűjtőpontok és értékmegőrzők az egységes 
méretű, nem élelmiszer tartalmú csomagoknál 
ideálisak.

► A vásárló igényeire minden országban oda kell 
figyelni.

A sikeresség és kudarc tényezői 
a last mile megoldásokban

A kudarc tényezői:			

► A befektetés nem hoz megfelelő hozamot.

► Pontatlan a kereslet felmérése.

► Kicsi az árumennyiség.

► A vevő távollétében történő szállítási megoldások 
túl korszerűek és drágák.

Kis csomagok

 A vevő kiszolgálását javítani lehet és/vagy a 
működés költségeit mérsékelni, ha csökkentjük az 
elsőre történő sikertelen kiszállítások számát:	

 - Ahol a vevő kéri, egyeztetett szállítási idő- 
  ponthoz igazodni.
 - Többször élni a vevő távollétében történő  
  szállítási megoldásokkal.
 - Kritikusan átértékelni a szállítás sebességé- 
  re tett ígéretet és így javítani a járműkihasz- 
  náltságon és a szállítás megbízhatóságán.	

A csomagszállító vállalatoknak együttműköd-
ve kell megállapítaniuk a lehetőségeket, hogy 
javítsák a járműkihasználtságot és csökkentsék 
tevékenységüknek a forgalomra és a környezetre 
tett	hatását.

►

►
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Élelmiszerek

Fő szempontok:

► A vevő ottlétekor lesz domináns a szállítás, míg 
a technika lehetővé nem teszi, hogy élelmiszert a 
vevő távollétében gyakrabban lehessen szállítani.

► Az eladók vizsgálják meg, hogy költségeik csök-
kentésére hogyan működhetnek együtt vagy a 
teljesítési feladatok és a szállítás felosztásával 
vagy ezeknek közös végzésével.

► Választani kell, hogy a teljesítést az üzletből vég-
zik-e, vagy külön teljesítési központokból.

► Áraik alacsonyan tartásához az eladóknak csök-
kenteniük kell csúcsidős tevékenységüket úgy, 
hogy differenciálják áraikat, működésüket feloszt-
ják és a vevő távollétében technikailag elfogadott 
szállítási rendszert alkalmaznak.

Nagy méretű áruk

Fő szempontok:

► Teljesítések/házhoz szállítások felosztása.

► Szállítások időintervallumának szűkítése és rend-
szeresebbé tétele.

► Vevővel történő valós idejű információ javítása.

► Járműkialakítás javítása a lakóterületen való szál-
lítás igényei szerint.

► Szállítók felszereltsége és képzettsége magas 
szintű legyen.



59

1.  A UCC-k meghatározása

2.  A UCC-k osztályozása

3.  A UCC-k hatásai
	
4.  A UCC-k előnyei és hátrányai 

5. A UCC-k tervezésének kérdései

  Az érdekelt felek részvétele
  Helyszín
  Vezetési struktúrák
  Termékkezelés
  Az UCC-k működése
  Finanszírozás
  A siker kritériumai

6.   UCC útmutató

7.   UCC ellenőrző lista

►
►
►
►
►
►
►

III. Rész: Városi Konszolidációs Központok 
(Urban Consolidation Centres, UCC)
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Hammarby Logisztikai Központ, Svédország

Sokan nem tudják, hogy egy kellően előkészített és 
megvalósított Városi Konszolidációs Központ (UCC) 
milyen lehetséges előnyökkel jár. Az eladók és 
logisztikai vállalatok gyakran úgy vélik, hogy az ilyen 
központok növelni fogják költségeiket és csökkentik 
befolyásukat az ellátási lánc folyamataira. Noha a 
UCC-k kapcsán első sorban az értékesítési tevé-
kenységek jutnak eszünkbe, más területeken is po-
tenciális szerepük van: építkezések, irodák, hotelek 
és éttermek működésében.	

► A UCC lehetőséget nyújt a szállító vállalatoknak 
arra, hogy a városon belül kiszállítandó árukat 
a végső kiszállítás előtt egy speciális központ-
ba szállítsák ahelyett, hogy a város forgalmas 
részein kelljen a szállítást elvégezniük a végső 
fogyasztóhoz.

► A UCC-k javíthatják a szállítás megbízhatóságát 
és a teherjárművek kihasználtságát.

► Lehetőség van arra is, hogy a konszolidációs 
központból a vevőhöz történő végső kiszállítást 
egy környezetbarát járművekből álló speciális 
járműpark végezze.

► Ha a károsanyag kibocsátás, a zajszint és más 
tényezők tekintetében az ilyen járművek ren-
delkeznek a szükséges minősítésekkel, akkor 
lehetővé válik, hogy olyan időszakban is végez-
hessenek szállítást a városon belül, amikor más 
szállítójármű nem hajthat be oda (pl. az éjjeli 
órákban).

► A UCC-k segítenek gazdasági, környezeti és 
járműforgalmat érintő célok megvalósításában. A 
kiskereskedési és egyéb termékek, mint például 
az építőanyagok szállítását a UCC-k végezhetik 
el.

Üzleti szempontból nagyrészt negatívak a közszféra 
által működtetett UCC-kel kapcsolatos tapasztalatok. 
Számos UCC szűnt meg, mert alacsony volt a telje-
sítménye, folyamatos pénzügyi támogatásra szorult 
a városi vagy regionális kormányzatoktól és alacsony 
volt a szolgáltatással való elégedettség. 2000 óta 
a kísérleti illetve állandó jelleggel létesített UCC-k 
többsége üzleti vállalkozásként működik (például a 
BAA a Heathrow reptéren és a Bevásárló Központok 
Működtetői), melyek felismerték, milyen előnye van, 
ha irányíthatják saját logisztikai tevékenységüket. Az 
Angliában jelenleg meglévő rendszereket egyetlen, 
nagy logisztikai cég működteti.

A UCC-k finanszírozása többféle lehet:	

Vannak, melyeket központi, regionális vagy városi 
kormányzatok finanszíroznak közpénzekből (La 
Rochelle, Amszterdam, Monaco).

Vannak, amelyek EU projektekből kapnak támo-
gatást (pl. La Rochelle, Nürnberg, Bristol).

Másokat részben vagy egészben a központok 
üzemeltetői, az árufogadók és a UCC-nek szállító 
logisztikai vállalatok finanszíroznak.

►

►

►
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A UCC-k meghatározása

1.   A Városi Konszolidációs Központ (UCC) kifejezést
sok különböző értelemben használják.

2.  Országonként és időszakonként különböző termi-
nológia terjedt el.

3.  A meghatározások gyakran homályosak és kétér-
telműek.

4. A következők fordulnak elő:

Lakossági áruelosztó hely
Központi áruszortírozó
Városi átrakodó központ
Többfelhasználós városi átrakodó állomás
Teheráru-irányító platform
Kooperatív szállítási rendszer
Konszolidációs központ (időnként speciális, pl. 
kiskereskedelmi, építőipari jellegű)
Városi elosztóközpont
Nagyvárosi logisztikai rendszer(ek)
Logisztikai központ
Felvevő/leadóhely
Más helyen történő logisztikai támogatás 
koncepció
Logisztikai park	

 5.   Gyakran nehéz meghúzni a határt a UCC-k és a
  hozzájuk hasonló más rendszerek között. 
Ilyenek:

 Expressz csomagküldő központok
 A házhozszállítások gyűjtőpontjai
 Intermodális terminálok
 Kiskereskedői elosztóközpontok	
	

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

6.   A konszolidációs központ koncepciójában a kö-
 vetkező fő szempontok érvényesülnek:

Többfelhasználós üzemeltetés
Az árutömeg kisebb tételekre bontása
A nagyobb járművekről kisebbekre való 

	 átrakodás
	
	
7.   A UCC jelenlegi legjobb meghatározása a követ-

kező:

 „Olyan logisztikai létesítmény, mely viszonylagos  
 közelében található annak a földrajzi területnek,  
 amelyet kiszolgál (ez lehet egy városközpont, egy  
 egész város, vagy egy adott bevásárlóközpont),  
 és ahová logisztikai vállalatok szállítják az említett  
 területre szánt árukat, majd onnan konszolidált  
 kiszállítások történnek a területen belül, továb- 
 bá ahol egyéb logisztikai extra szolgáltatásokra  
 és kiskereskedelmi szolgáltatásokra is lehetőség  
 nyílik.”

►

►

►
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A UCC-k osztályozása

A UCC-k három típusa:	

Területi UCC – egy (nagy)város kiszolgálására:	

► Ilyen például több németországi város logisztikai 
rendszere, a franciaországi La Rochelle, Monaco, 
Genova és Bristol.

► A kiszolgálás alatt álló földrajzi terület lehet egy 
külön kiskereskedelmi terület (pl. a Broadmead 
Bristolban), egy városközpont (pl. Párizsban a La 
Petite Reine) illetve egy egész (nagy)város (pl. 
Monaco).

► Az üzemeltetést végezheti egyetlen vállalat (pl. La 
Rochelle, Monaco) vagy több vállalat (németor-
szági városok logisztikai rendszere).

Egyetlen telephelyű és egy tulajdonosú 
UCC:

Általában:	

► Egy konkrét célból, vagy annak részeként létesül.

► A tulajdonos előírhatja a bérleti használatot.

► A végső kirakodó helyek általában az utcáktól 
távol vannak és külön szervizúton közelíthetőek 
meg.

► A bérleti díjakból és kezelési költségekből lehet-
séges az önfinanszírozás.

► Ilyen UCC-k vannak például repülőtereken és 
bevásárlóközpontoknál (a heathrowi kiskereske-
delmi UCC és a Meadow-hall bevásárlóközpont).
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Példa UCC-re, Bristol, Anglia

Speciális projekt UCC

Rendszerint:	

► Nem kereskedelmi célúak (pl.: építőanyagok 
részére a Heathrow-n és Stockholmban)

► Egy helyet szolgálnak ki

► Működésük egy adott időszakra korlátozódik

Mindhárom UCC típus konszolidációs szolgáltatások 
valamint számos egyéb extra szolgáltatás nyújtására 
képes. Ezek az utóbbiak lehetnek:	

► Raktározási lehetőség

► Árucímkézés és árazás

► Áruvisszavétel

► Szemétszállítás

► Közösségi gyűjtő- és szállítási pont

► Házhoz szállítás

A következőkben a UCC mindhárom típusára látha-
tunk példákat.
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Példa: Broadmead, Bristol, Anglia

Jelenlegi állapot (2007):

Cél:

Kezdés ideje:

Leírás:

Résztvevő felek:

Önkéntes/kötelező:

Felhasználók:

Eredmények:

Meghosszabbított kísérlet

A konszolidáció előnyére legyen a beszállítóknak / kiskereskedőknek (hatékonyabb 
ellátási lánc és extra szolgáltatások lehetősége) / a közösségnek (kevesebb torló-
dás, jobb levegőminőség, jobb hulladék újrahasznosítás)

2004

A központból a szállítások Bristol belvárosába, a Broadmead bevásárlónegyed 
kiskereskedőihez történnek. A kísérletben „közepes méretű, nem romlandó, kis 
értékű áruk” vesznek részt. A UCC a stratégiai úthálózat közelében van (M4 és M32 
autópályák); területe 465m2; Broadmeadból 25 perc kocsival. A szállítást egy 7,5 
tonnás és egy 17 tonnás jármű végzi az EURO III szabvány szerinti motorral. A UCC 
extra szolgáltatásokat is nyújt.

Bristoli Városi Önkormányzat, A Broadmead Testület, Galleries bevásárlóközpont, 
BusinessWest (korábban Kereskedelmi Kamara), és Exel. A finanszírozást az EU 
biztosítja a Vivaldi projekt révén, mely a CIVITAS része.

Önkéntes 

Jelenleg 51 kiskereskedő a Broadmead bevásárlónegyedben a főbb áruházaktól 
kezdve a kisebb üzletekig; a ruha és divatáru szektor kiemelt mértékben van jelen.

A UCC-n áthaladó gurulós áruállványok száma 101-ről 2004 májusában 2004 de-
cemberére 401-re nőtt. A résztvevő kiskereskedőknek a Bristol belvárosába megtett 
járműútja 68%-kal csökkent. 2005 októberéig 42 772 km-rel kevesebb lett az összes 
megtett járműkilométer; 5,29 tonnával kisebb volt a szén-dioxid kibocsátás, a nitro-
gén-oxidok kibocsátása 0,8 kg-mal, a PM10 kibocsátás pedig 11 kg-mal csökkent.

Területi UCC-k egy (nagy)
város kiszolgálására

UCC, La Rochelle, Franciaország
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Jelenlegi állapot (2007):

Cél:

Kezdés ideje:

Leírás:

Résztvevő felek:

Önkéntes/kötelező: 

Eredmények:

Kezdetben kísérlet, most már állandó.

Kipróbálni egy alternatíváját a hagyományos üzemanyagú gépjárműveknek az áru-
szállítás végső szakaszában és csökkenteni a városi teherszállítás hatásait.

2003

A kísérletben kétféle háromkerekű, elektromos meghajtású járművet alkalmaztak 
áruszállításra. A járművek maximális terhelhetősége 100 kg, a maximális raktérfogat 
450 liter, a maximális sebesség 20 km/óra. A kísérletben a La Petite Reine Párizs 
négy központi kerületét szolgálta ki. Háromféle áruszállítást teszteltek:	

Alkalmi ad hoc szállítások üzletekből a vevő otthonába
Egy adott üzletből a vevőhöz való szállítás erre a célra kijelölt járművel és gépko-
csivezetővel (a szolgáltatás az elárusítóhelyről működik)
Párizsba irányuló áruk konszolidációja és végső kiszállítása (egy Párizs központ-
jában lévő konszolidációs központ révén, melyet alacsony bérleti díjért a Párizsi 
Főpolgármesteri Hivatal biztosít.	

A kísérletben a La Petite Reine a következő árufajták szállítását végezte: élelmisze-
rek, virágok, nem élelmiszerek (csomagok) valamint berendezések és alkatrészek. A 
kísérlet kezdete óta eltelt 24 hónap alatt a háromkerekű járművek száma 7-ről 19-re 
emelkedett.

Párizs városa, La Petite Reine vállalat, az ADEME

Önkéntes

Főbb csomagküldők, szállítók, kiskereskedők és egyéb, párizsi székhelyű üzletek
	
A kísérlet alatt az áruszállítási szolgáltatások száma megnőtt. Az első hónapban 
296 szállítás történt, a 24. hónapban már 14 631. A leggyakoribbak a csomag jellegű 
szállítások voltak a kísérlet során. Kezdetben az összes szállítás 51 %-át tették ki, 
két év után ez 97 % lett. A kísérlet eredményeként a dízel tehergépjárműveknek 156 
248 km-t nem kellett megtenniük. Ez 43,3 tonna dízelolajnak megfelelő energiafel-
használás megtakarítást jelentett, továbbá szén-dioxidból 112 tonnával, szén-mono-
xidból 1,43 tonnával és nitrogén-oxidokból 280 kg-mal kevesebb került a légkörbe.

►

►

►

Példa: La Petite Reine, Párizs, Franciaország
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Példa: a Heathrow Repülőtéri Kiskereskedelmi UCC, London, Anglia

Jelenlegi állapot (2007):

Cél:

Kezdés ideje:

Leírás:

Résztvevő felek:

Önkéntes/kötelező:

Felhasználók:

Eredmények:

Folyamatban

A reptéri zsúfoltság / járműmozgás csökkentése, biztonság növelése, a környezeti 
hatások javítása, a kezelés költségeinek csökkentése, az üzletekbe történő szállítás 
és a hulladékkezelés javítása.

2000-ben kísérletként indult, 2001-ben a UCC ötéves szerződést kapott, ez most is 
érvényben van.

A négy Terminál üzleteinek áruellátása. A szállítmányok (újságok és nagyértékű / 
nagy összegre biztosított tételek kivételével) egy konszolidációs központba jutnak 
a reptéren kívül. Itt biztonsági ellenőrzésen esnek át, majd szállítási címek szerint 
lezárt, gurulós áruállványokra kerülnek és menetrend szerint szállítják ki őket. A kis 
értékű tételeket, pl. üdítőitalokat raklapon szállítanak. Minden terminálon van egy 
„szállítócsapat”. Ez végzi a szállítást, a csomagoló- és hulladékanyagokat pedig 
visszaviszi a központba. Jellemzők: 2320 m2 raktár (ebből 325 m2 fagyasztott 
áruknak), 1500 gurulós állvány, 38 fős működtetői és adminisztratív munkaerő, 6 fős 
vezetőség. A UCC 24 órában minden nap működik. Gépparkja 3 hátsókerék-kor-
mányzású csuklós teherjárműből és 3 nem csuklós járműből áll.

A Brit Reptéri Hatóság és az Exel logisztikai szolgáltató között van partnerkapcsolat.

Kezdetben önkéntes. 2004 óta minden terminál kiskereskedőjének kötelező.

Minden kiskereskedő, aki a 4 terminálon belül üzlethelyiséggel rendelkezik. 2001 
novemberében hűtő és mélyhűtő berendezéseket helyeztek üzembe a hőmérsékleti 
előírások szerint: az ügyfélkör vendéglátóipari egységekkel bővült.

2004-ben a központ 20 000 szállítmányt fogadott és 45 000 szállítás történt 5 000 
út során. A 240 értékesítőhelyből 190 veszi igénybe a központot. 70 %-kal csökkent 
a megtett járműút a központon átáramló áruk vonatkozásában. Ez kb. 87 000 km-rel 
kevesebb járműkilométer volt 2003-ban és 144 000 km-rel kevesebb 2004-ben. A 
kibocsátás is csökkent, miközben az áruforgalom nőtt: szén-dioxidból 2003-ban 
hetente 1200 kg-mal, 2004-ben pedig hetente 3 100 kg-mal kevesebb került a lég-
körbe.

Egyetlen telephelyű 
és egy tulajdonosú UCC-k
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Speciális Projekt UCC-k: 
Építési Konszolidációs Központ

Példa: Hammarby, Svédország

Jelenlegi állapot (2007):

Cél:

Kezdés ideje:

Leírás:

Résztvevő felek:

Önkéntes/kötelező:

Felhasználók:

Eredmények:

Folamatban

Minimalizálni Svédország jelenleg legnagyobb városfejlesztési projektjének hatásait 
az ottlakókra (8 000 lakás épül). A szállítójárművek mozgásának koordinálásával, 
azaz egy jármű nem „járja körbe” az egész építési területet azt keresve, hová kell 
vinnie a szállítmányt. A helyszín miatt nehéz szállításokat végezni az építési terület-
re.

2001 tavasza; az építkezés végéig, 2010-ig működni fog.

Az építőanyagszállítás a központon keresztül történik, ahol megcímkézve rövid időre 
biztosítják tárolásukat a végső szállítás előtt JIT alapon. Az ideális maximum tárolási 
idő 5 nap. A szállítások konszolidáltan, ún. „munkacsomagokban” történnek az 
Építési Kivitelező kérése szerint. A nagy méretű tételek (beton, acél) szállítását nem 
a központon át végzik, hanem egy internetes időegyeztető rendszerrel koordinálják, 
hogy megakadályozzák a szállítások ütközését. A központ az építési terület bejára-
tánál helyezkedik el. Jellemzői:	

A központban tízen dolgoznak (irodai és raktárterület együtt 8 000 m2)
Az építési területen belül a szállításokat 8 teherjármű (EURO IV) végzi.
A központ saját weboldallal és felügyelő rendszerrel rendelkezik	

A központot egy alvállalkozó üzemelteti. Ő gondoskodik a géppark beszerzéséről és 
működéséről, felveszi a szükséges munkaerőt (gépkocsivezetők, egyéb dolgozók), 
felügyeli a raktári és adminisztratív tevékenységeket és a webes figyelő rendszer 
működését.

Az építési területen jelen lévő vállalkozók (összesen 10-en), a fejlesztés befektetői, 
Stockholm városa

Kötelező, bizonyos anyagok kivételével

Az építési területen dolgozó összes vállalkozó

Becslések szerint a konszolidációs központ nélkül 4-5 tehergépjárművel több vé-
gezné el ugyanazt a szállítási teljesítményt. Naponta 700 tonna szállítás történik / 
átlagosan 1,5 tonna végső szállításokként. Az energiafelhasználás és a károsanyag 
kibocsátás csökkenésének meghatározását a végső értékelés részeként végzik el.

►

►

►
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A szállításra gyakorolt hatások

1.   A konszolidációs központ komoly előnyöket jelent  
 a szállítás számára attól függően, hogy milyen  
 jellegű a rendszer és mekkora a kezelt árumeny- 
 nyiség.

2.   Az előnyök:	

Fuvarok számának csökkenése
Kevesebb a megtett járműkilométer
A UCC-be szállítók jobban kihasználják jármű-
veik és vezetőik kapacitását
A járművek gyorsabban fordulnak egy fuvarral
Csökken a kiszállítások száma
Jobb ki-és berakodási lehetőségek
Szétválasztható a nagy tömegű árumozgás a 
helyi kiszállításoktól
Könnyebb az alternatív szállítási módok és 
járműtípusok használata (pl. vasút a nagytö-
megű áruknak, elektromos járművek városi 
környezetben)

►

►

►

►

►

►

►

►

Az UCC-k hatása

Jobb a járművek térfogat/súlykapacitásának 
kihasználtsága
A kiszállítás végső fázisában csökkennek a 
szállítás egységnyi költségei
A központ által kiszolgált területen kevesebb 
jármű szükséges
Rakományt visszaúton is lehet szállítani, ez 
növeli a bevételt

3.   Eddig kevés kísérlet történt a szállításra gyako- 
 rolt tényleges hatások mennyiségi értelemben  
 való meghatározására.

4.   Számos felmérés mutatja, hogy a járművek által  
 megtett út és/vagy a járműkilométer 30-80 %-kal 
 csökkent a UCC-t használó áruforgalom   
 esetében; az árumennyiség alacsony szintje  
 viszont a szállítási tevékenység egészében csak  
 kis csökkenést eredményezett.

►

►

►

►
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Az ellátási lánc egyéb tevékenységeire 
gyakorolt hatások

A UCC-k az alábbiakban gyakorolnak hatást az ellá-
tási lánc egyéb tevékenységeire.

1.  Készleten tartás

► Függ a kapacitástól és az előírt raktározási  
 feltételek meglététől

► Általában rövid távra tervezik

► Puffer (tartalék) készlet funkciója révén:
 -  Javul a termékek elérhetősége
 -  Javul az ügyfelek kiszolgálása

Elősegíti a belső raktári rendszerekhez kap- 
 csolódó leltári ellenőrzést, és ezáltal:
 - Nő az ellátási lánc átláthatósága
 - Javul a termékek elérhetősége
 - Javul a szolgáltatás színvonala
 - Csökken a készletveszteség

									
2.   A termékek minőségének és mennyiségének  
 ellenőrzése

►

3.   Értékesítés előtti termékkezelés	

► Csomagolás eltávolítása

► A termék előkészítése az üzletben való 
 megjelenésre

► Árazás/címkézés

4.   A termékek, hulladék- és csomagolóanyagok 
visszaszállítása és újrahasznosítása	

► A raktározási és a fogadóterület a szállítás 
helyén felszabadul és termelékenyebben, 
nagyobb haszonnal lehet felhasználni

► A kevesebb konszolidált teher rugalmasabb 
és megbízhatóbb szállításának eredménye-
ként:

 - Javul a termékek és alkatrészek elérhe-
  tősége
 - Javul az értékesítés színvonala
 - Javul a helyszín termelékenysége 

5.   A UCC-k javíthatnak az ellátási lánc irányításán,  
 csökkenthetik a költségeket és javíthatják a szol- 
 gáltatás színvonalát.
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A UCC-k gazdasági, társadalmi és környe-
zeti hatásai

A UCC-k révén:	

► Kevesebb lehet a nem megfelelő teherjármű, 
valamint a városi környezetben közlekedő összes 
jármű

► A rakodási tényezők javulásával és az üresjáratok 
csökkenésével kevesebb lehet a járműmozgás, 
és a járművek által megtett távolság

► Csökkenhet a szállítás egységnyi költsége

► Javulhat a gépkocsivezetők kihasználtsága

► Lehetőség van rá, hogy a városi ellátási lánc 
végső fázisában a kiszállítást környezetbarát 
járművek végezzék

► Csökkenhet a városközpontba történő szállítások 
száma

► Csökkenhet az üzemanyagfelhasználás, a káros 
anyag kibocsátás és a zajártalom

► Egy adott területen gyalogos-barát környezet 
jöhet létre	

A felsorolt lehetséges előnyökkel szemben számba 
kell venni a városi konszolidációs szempontok műkö-
désével együtt járó lehetséges költségnövekedéseket 
is.

	

Last mile szállítás
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Az UCC-k előnyei és hátrányai

Előnyök

A lehetséges előnyök:	

► Környezeti és társadalmi előnyök a hatékonyabb 
és kevésbé zavaró szállítási módszereknek kö-
szönhetően

► A logisztikai tevékenység jobban tervezhető és 
kivitelezhető

► Új informatikai rendszereket lehet bevezetni

► Javul a leltári ellenőrzés, a termékek elérhetősé-
ge, az ügyfelek kiszolgálása

► A jobb irányítás és az ellátási lánc átláthatósága 
révén az ún. „push” logisztikáról (a gyártó a kíná-
lat biztosítására törekszik) át lehet térni a „pull” 
logisztikára (a gyártó a megrendelések kielégíté-
sére törekszik)

► Szélesebb körű várospolitikai és szabályozási 
kezdeményezésekbe lehet bekapcsolódni

► A last mile tevékenység alvállalkozónak való 
kiadása elvi költséghaszonnal jár

► PR előnyök a résztvevők számára

► A szállítások helyein jobban kihasználják az erő-
forrásokat

► A szállítást érintő előnyök

► Lehetőség extra tevékenységek végzésére

Hátrányok

A lehetséges hátrányok:	

► A központok létrehozása magas költségekkel jár 
(különösen a városi magas telekárak miatt)

► A sokfajta termékre vonatkozó különféle tárolási 
és kezelési előírás bonyolulttá teszi a működést

► Az ellátási lánc bővítésével nőnek a költségek (és 
az időigény)

► Egy új szállítási hely negatívan hat a szállítások 
költségcsökkentésére az elosztásnál

► Szervezeti és szerződéses problémák

► Monopolhelyzet alakulhat ki

► Az ellátók és az ügyfelek között megszűnik a 
közvetlen kapcsolat

UCC működésben
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A UCC-k tervezésének kérdései

Az érdekelt felek részvétele

1.   Még a legegyszerűbb kísérleti UCC létrehozása
  is több résztvevőt jelent:

a városi hatóság képviselői
a UCC lehetséges üzemeltetői
szakmai képviseletek
logisztikai vállalatok
rendőri szervek
a területen lévő ingatlanok tulajdonosai

2.  Fontos, hogy az érdekelt felek cselekvő hozzájá-
rulása érdekében mindegyikük részt kapjon a 
tárgyalási és tervezési szakaszban.

										
Helyszín

Az, hogy a UCC hol helyezkedik el a céljául szolgáló 
piachoz képest, lényegesen kihat arra, hogy milyenek 
lesznek a közlekedést, a környezetet és az üzleti 
tevékenységet érintő előnyök.

1.   Ha a UCC a szállítási körzettől távol van:

► Kisebb szükség van rá, hogy az árutömeg és a 
szállítójárművek belépjenek a szállítási körzetbe

► Határt szab annak a legnagyobb távolságnak, 
amit a végső kiszállítást végző környezetbarát 
jármű megtehet	

de	

 A szállítójárművek száma és az általuk megtett út 
növekedhet

►

►

►

►

►

►

►

2.   Ha a UCC közel van a szállítási körzethez:	

Csökken a távolság, amit a környezetbarát jármű-
nek meg kell tennie

Csökkennek a UCC környezeti előnyei

Amennyire lehetséges, a UCC-k minél közelebb le-
gyenek más, intermodális transzferpontokhoz és más 
magán elosztóközpontokhoz.

►

►

Teheráru központ, Padova, Olaszország
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Vezetési struktúrák

Többféle struktúra létezik:
															
► Európában Anglián kívül a UCC-ket a törvényben 

előírt módon létrehozott testületek vezetik.

► Angliában a UCC-k egy-egy kereskedelmi szer-
vezet irányítása alatt állnak, melyek egy ügyfél 
kiszolgálását végzik.	

Termékkezelés	

► A UCC-k alkalmasabbak bizonyos típusú áru 
és járműmozgásra más árukkal és járművekkel 
szemben.

► Nem túl alkalmasak romlandó és erősen időér-
zékeny termékeknél (friss élelmiszerek, újságok), 
melyekre különleges elosztási és kezelési előírá-
sok vonatkoznak.

► A UCC-k a nem romlandó áruk kezelésére a 
legalkalmasabbak, de a csomagolás sokrétű 
feladatát is el kell látniuk (függőrudak a textíliák 
számára, dobozok, gurulós állványok, raklapok).

A UCC-k működése

► A legtöbb UCC működési előirányzatában az 
szerepel, hogy az árukat nagyobb járművekről ki-
sebbekre (környezetbarát járművekre) helyezzék 
át.

► Elfogadott azonban, hogy ha ezt az elvet jól 
megrakott, súlyos teherjárművekre alkalmazzák, 
a termelékenység kisebb lehet.

► A szállítás optimalizálásához a szállítási körzetből 
való visszautat a lehető legjobban kell kihasznál-
ni.

Finanszírozás

► A kezdeti finanszírozásnak az országos, regio-
nális vagy városi kormányzatoktól kell érkezniük 
minden olyan projekt kutatására és próbaidő-
szakára, ahol nem ingatlan vagy kereskedelmi 
fejlesztésről van szó.

► Ha a UCC főleg környezetvédelmi céllal működik, 
akkor valószínűleg egyéb, adó jellegű bevéte-
lekből (pl.: útdíj) származó közlekedési források 
hosszú távú támogatására lesz szükség (pl.: La 
Rochelle).

► Bár semmi sem utal rá határozottan, hogy létez-
nének teljesen önfinanszírozású konszolidációs 
projektek, hosszú távon az önfinanszírozásra kell 
törekedni.
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A siker kritériumai

Egy UCC ott lesz sikeres, ahol:

► A kiszolgálandó terület komoly szállítási gondok-
kal küzd (a járművek számára rossz a hozzáfé-
rés, nagyok a forgalmi torlódások, korlátozottak a 
ki- és berakodási lehetőségek).

► Nincs megfelelő szállítási infrastruktúra a megnö-
vekedett áruteher forgalom igényeihez.

► A történelmi városközpontokban sok a szállítójár-
mű és közös érdek az utcai környezet javítása.

► Sok a független kiskereskedés / üzlet, melyek 
nem részei egy regionális vagy országos, komoly 
és fejlett ellátási lánccal rendelkező hálózatnak, 
viszont szeretnék javítani versenyképességüket.

► Új és nagy értékesítési vagy kereskedelmi fej-
lesztések jönnek létre (városon kívül vagy belül) 
és az összes árufogadási és ezzel összefüggő 
tevékenységet kezdettől fogva konszolidálni lehet 
az épületkomplexum olyan helyén, melyet erre a 
célra hoztak létre.

► Nagy arányú építkezések folynak és az építési 
ütemterv az építőanyagok szervezett és fegyel-
mezett áramlását kívánja meg.

► Spontán, alulról jövő nyomás tesz szükséges-
sé konszolidációs fejlesztést olyan lehetséges 
felhasználók részéről, akiknek érdekei és céljai 
közösek.

► Ahol vállalatok között vagy a csomagküldő 
szolgáltatásoknál már létrejött a városi teher 
némi konszolidációja; az UCC-nek ilyenkor lesz a 
legnagyobb az árufelvétele.

► A UCC projekt számára megvan a finanszírozás.

► A UCC projekt részére felhasználható épületek 
rendelkezésre állnak.

► A köz- és magánszféra hathatósan közreműködik, 
hogy szabályzati rendszer kidolgozásával előse-
gítse (kikényszerítse) az UCC-k használatát.

► Hatékonyan betartatnak minden olyan közleke-
dési előírást, mely az UCC projektben részt nem 
vevő teherjárművekre vonatkozik.

► Az UCC-vel kapcsolatos intézkedéseket meghozó 
szervezet képes rá, hogy ellenőrizze vagy erősen 
befolyásolja az összes résztvevő hozzájárulását 
az intézkedések betartásához.

Szállítók találkozása a UCC-nél
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UCC útmutató

► Mindenképp szükséges a városi hatóságok, az 
értékesítők és a szállítók között tudatosítani, hogy 
intézkedési politikájukba vegyék be az UCC kon-
cepciót megfontolás végett.

► A kormányoknak szorgalmazniuk kell a városi 
hatóságok felé, hogy mikor komolyabb fejlesz-
tésre készülnek vagy át akarnak strukturálni 
egy városközpontot, vegyék tekintetbe egy UCC 
létesítésének a lehetőségét.

► Az UCC koncepció sikeréhez fontos a tudatosítás 
aktív elősegítése, amit úgy érhetünk el, ha:	

-  Kialakítjuk a megfelelő eszközöket (pl. az 
  UCC tervezésének irányelveit és a megvalósí
 tás módszereit)

-  A városi teherszállítás tervezőit továbbképzés-
ben részesítjük	

► Minden olyan UCC esetében, melynek finanszíro-
zását nem egy kereskedelmi célú fejlesztés adja, 
közfinanszírozást kell biztosítani a kutatási munka 
és a kísérleti tanulmányok költségeinek fedezésé-
re.

► Egy UCC létesítéséről való döntés előtt részlete-
sen fel kell mérni a leendő helyszínen (helyszíne-
ken) meglévő forgalom- és áruáramlás nagysá-
gát.

► A megvalósíthatósági elemzés és az egyéb fel-
mérések részletes munkája után:	
	
-    Konzultálni kell a kísérleti UCC project pontos
  természetéről	

 -    Kiterjedt próbaprojektet kell végezni, melynek 
 levezetésében és ellenőrzésében részt vesz 

minden érdekelt fél képviselője helyi és orszá-
gos szinten egyaránt	

► UCC létesítésekor időbe telik a felhasználókkal 
való szerződések aláírása és a rendszer kiépíté-
se, és ez a fokozatosság hátrányosan hat a közle-
kedési és környezeti előnyök pénzügyi szempontú 
érvényesítésére.

► A kísérlet UCC-nek kellő finanszírozásra van 
szüksége, hogy teljesen ki tudjon fejlődni és 
működésének értékelését érdemben el lehessen 
végezni.

► A UCC-k közép és hosszú távon pénzügyileg 
maguktól sikeresek kell hogy legyenek, és a köz-
forrásból eredő támogatások sok esetben valószí-
nűleg nem biztosíthatóak.

► A UCC-k működésének támogatására igénybe le-
het venni az adó jellegű bevételekből (pl. zsúfolt-
sági díj, útdíj) származó közlekedési forrásokat is. 
Erre főleg akkor lenne szükség, ha egy UCC főleg 
vagy kizárólag környezetvédelmi célból létesül.

Korlátozott hely tehergépjárművek részére
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► Az egyik fő pénzügyi kérdés az, hogy a UCC pro-
jekt költségeit és előnyeit hogyan osszuk el a ma-
guk teljességében a résztvevők között ahelyett, 
hogy csak az ellátási lánc egy részének vagy egy 
résztvevőnek a költségeit vesszük tekintetbe. Ez 
nem egyszerű feladat, így a költségek és előnyök 
elosztását átfogó, részletes tanulmányban kell 
megvizsgálni, lehetőleg olyanban, melynek alapja 
egy teljesen felmért kísérleti projekt.

► Egy UCC-vel foglalkozó tanulmány és értékelés 
számba kell vegye egyrészt a teljes ellátási lánc 
költségeit és előnyeit, másrészt tágabban a kör-
nyezeti költségeket és előnyöket is.

► A UCC-k értékelési módszereit határozottá kell 
tenni, hogy tudjuk, milyen körülmények között leg-
alkalmasabb UCC-t létesíteni. A nemrég létesült, 
üzleti alapú UCC-k sokszor korlátozzák egyes 
információk/adatok hozzáférését; az ő esetükben 
is lehetővé kell azonban tenni az átfogóbb értéke-
lést, mely nem sérti az üzleti titoktartást.

► El kell végezni a meglévő és a jövőbeni UCC-k 
következetes, átfogó értékelését.

► A közszféra által szervezett UCC-k a létesítés és 
az üzemeltetés tekintetében nem túl sikeresek.

► Az UCC-k úgy lehetnek a vállalatoknak vonzóak 
és sikeresen úgy lehet létrehozni őket, ha egy 
vagy több kulcsfontosságú üzleti résztvevő irányí-
tása és üzemeltetése alatt állnak, akik felmérik a 
részvételből származó lehetséges előnyöket.

► A leendő UCC üzemeltetőknek képesnek és 
hajlandónak kell lenniük, hogy alkalmazzák az 
árukészlet fogadásával, az ellenőrzéssel és az 
irányítással kapcsolatos eljárásokat, továbbá 
hogy felelősséget vállaljanak a kiszállítások vég-
ső fázisának „last mile” lebonyolítására.
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UCC kérdéslista – I. Rész

Az UCC segíti a gazdasági, közlekedési és környezetvédelmi célok megvalósítását. A lista aktuális kérdéseket 
tartalmaz, melyekkel adott helyzetben eldönthető, milyen fajta UCC-re van szükség.

Kérdés 

Az UCC kiskereskedelmi vagy más termékek 
(építőipar) számára létesüljön?

Az UCC állandó vagy ideiglenes?

Az UCC egy telephelyű, egy tulajdonosú helyre 
szállítson (bevásárlóközpont), vagy több telephelyű, 
több tulajdonosú helyre (különböző épületekben lévő 
üzletek)?

A város mekkora részét szolgálja ki az UCC?

A szállítási célterület árufogadó vállalatainak kötele-
zően kell-e használniuk az UCC-t vagy sem?

Milyen szolgáltatásokat nyújtson az UCC?

A célterületre milyen típusú járművek szállítsanak az 
UCC-ből?

Lehetőségek	

► Kiskereskedelmi
► Más termékek

► Állandó
► Ideiglenes

► Egy telephely egy tulajdonossal
► Több telephely

► A város egyetlen helyét
► A város egy részét
► A	város	egészét

► Nem kötelezően 
► Kötelezően

► Szállítási szolgáltatás
► Begyűjtő szolgáltatás: hulladék, csomagolóanyag, 

valamint visszaszállítás
► Értékesítés előtti szolgáltatás:
	 kicsomagolás, címkézés, stb.
► Készletezés

► Tehergépjárművek (merev/nyerges)
► Normál üzemanyagú/dízel vagy környezetbarát 

járművek
► Másféle szállítás, pl. bicikli
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UCC kérdéslista – II. Rész

Kérdés

Használjon az UCC a közúti szállítástól eltérő szállí-
tási módokat?

Az UCC-t egy vagy több logisztikai vállalat működ-
tesse?

Milyen közel legyen az UCC a szállítási 
célterülethez?

Az UCC létesítése együtt járjon-e másféle szállítási 
intézkedésekkel a célterületen? 

Minden érintett résztvevőnek kellő érdeke és szándé-
ka van az UCC használatára?

Készült-e megvalósíthatósági tanulmány?

Az UCC project élén a közszféra, a magánszféra, 
vagy közös kezdeményezés álljon?

Ha a közszféra kezdeményezéséről van szó, hajlan-
dó-e a városi, regoinális vagy országos kormányzat 
résztvenni az UCC működtetésének finanszírozásá-
ban?

Lehetőségek	

► Igen
► Nem

► Egy logisztikai vállalat
► Több logisztikai vállalat

► ……..km 

► Hozzáférést és/vagy rakodást érintő új előírások 
► Járműsúlyt érintő új előírások
► Útdíjfizetés
► Környezetvédelmi zóna
► Egyéb………………………

► Igen
► Nem

► Igen
► Nem

► Közszféra
► Magánszféra
► Közös kezdeményezés

► Igen, hogy segítse a projekt elindítását
► Igen, ha szükséges, állandóan 
► Nem, a projektnek kezdettől fogva önfinanszíro-

zásúnak kell lennie 
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További tudnivalók a BESTUFS-ról	

Hálózat szempontú gondolkodás 

A más városokban hasonló pozíciót betöltő kollégák-
kal a tapasztalat és ismeretcsere az innovációs pro-
jektek elindításakor nagy segítség. Külső tanácsadók 
javaslataival szemben az ilyen információnak jobb a 
minősége és kezdeményező ereje. A BESTUFS azt 
szeretné, hogy a városi teherszállításban az összes 
érdekelt fél személyes kapcsolatokat építsen ki és 
szélesítse kapcsolatainak hálózatát anélkül, hogy 
kötelezettséget vagy hivatalos struktúrát erőszakol-
na a másikra. A BESTUFS-ot jelenleg az Európa 
Bizottság finanszírozza, de remélhető, hogy a városi 
teherszállításban kialakult kapcsolat hálózatok a 
projekt befejezése után is folytatódnak.

A BESTUFS az Útmutató olvasóit arra ösztönzi, hogy 
keressék meg a BESTUFS hálózatán belüli partne-
reket vagy a BESTUFS adminisztratív központját, ha 
egy különleges újítási vagy más kérdésben megfelelő 
összeköttetést szeretnének találni Európában.
A városi teherszállítás legjobb eljárásait, tapasztala-
tait és javaslatait a BESTUFS égisze alatt gyűjtötték 
egybe, és csak egy nagyszabású hálózat együtt-
működésével lehetett felölelni a témák széles körét, 
európai tekintetben átfogó áttekintést nyújtani és 
biztosítani, hogy minden szempont szóba kerüljön.

A BESTUFS hálózat nem profit-orientált, és bár az 
Európa Bizottság csak az alapkiadásokat fedezi, 
érkeztek további döntő hozzájárulások, a témában 
motivált Irányító Tanács (egyetemi oktatók, tanács-
adók, ipari szereplők), az érdekelt felek és a külső 
szereplők részéről.

Minden méretű európai város legyen 
érdekelt 

Tapasztalat szerint a teherszállítás újításait főleg a 
fővárosokban vagy az óriási világvárosokban vezetik 
be. Ezeknek megvan az erőforrásuk, hogy az újszerű 
szállítási megoldásokhoz támogatást szerezzenek, 
részt vegyenek a városi hálózatokban és egymással 
tapasztalatot és ismeretet cseréljenek. A BESTUFS 
és a jelen Útmutató egyik fő célja, hogy e tapasztala-
tok eljussanak a kis és közepes méretű városokhoz 
is, melyek európai perspektívában nézve viszonylag 
elszigeteltek.

A helyi képviselők gyakran szembesülnek idegen 
nyelvi problémákkal és csak korlátoltan tudnak más 
városok tapasztalataiból tanulni. Jelen Útmutató 
ezért 17 európai nyelven kerül lefordításra és kiadás-
ra és ekképp kiegészíti azt a gazdag angol nyelvű 
anyagot, melyet a BESTUFS weboldalán tett közzé 
(www.bestufs.net).



81

2000 május 16-17
2000 szeptember 27 

2001 január 17-18

2001 május 10-11

2001 augusztus 30-31

2001 november 8-9

2002 április 26-26

2002 szeptember 12-13

2003 január 23-24
2003 április 28-29
2003 szeptember 18-19
2003 október 13-14

2005 január 13-14

2005 április 21-22
2005 szeptember 29-30

2006 március 9-10
2006 szeptember 20-21

2007 március 22-23
2007 szeptember
2008 március

A hálózat legfőbb témái
Városi hozzáférés, parkolási előírások és hozzáférés, hozzá-
férési idő korlátozása és szabálybetartatás támogatása
Szállítók és városok igényei szerinti optimális városi elosztó-
járművek
Elektronikus értékesítés és logisztika által változó városi 
szállítás
Vasúti szállítás: megszűnő lehetőség vagy kihívás a váro-
soknak
Városi hozzáférési díjak és díjfizetés: a városi szállításra 
milyen kihatásuk van?
Földterület használatának tervezése és üzleti modellek a 
városi elosztóközpontoknak
Sikeres köz- és magánszektor együttműködés (PPP) a váro-
si szállítás növelésében 
Éjszakai szállítás: új lehetőség a városi elosztásban
Közös szakmai megbeszélés BESTUFS-EPTR
Intelligens közlekedési rendszerek a városi szállításban
Városi szállítási stratégiák: laissez-faire vagy átfogó straté-
gia követése?
Városi konszolidáció megvalósítása: elmélet és tapasztalat

Last mile megoldások
Szállítási logisztika kis és közepes városokban: megvalósítá-
si lehetőségek, megoldások és sikertényezők
Városi szemétszállítási logisztika
Városi szállításnak vállalatok és helyi hatóságok általi irányí-
tása
Kikötővárosok és városi teherszállítás
N.A.
N.A.

Brüsszel
Brüsszel

Torino

Hága

Drezda

Genova

La Rochelle

Malaga

Budapest
Dublin
Palmela
Maribor

London

Nürnberg
Kaposvár

Zürich
Bécs

Göteborg
Balti államok
Spanyolország

BESTUFS szakmai megbeszélések
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Statisztikák, adatgyűjtés és -elemzés a városi szállításról
Városi hozzáférés, parkolási előírások, hozzáférés időkorlátozása és szabálybetartatás
E-kereskedelem és városi teherelosztás (otthoni vásárlás)
Útdíjfizetés és városi szállítás
Városi szállítási platformok (UFP)
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)
Köz- és magánszektor együttműködés (PPP) a városi szállításban
Szemétszállítási logisztika városokban 
Környezetbarát járműveket érintő kísérletek és ösztönző intézkedések
Ellenőrzés és szabálybetartatás a városi szállításban
Városi hozzáférést korlátozó tervezetek

BESTUFS I  – BPH 1
BESTUFS I  – BPH 1
BESTUFS I  – BPH 2
BESTUFS I  – BPH 3
BESTUFS I  – BPH 3
BESTUFS I  – BPH 4
BESTUFS I  – BPH 4
BESTUFS II – BPH 1
BESTUFS II – BPH 1
BESTUFS II – BPH 2
BESTUFS II – BPH 2

BESTUFS Gyakorlati Útmutató Kézikönyvek

A kézikönyvek, a megbeszélések előadásai és jegyzőkönyvei, jelen útmutatóhoz tartozó linktár, a legjobb gya-
korlati megoldások keresőprogramja és más anyag is hozzáférhető a BESTUFS weboldalán www.bestufs.net 
(csak angolul).
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BESTUFS adminisztrációs központ

NEA Transport research and training
P.O. Box 1969
2280 DZ Rijswijk
Hollandia

E-mail: bestufs@nea.nl 
Phone: +31 70 3988 356
Fax: +31 70 3988 426

BESTUFS koordináció

PTV Planung Transport Verkehr AG
Stumpfstraße 1
76131 Karlsruhe
Németország

E-mail: dieter.wild@ptv.de
Phone: +49 721 9651 177
Fax: +49 721 9651 696

Jelen útmutató kizárólag a szerző személyes véleményét tükrözi. A Közösség semmilyen felelőssé-

get nem vállal az útmutatóban található információ bármilyen felhasználásának következményeiért.

A BESTUFS csapata

Ország

Németország
Anglia
Hollandia
Svájc
Magyarország
Csehország
Franciaország
Anglia

Franciaország
Németország
Franciaország
Anglia
Olaszország

Vállalat 

PTV AG
NEWRAIL
NEA
RappTrans
Transman
CDV
LET-ISH
Univ. of Westminster

Inrets 
Deutsche Post
Paris
Univ. of Westminster
IVECO

Keresztnév

Dieter
Tom
Martin
Martin
Janos
Jana
Jean-Louis
Julian

Laetitia 
Peter
Laurence 
Garth
Francesco

Családnév

Wild
Zunder
Quispel
Ruesch
Monigl
Vranova
Routhier
Allen

Dablanc 
Sonnabend
Douvin
Thorne
Massa 

E-mail

dieter.wild@ptv.de
freight@zunder.org.uk
mqu@nea.nl
martin.ruesch@rapp.ch
transman@transman.hu
jana.vranova@cdv.cz
jean-louis.routhier@let.ish-lyon.cnrs.fr
allenj@westminster.ac.uk

laetitia.dablanc@inrets.fr
P.Sonnabend@DeutschePost.de
laurence.douvin@paris.fr
GT@garththorne.plus.com
francesco.massa@iveco.com

A hálózaton belüli kontakt személyek

Ország

Olaszország
Spanyolország 
Görögország
Dánia
Svédország 
Finnország
Belgium 
Írország
Ausztria 
Litvánia 
Lengyelország
Szlovénia 
Bulgária 
Szlovákia
EU 
EU 
EU 
Ausztrália
Japán 
Dél-Afrika 

Vállalat 

CSST 
PROINCA 
Trademco 
NTU 
CIT 
Poyry Infra
Stratec 
Trinity 
ECONSULT
VGTU 
ILIM 
Uni Maribor 
Bulfralog 
VUD 
POLIS 
UITP 
Eurocities 
University of Melbourne 
Kyoto University 
CSIR 

Keresztnév

Giovanni 
Guillermo 
Iro 
Lars 
Stig 
Veli 
Eric 
Hugh 
Jürgen 
Algirdas 
Maciej 
Stane 
Vikenti 
Peter 
Sylvain 
Izaskun 
Valérie 
Russell 
Eiichi 
Hans

Családnév

Ruberti 
Montero 
Dimitriadou 
Bentzen 
Franzen 
Himanen 
Monami 
Finlay 
Schrampf 
Sakalis 
Tumasz 
Bozicnik 
Spassov 
Zitnansky 
Haon 
Arenaza 
Bénard 
Thompson
Taniguchi 
Ittman 

E-mail

giovanni.ruberti@csst.it
gmontero@proinca.com
idimitriadou@trademco.gr
ntu-aalborg@ntu.dk
stig.franzen@cit.chalmers.se
veli.himanen@kolumbus.fi
nvi@stratec.be
hugh.finlay@dit.ie
j.schrampf@econsult.at
algirs@ti.vtu.lt
Maciej.Tumasz@ilim.poznan.pl
stane.bozicnik@uni-mb.si
vspassov@vtu.bg
zitnansky@vudba.sk
shaon@polis-online.org
izaskun.arenaza@uitp.com
v.benard@eurocities.be
r.thompson@civag.unimelb.edu.au
taniguchi@kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp
hittmann@csir.co.za

A kontaktszemélyekre vonatkozó mindenkori aktuális adatok megtalálhatóak: www.bestufs.net
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