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1/1. Nemzetközi irányzatok (1) 

EU városi régiók: 

• népesség 60%-a 

• GDP előállítás 85%-a 

• közl. ext. ktg.: GDP 1%-a 
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1/2. Nemzetközi irányzatok (2) 

• behajtás korlátozás, díjrendszerek 

• közforgalmú közlekedés rugalmassága 

• a gépjárműhasználat új formái 

• mobilitás tervezés és menedzsment* 

• áruszállítás menedzsment* 

• alacsony környezeti hatású járművek és 

infrastruktúra 

• automatizált járművezetés 



2/1. Forgalomirányítás (1) 



2/2. Forgalomirányítás (2) 



2/3. Forgalomirányítás (3) 

Dinamikus adatok Statikus adatok 



2/4. Forgalomirányítás (4) 



3/1. City-logisztika (1) 

termelő/kereskedő

vállalkozások

forgalom növelése

igénymegfelelés javítása

versenyképesség javítása

árumennyiség koordinálása

raktárkapacitás megspórolása

kedvező piaci pozíció szerzése

logisztikai szolgáltatók

szállítási költség csökkentés

járatoptimalizálás

kapacitáskihasználás javítása

megbízhatóság növelése

áruáramlatok összekapcsolása

helyi önkormányzatok

gazdasági és turisztikai vonzerő növelése

környezetterhelés csökkentése

zsúfoltság csökkentése

fogyasztók

jobb élet- és lakókörülmények

magasabb fogyasztói igénykielégítési fok

magasabb szolgáltatási színvonal

rugalmasabb bevásárlási lehetőség



3/2. City-logisztika (2) 
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3/3. City-logisztika (3) 



3/4. City-logisztika (4) 

London 

- árukonszolidáció 

- rugalmas kiszállítás 

- éjszakai ellátás 

- vízi szállítás (hulladék)  

Szöul 

- integrált logisztikai központ 

- szállítási szövetség  

- járattervezés 

Mexikóváros 

- behajtás korlátozás 

- időbeli korlátozások 

- elektromos járművek 

Delhi 

- áruforgalmat generáló funkciók kihelyezése 

- elkerülő utak 

Chicago 

- rakodási zónák 

- díjak 



4. Következtetések 

• fenntartható városok → K+F igény 

• K+F szféra → megoldások 

• megoldások implementálhatósága (?) 

• közigazgatás szerepe (!) 



Köszönöm a figyelmet! 
 

 zbokor@kgazd.bme.hu   
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