
   
 

  





 

   
 

 

BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÉS VECSÉS 
FENNTARTHATÓ VÁROSI LOGISZTIKAI TERVE  

 

II. RÉSZTELJESÍTÉS 

A KERESKEDELMI ÜZLETEKBEN TÖRTÉNŐ KÉRDŐÍVES KIKÉRDEZÉS 
ÉS AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSI ÉS LOGISZTIKAI CÉGEK KÖRÉBEN 

MEGVALÓSULT INTERJÚK EREDMÉNYEI 

 

Készült az Interreg Central Europe program finanszírozásával megvalósuló 
SULPiTER projekt keretében 

 

 

Megrendelő: 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Vecsés Város Önkormányzata 

    

 

Készítette: 

Mobilissimus Kft.  

Innolog Solutions Kft. 

 

 

2017. december

 



    

 

 4 

 



 

 
5 

Tartalom 
 

1 Bevezetés .............................................................................................................................................. 7 

2 A kérdőívek és interjúk feldolgozásának menete ................................................................................. 8 

3 Riport a teljes FUA területéről ............................................................................................................ 10 

3.1 Általános adatok az üzletekről .................................................................................................... 10 

3.2 Külső raktárak ............................................................................................................................. 11 

3.3 Saját járműpark ........................................................................................................................... 12 

3.4 Beszállítások ................................................................................................................................ 14 

3.5 Kiszállítások ................................................................................................................................. 22 

3.6 Problémák, javaslatok ................................................................................................................. 26 

4 Riport az egyes kerületekről ............................................................................................................... 29 

4.1 I.-V.-VI.-VII. kerületek .................................................................................................................. 29 

4.2 II. kerület ..................................................................................................................................... 30 

4.3 III. kerület .................................................................................................................................... 31 

4.4 IV. kerület .................................................................................................................................... 33 

4.5 VIII.-IX. kerületek ......................................................................................................................... 34 

4.6 X. kerület ..................................................................................................................................... 37 

4.7 XI. kerület .................................................................................................................................... 38 

4.8 XII. kerület ................................................................................................................................... 39 

4.9 XIII. kerület .................................................................................................................................. 40 

4.10 XIV. kerület .................................................................................................................................. 41 

4.11 XV. kerület ................................................................................................................................... 42 

4.12 XVI. kerület .................................................................................................................................. 43 

4.13 XVII. kerület ................................................................................................................................. 44 

4.14 XVIII. kerület ................................................................................................................................ 46 

4.15 XIX.-XX. kerületek ........................................................................................................................ 52 

4.16 XXI. kerület .................................................................................................................................. 53 

4.17 XXII. kerület ................................................................................................................................. 54 

4.18 XXIII. kerület ................................................................................................................................ 55 

4.19 Vecsés ......................................................................................................................................... 56 

5 Riport a logisztikai szolgáltatókról ...................................................................................................... 61 

 

 





                                  Budapest XVIII. kerület és Vecsés fenntartható városi logisztikai terve  
 

 

 
7 

1 BEVEZETÉS 

A SULPiTER1 (Sustainable Urban Logistics PlannIng To Enhance Regional 
freight transport) az Európai Unió Interreg Central Europe programja 
keretében finanszírozott projekt, melynek célja az európai nagyvárosi 
térségek logisztikai rendszerének, elsősorban a teherszállítási szokásoknak a 
módosítása, javítása azzal a céllal, hogy élhetőbb, tisztább városi környezet 
jöjjön létre és csökkenjen a CO₂ kibocsátás. 

Jelen dokumentum a SULPITER projekt hazai partnerei számára készítendő 
tanulmány második része, mely a tanulmány első részében lehatárolt FUA 
területén lévő kereskedelmi egységek körében 381 helyszínen megvalósult 
kérdőíves kikérdezés módszertanát és eredményeit, valamint 10 db 
logisztikai és áruszállítási céggel történt interjú eredményeit tartalmazza.   

 

                                                           
1 http://www.interreg-central.eu/Content.Node/SULPiTER.html 
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2 A KÉRDŐÍVEK ÉS INTERJÚK FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE 

A kérdőívek potenciálisan 165 kérdést tartalmaztak, de ez a szám a 
kontextustól függően csökkenhetett. Az alapvető kategóriák a következők 
voltak: 

• üzlettel kapcsolatos általános kérdések, 
• esetleges külső raktár(ak)kal kalpcsolatos kérdések, 
• esetleges saját járműparkkal kapcsolatos kérdések, 
• beszállítókkal, beszállításokkal kapcsolatos kérdések, 
• esetleges vevők felé történő kiszállításokkal kapcsolatos 

kérdések, és 
• problémák, javaslatok. 

A kérdőívek területi elosztását az alábbi táblázat szerint határozták meg, az 
egyes kerületek lakossága, illetve az oda bejelentett vállalkozások száma 
szerint. Budapest XVIII. kerület és Vecsés mint projektgazda kitüntetett 
figyelmet kapott, ezért ezeken a helyeken felülreprezentált a kérdőívek 
száma. 

1. táblázat: a kérdőíves kikérdezések száma 
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1 I+V+VI+VII 143 365 10 13 693 6 543 36 
2 II. 89 903 36 2 474 2 607 15 
3 III. 130 415 40 3 285 3 642 20 
4 IV. 101 558 19 5 396 2 094 12 
5 VIII+IX 135 867 19 7 011 4 161 23 
6 X. 78 414 32 2 414 2 604 15 
7 XI. 151 812 33 4 533 4 138 23 
8 XII. 58 171 27 2 181 1 341 8 
9 XIII. 120 256 13 8 954 3 521 19 

10 XIV. 124 841 18 6 886 3 716 21 
11 XV. 80 573 27 2 991 2 451 14 
12 XVI. 73 486 34 2 193 2 309 12 
13 XVII. 87 793 55 1 602 2 111 12 
14 XVIII. 101 738 39 2 636 2 628 92 
15 XIX+XX 126 052 22 5 844 3 067 18 
16 XXI. 76 911 26 2 987 1 739 10 
17 XXII. 54 611 34 1 595 1 508 8 
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18 XXIII. 23 641 41 580 650 4 
19 Vecsés 20 463 36 566 539 19 
    1 779 870 561,3   51 369 381 

A beérkezett, kitöltött kérdőíveken az alábbiakat végeztük el: 

1. Adatbázis formába (MS Excelben) rendeztük az összes beérkezett 
adatot, a későbbi kiértékelés megkönnyítése érdekében (pl. jármű 
környezetvédelmi besorolásánál 7 oszlopot kreáltunk a kérdőív egy 
mezőjéből). 

2. Adattisztítást végeztünk el, ill. a válaszokat egységes formába 
rendeztük (a megadott formai kritériumoktól függetlenül, a válaszok 
egy bizonyos százalékában a megkövetelttől eltérő formában lettek 
kitöltve a kérdőívek). 

3. Konszolidáltuk az adatokat (pl. egységrakomány méreteknél a 
különböző mértékegységekben megadott adatokat). 

Az így elkészített adatbázison végeztük el a statisztikai vizsgálatokat MS 
Excel, ill. SPSS szoftver segítségével. Az összes kérdésre, amely a kérdőívben 
szerepel, feltüntettük a kérdésre adott válaszok számát, besoroltuk kvalitatív 
és kvantitatív kategóriákba. A kvantitatív válaszokra a főbb leíró statisztikai 
paramétereket kiszámoltuk (várható érték, szórás, minimum, maximum, 
terjedelem, medián, módusz). Ahol szükséges volt (pl. raktárméret), ott 
osztályközökbe soroltuk a válaszokat. A kvalitatív válaszokat a 
kérdéstípusoknak megfelelően elemeztük. 

A riportban a továbbiakban először a teljes mintára (egész Budapest és 
Vecsés) bemutatjuk a kapott adatokat és azok kiértékelését, majd az egyes 
kerületeket is sorra vesszük. Utóbbi esetekben a kisebb számú elem miatt 
korlátozott a kiértékelés. 
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3 RIPORT A TELJES FUA TERÜLETÉRŐL 

Ebben a fejezetben a teljes FUA, azaz Budapest és Vecsés területén szerzett 
összes információt írjuk le aggregált módon. 

3.1 ÁLTALÁNOS ADATOK AZ ÜZLETEKRŐL 

A kikérdezhető üzletek kis- és nagykereskedők, HoReCa egységek lehettek. 
Az 1. ábra mutatja a ténylegesen kikérdezett egységek százalékát aggregált 
kategóriákra. Heterogén mintát sikerült kikérdezni, 10% felett csak az 
„Étterem, bár, kávézó, cukrászda”, „Élelmiszer, ital” és „Ruha, cipő 
kiskereskedelem” kategóriák szerepeltek. 

 

1. ábra: Kikérdezett üzletek megoszlása 

Az alkalmazottak számának várható értéke 3,47 fő volt, de 100%-nál nagyobb 
relatív szórással, volt olyan üzlet, ahol 32 alkalmazott volt. Kivétel nélkül 
minden üzletnek volt legalább 1 alkalmazottja. A mediánja és szórása is 2 fő 
az alkalmazottak számának, így ezek jellemzik legjobban a mintát. 
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A boltméret szintén nagy terjedelemmel (maximum 1700 m2), így nagy relatív 
szórással rendelkezik, 71,2 m2 várható értékkel (medián 40 m2, módusz 30 
m2). Osztályközös értékelést alkalmaztunk, az adatok potenciális 
pontatlansága miatt. A 2. ábra mutatja, hogy a minta bal oldali ferdeséget 
mutat (a kisebb boltok túlsúlyát). 

 

2. ábra: Boltméret osztályközökkel 

A boltok 22%-a válaszolta, hogy nem rendelkeznek raktárhelyiséggel a bolton 
belül. Az irreálisan magas, nem konzisztens értékeket kiszűrve a 
raktárhelyiség méretének várható értéke 21,3 m2 volt, azaz kb. az üzlet 30% 
átlagosan.  

3.2 KÜLSŐ RAKTÁRAK 

Bolton kívüli, külső raktárral csak a válaszadók (N=290) 14%-a rendelkezik, ill. 
vesz igénybe. A külső raktárak elhelyezkedését tekintve enyhe többséget 
mutat a FUA-n, azaz gyakorlatilag Budapesten belüli (59,1%). Azoknál az 
üzleteknél, ahol több külső raktárat is igénybe vesznek (N=5), ott viszont 
80%-os a második külső raktár FUA-n kívüli elhelyezkedése. 

A külső raktárak bolttól mért távolsága is nagy szórást mutat a többség 
budapesti elhelyezkedése ellenére. Külföldi raktárról is számoltak be, ha 
ennek a távolságát nem vesszük figyelembe, a fő külső raktár várható értéke 
akkor is 28,8 km (medián 15 km, módusz 20 km). 

A második külső raktárak 29 km-re (medián) vannak átlagosan a bolttól. 
Harmadik külső raktárról egyetlen alkalommal sem számoltak be. 

A külső raktárak területéről pontos információja kevés esetben van a 
kikérdezetteknek, a hozzávetőleges értékeket a 3. ábrán mutatjuk be. 
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3. ábra: Külső raktárak mérete osztályközökkel 

3.3 SAJÁT JÁRMŰPARK 

Saját járműparkkal, azaz legalább egy járművel a válaszadók 39,27%-a 
rendelkezik. Ez leggyakrabban személyautó (47,81%), vagy dobozos vagy zárt 
kisteherautó (22,81%), de szerepel cargo-bike, motorkerékpár, kamion is a 
válaszok között, ahogyan azt a 4. ábra mutatja. A „flotta” nagysága 
jellemzően 1 jármű (medián és módusz), várható értékét (1,61) néhány 
nagyobb üzlet felfelé húzza (maximum 15 db saját jármű). 

 

4. ábra: Járművek aránya típus szerint 
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A járműpark típusával konzisztensen, az össztömeg meghatározása során 
megadott járművekre (N=226) 58,85% a másfél tonna alatti, és 75,22% a 3,5 
tonna alatti, azaz B kategóriás jogosítvánnyal vezethető jármű. Az 5. ábra 
mutatja a részleteket. 

 

5. ábra: Járművek össztömeg szerinti megoszlása 

A járművek meghajtásánál a 6. ábrán láthatóan a belsőégésű motorok 
dominálnak (78,9%, N=228), azon belül is a dízelmotorok vannak többségben 
(48,2%). A maradékot 3,1% elektromos és 0,44% hibrid gépjármű alkotja. 

 

6. ábra: Járművek üzemanyag szerinti megoszlása 

A járművek környezetvédelmi besorolását viszonylag kevesen tudták 
pontosan megmondani, a járművek 57,02%-ára (N=228) nincs információnk. 
21,93%-kal az EURO-5-ös kategória a legnépesebb, ami talán meglepően 
modern, hiszen ezek a gépjárművek jellemzően 2010 utáni gyártásúak, azaz 
a hazai gépjárműparknál (átlagos kora 2016-ban 13,9 év) nagyjából fele olyan 
idős. Az összes kategóriát a 7. ábra mutatja. 
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7. ábra: Járművek környezetvédelmi kategória szerinti megoszlása 

A gépjárművek 79,39%-a (N=228) saját tulajdonú, 2,19%-a lízingelt, a többiről 
nincs információnk. 

A járművek szokásos parkolási helyeit mutatja a 8. ábra a) része a boltnál, b) 
része a külső raktáraknál. A boltnál a válaszok nagy része, 71,09% (N=107) 
parkolóhelyen áll meg rakodás céljából, 18,69% tud magánterületen 
megállni. Alacsony azon járművek aránya, akik közcélú rakodóhelyen tudnak 
megállni, 4,67% csak szabálysértő módon, buszmegállóban, vagy a járdára 
tud parkolni, ezen kívül 1,87% másodikként megállva, a forgalmat 
akadályozva rakodik. 

 

8. ábra: a) Járművek szokásos parkolási helye a boltnál  b) Járművek szokásos parkolási helye a külső raktáraknál 

A külső raktáraknál 73,68% magánterületen tud rakodni, 21,05% 
parkolóhelyen, és érdekes módon itt nem csökken az illegális parkolások 
aránya (5,26%). 

3.4 BESZÁLLÍTÁSOK 

A válaszok alapján (N=352) az üzletek átlagosan 5,16 beszállítóval állnak 
kapcsolatban, de a döntő többségük ennél is kevesebb beszállítót alkalmaz 
(medián 2, módusz 1), néhány nagyobb üzlet maximum 60 beszállítótól 
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rendel árut. A tőlük rendelt áru nagyon heterogén, ahogyan azt a 9. ábra 
mutatja, még az aggregált kategóriákból is nagyon sok van, kiemelkedik 
azonban az „Élelmiszerek” kategória. Ebben az alfejezetben általában 
összesítve kezeljük a válaszokat, ahol három különböző, az üzletre leginkább 
jellemző beszállítóval kapcsolatos kérdésekre válaszoltak. 

 

9. ábra: Beszállított termék kategóriák 

Ezek a beszállítások három kategóriába estek az Incoterms paritásai szerint:  

• Delivery Duty Paid (DDP, azaz egyszerűsítve beszállítóktól érkező 
szállítás, ahol a beszállító költségén és kockázatvállalása mellett 
érkezik meg az áru az üzletekhez), 

• Ex Works (EXW, azaz egyszerűsítve saját utánpótlás, ahol az üzlet 
saját költségén és kockázatvállalása mellett elszállítja a beszállítótól 
az árut), és 

• Off-truck, azaz szállítójárműről történő vásárlás. 

Ezek megoszlásuk szerint (N=416 – üzletenként több beszállítóra is születtek 
válaszok) nagyjából egyharmad – kétharmad arányban EXW – DDP válaszokat 
mutattak, elenyésző Off-truck előfordulás mellett, ahogyan azt a 10. ábra 
mutatja. 
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10. ábra: Szállítás módja (paritása) szerinti megoszlások 

Azt is vizsgáltuk, hogy a fent említett szállítás módját ki határozta meg: az 
üzlet, vagy a beszállító „kényszerítette” az akaratát a másik félre, vagy 
közösen határozták meg azt. A 11. ábra szerint közösen az esetek (N=560) 
38,93%-ában történt a megállapítás, 37,68%-a a bolt, 23,39% szerint a 
beszállító egyedül határozta meg a feltételeket. 

 

11. ábra: Szállítás módjának előírása 

Az összes beszállítást (N=608) alapul véve külső szolgáltatót (tehát az üzlettől 
és a beszállítótól független, harmadik felet, jellemzően egy logisztikai 
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szolgáltatót, futárcéget) 39,14%-ban vettek igénybe. Ezek között 
megtalálhatjuk a nagynevű, multinacionális cégeket (pl. GLS, DPD, DHL), 
magyar nagyvállalatokat (pl. Waberers, MPL) és kisebb cégeket is. Arra a 
kérdésre, hogy expressz futárt szoktak-e igénybe venni, a válaszadók (N=492) 
12,6%-a válaszolt csak igennel. A beszállítások döntő többsége (N=585, 
96,24%) az üzletbe történik, nem pedig külső raktárakba. 

A beszállítások (N=609) 75,37%-ban heti, vagy annál ritkább gyakoriságúak, 
naponta legalább egy alkalommal 11,99%-uk bír a 12. ábra szerint. 

 

12. ábra: Kiszállítások gyakoriság szerinti megoszlása 

A beszállított egységrakományok (N=660) többsége, 47,42%-a doboz, 
gyakran előfordul még láda, raklap, rekesz, zsugorfólia, ill. ezeken kívül is 
sokféle egyéb gyűjtőegység, a 13. ábra szerinti eloszlásban. 
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13. ábra: Beszállított egységrakományok típusai 

Az egységrakományok méreteire vonatkozó válaszokat konvertáltuk 
térfogatra a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért, az így kapott 
eredményeket a 14. ábra mutatja (a jobb oldalon látható 2 000 000 cm3 
egyenlő 2 köbméterrel, a bal oldalon látható 200 000 cm3 egyenlő 200 
literrel). 

 

14. ábra: Egységrakományok térfogat szerinti eloszlása 

Az egységrakományok (N=474) 40,3%-a 20 kg alatti, azaz kézi 
anyagmozgatásra alkalmas tömegű, a többi valószínűleg segédeszközös, ill. 
gépi anyagmozgatással jut el a boltokba (pl. molnárkocsi, hidraulikus emelő 
„béka”). A 15. ábra mutatja a részleteket. Az egységrakomány tömegének 
várható értéke 48,25 kg, ami a nagyobb rakományok felfelé torzító hatásának 
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köszönhető, mediánja 13 kg, módusza 10 kg. Beszállításonként (N=274) 
átlagosan 11,22 db (medián 5, módusz 2) egységrakományt fogadnak a 
boltok, ez az árufogadási időket befolyásolja. 

 

15. ábra: Egységrakományok tömeg szerinti megoszlása 

A válaszadók csupán 25,91%-a számolt be csúcsidőszakról a beszállításban, 
az ő 21,13%-uk napi, 78,87%-uk éves periódusú csúcsidőszakot említett. 
Napon belüli csúcsidőszak átlagosan kb. 9:30 és 12:00 között történik, és kb. 
150 percen át tart. Ezzel szemben a legmegfelelőbb szállítási időszaknak a 
kora reggeli (5:00-9:00 között) és a kora délutáni órákat tartják, bár az is igaz, 
hogy a válaszadók 40,67%-a megfelelőnek tartja a jelenlegi rendet. Nemcsak 
az időpont, de az időtartam is szerepet játszik az áruátvétel megítélésében, 
az árufogadás időigényét (adminisztráció, ellenőrzés, rakodás) a 16. ábra 
mutatja. Legjellemzőbb a 10 és 20 perc közötti árufogadás 43,24%-kal, ennél 
többet csak az esetek 24,71%-ában kell foglalkozni vele. 
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16. ábra: Szállítások fogadásának időigénye 

Az éves periódusú csúcsidőszakoknál a beszállítások esetén (N=280) a nyári 
hónapok és a december vezet 14% körüli értékekkel, ahogyan azt a 17. ábra 
mutatja. 

 

17. ábra: Éves csúcsidőszakok előfordulása 
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A beszállításokhoz használt jármű (N=574, itt nem saját járművekről van szó, 
azt a 3.3. alfejezetben tárgyaljuk) jellemzően tehergépkocsi (dobozos vagy 
zárt kisteherautó 37,28%, ill. pontosan nem meghatározott fajtájú 
tehergépkocsi 30,66%), a harmadik leggyakoribb kategória a 
személygépjármű 16,38%-kal, ahogy a 18. ábra mutatja. 

 

18. ábra: Beszállítók által alkalmazott járművek száma 

A beszállítók szokásos parkolási helyei jelentősen eltérnek a saját 
járműparkéhoz képest az illegális parkolás (29,91%), másodikként megállás 
(7,65%) irányába (a parkolóhely kárára), amint azt a 19. ábra mutatja. 
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19. ábra: Beszállító járművek szokásos parkolási helyei 

Az alfejezet utolsó kérdése a nyitvatartási időn kívüli árufogadás lehetősége 
(tk. éjszakai árufogadás): ez nem népszerű opció a válaszadók körében, csak 
20,03% tartja megvalósíthatónak ezt. 

3.5 KISZÁLLÍTÁSOK 

A válaszadók (N=344) 23%-a jelentett vevőik felé történő kiszállítást, a többi 
esetben kizárólag az üzletben történik értékesítés. A kiszállításokat végzők 
közül (N=77) 56% saját járművel, 42% külső szolgáltatóval, 3% pedig 
vegyesen saját és harmadik fél járműjével végzi el a kiszállításokat. A saját 
járművet használók (N=66) relatív többsége (44%) személyautó, 32%-a 
dobozos vagy zárt kisteherautó, a többi kategória 5% alatt marad, ahogyan 
azt a 20. ábra mutatja. 
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20. ábra: Kiszállítások megoszlása alkalmazott járműtípus szerint 

Az árukat (N=78) legtöbbször, 81%-ban az üzletből szállítják ki, külső 
raktárból 15%-ban, vegyesen pedig 4%-ban teszik mindezt. 

Az áruszállítás hatékonyságát jellemzi az egyes járatokban található 
célpontok száma. Az esetek (N=66) majdnem felében, 48%-ában csupán 1-2 
vevőt szolgálnak ki az üzletek egy járatban, de 2-5 célponot is csak 24%-ban 
fűznek egybe. Igazi körjáratok, 5-nél több célponttal kevésszer fordulnak elő 
a 21. ábra tanúsága szerint. 

 

21. ábra: Kiszállítási célpontok száma egy járatban 
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A kiszállításban érintett vevők jellemzően Budapesten találhatók, a 
válaszadók (N=55) több, mint fele mondta, hogy mindegyik vevője a 
fővárosban található, és csak 18%-uk állította, hogy egyáltalán nem szállít a 
fővárosba (22. ábra). 

 

22. ábra: Kiszállítási célpontok geográfiai megoszlása 

A kiszállítások (N=76) gyakoriságának többsége, pontosabban 54%-a heti 
vagy havi rendszerességű, azaz ad-hoc jellegű. Legalább napi szintű 
kiszállítást az esetek 24%-ában végeznek. A 23. ábra mutatja a részleteket. 

 

23. ábra: Kiszállítások gyakorisága 

A kiszállítások során egységrakományok használata nem egyértelmű, az előre 
definiált típusok csak az esetek 41,7%-ában fordultak elő, a többi az egyéb 
kategóriába esett a 24. ábra szerint. 
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24. ábra: Kiszállításoknál alkalmazott egységrakományok típusa 

Az egységrakományok tömegénél sem lehet egyértelműen eldönteni a 
legjellemzőbb kategóriákat, bár a többség (51,85%) 20 kg alatti kategóriát 
jelölt meg, vélhetően 1-1 csomagot szállított ki, ezt a 25. ábra mutatja. 

 

25. ábra: Kiszállított egységrakományok tömeg szerinti megoszlása 

A válaszadók (N=59) csupán 44%-a tudott beszámolni érezhető 
csúcsidőszakról, ezek közül 62% éves, 38%-uk napi periódusú csúcsidőszakot 
jelölt meg. Az éves csúcsidőszakok relatív többsége decemberben, ill. 
„ünnepek alatt” jelentkezik. Kicsit gyengébb csúcsidőszakokat találhatunk 
tavasszal és ősszel, a nyári hónapok jellemzően gyengék, a tél (december 
kivételével) semelyik válaszban nem szerepel, mint csúcsidőszak (ld. 26. 
ábra). 
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26. ábra: Éves csúcsidőszakok előfordulási gyakorisága 

A napi csúcsidőszakok nagy szórást mutatnak, ha órás bontásokat nézünk, de 
az 27. ábrán látható kategorizálás jobb belátást enged az eredményekbe. 

 

27. ábra: Napi csúcsidőszakok százalékos eloszlása 

A jellemző kiszállítási időszak 11:00 és 17:00 között helyezkedik el, és 
átlagosan kb. 7 órát vesz igénybe. 

3.6 PROBLÉMÁK, JAVASLATOK 

A válaszadók szabadszavas lehetőséget kaptak a különböző problémák 
leírására, ezeket aztán kategóriákba szedtük. A válaszok (N=208) 30%-a 
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alapján nincsen problémájuk a válaszadóknak a logisztikával, a többi 
kategória a 28. ábra szerint oszlik el. Többségükben (55%) a nem megfelelő 
parkolási/rakodási lehetőséget jelölték meg, 9%-uk szerint nem 
megközelíthető a rakodóhely (fizikai korlátok vagy szabályozások miatt), 3%-
uk szerint nem megfelelő a rakodóhely (pl. gyakran elfoglalják 
személygépkocsival parkolás céljára), a maradék esetekben a beszállítás 
időpontját és az áruátvétel időtartamát kifogásolják. Külön kitérnénk arra, 
hogy a problémák 9,62%-a vezet biztosan szabálytalan magatartáshoz, de ez 
a szám nagyobb is lehet, mert a bizonytalan eseteket nem vettük bele ebbe 
az értékbe. 

 

28. ábra: Problémák előfordulási aránya 

Körülbelül a válaszadók (N=129) kétharmadának (66%) volt valamiféle 
javaslata a problémáik megoldására. Ezek szintén szabadszavas válaszolási 
lehetőségek voltak, itt is kategorizáltunk, mégpedig a rakodóhelyek 
kialakítására vonatkozó (34%), szabálymódosítást kívánó (19%), beszállítási 
időpontot megváltoztatni akaró (2%) és egyéb osztályokra, amint azt a 29. 
ábra mutatja. 
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29. ábra: Javaslattípusok megoszlása 
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4 RIPORT AZ EGYES KERÜLETEKRŐL 

A következő fejezetekben szerepelnek az egyes kerületekre vonatkozó 
adatok külön értékelve, illetve a XVIII. kerületre és Vecsésre vonatkozó 
részletes adatok.  

4.1 I.-V.-VI.-VII. KERÜLETEK 

Az I., V., VI., illetve VII. kerületek lakossága 143.365 fő, 10 km2-es területen. 
Ezen a területen 6543 vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 36 üzletet 
kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek többsége élelmiszer, illetve italüzlet, ruha, illetve 
cipőüzlet és étterem vagy kávézó, mint az a 30. ábrán is látható.  

 

30. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja az I., V., VI. és VII. kerületekben 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 2,85 alkalmazottjuk van (szórás 2,13), 
az üzletek területe pedig átlagosan 44,43 m2 (szórás 27,15 m2) 10,4 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 8,17 m2). Látható, hogy az ezen a területen 
található üzletek mérete jellemzően kicsi. A válaszadó üzletek 87,5%-a nem 
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rendelkezik külső raktárral. Mindössze 5 üzlet (14,29%) rendelkezik saját 
járműparkkal ezekben a kerületekben, ezeknek pedig 50%-a személyautó.  

Ezek az üzletek átlagosan 6,91 beszállítóval rendelkeznek (szórás 11,33). A 
beszállítások közel 70%-a Delivery Duty Paid, a célállomás minden esetben a 
bolt. Jellemzően hetente néhány alkalommal szállítanak be a 31. ábrán 
látható módon. Az esetek több, mint felében dobozos egységrakományokat 
szállítanak.   

 

31. ábra: Jellemző beszállítási gyakoriság az I., V., VI. és VII. kerületekben 

A válaszadó üzletek mindössze 16%-ánál fordul elő kiszállítás az üzletből, 
melyet minden esetben külső szolgáltató végez el. Az üzletek 12 esetben 
adtak meg problémát, 75%-ban a nem megfelelő parkolási és rakodási 
lehetőséget emelték ki.  

4.2 II. KERÜLET 

A II. kerület lakossága 89.903 fő, 36 km2-es területen. Ezen a területen 2607 
vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 15 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek többsége élelmiszer, illetve italüzlet, ruha, illetve 
cipőüzlet, mint az a 32. ábrán is látható.  

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 3,2 alkalmazottjuk van (szórás 1,61), az 
üzletek területe pedig átlagosan 64,8 m2 (szórás 65,07 m2) 16,53 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 37,86 m2). A válaszadó üzletek 93,3%-a nem 
rendelkezik külső raktárral. A válaszadó üzletek közül egy sem rendelkezik 
saját járműparkkal ezen a területen.  
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32. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a II. kerületben 

Ezek az üzletek átlagosan 6,67 beszállítóval rendelkeznek (szórás 12,71). A 
beszállítások 88,24%-a Delivery Duty Paid, a célállomás minden esetben a 
bolt. Jellemzően havonta néhány, ritkábban hetente néhány alkalommal 
szállítanak be. Az esetek közel 70%-ában dobozos egységrakományokat 
szállítanak be.    

A válaszadó üzletek 40%-ánál előfordul kiszállítás az üzletből, melyet 83%-
ban külső szolgáltató végez el, a kiszállítások pedig minden válaszadó esetén 
az üzletből történnek. Az üzletek 3 esetben adtak meg problémát, a nem 
megfelelő parkolási és rakodási lehetőséget, illetve a megközelíthetőség 
hiányát emelték ki.  

4.3 III. KERÜLET 

A III. kerület lakossága 130.415 fő, 40 km2-es területen. Ezen a területen 3642 
vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 20 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek több, mint fele étterem, bár, kávézó, illetve 
cukrászda, ahogy az a 33. ábrán is látható.  



  Budapest XVIII. kerület és Vecsés fenntartható városi logisztikai terve  

 

 32 

 

33. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a III. kerületben 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 5,4 alkalmazottjuk van (szórás 6,56), az 
üzletek területe pedig átlagosan 88,4 m2 (szórás 93,47 m2) 15,95 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 25,55 m2). A válaszadó üzletek egyike sem 
rendelkezik külső raktárral. A válaszadó üzletek közül 42,1%-a (8 üzlet) 
rendelkezik saját járműparkkal, ezek minden megadott esetben 
személyautók vagy dobozos/zárt teherautók.  

Ezek az üzletek átlagosan 6,2 beszállítóval rendelkeznek (szórás 5,71). A 
beszállítások több, mint 95%-át külső szolgáltató végzi, többnyire közösen 
megbeszélt módon, a célállomás minden esetben a bolt. Jellemzően minden 
nap vagy hetente néhány alkalommal szállítanak az 34. ábrán látható módon. 
Az esetek felében dobozos egységrakományokat szállítanak be, jellemző még 
a raklapos és a rekeszes egységrakomány is.   

A válaszadó üzletek 87%-ánál nem fordul elő kiszállítás az üzletből, a 
megadott esetekben mindig tehergépkocsival végzik el a kiszállításokat. Az 
üzletek 18 esetben adtak meg problémát, a nem megfelelő parkolási és 
rakodási lehetőséget (72%-ban), illetve a megközelíthetőség hiányát és a 
nem megfelelő rakodóhelyet emelték ki.  
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34. ábra: Jellemző beszállítási gyakoriság a III. kerületben 

4.4 IV. KERÜLET 

A IV. kerület lakossága 101.558 fő, 19 km2-es területen. Ezen a területen 2094 
vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 12 üzletet kérdeztünk meg. A 
megkérdezett üzletek profilja vegyes, a 12 üzlet 8 különböző kategóriába 
sorolható be a 35. ábrán látható módon.  

 

35. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a IV. kerületben 
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A megkérdezett üzleteknek átlagosan 3,18 alkalmazottjuk van (szórás 3,22), 
az üzletek területe pedig átlagosan 34,33 m2 (szórás 23,34 m2) 12,3 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 18,49 m2). A válaszadó üzletek több, mint 90%-a 
nem rendelkezik külső raktárral. A válaszadó üzletek közül mindössze 2 
rendelkezik saját járműparkkal.  

Ezek az üzletek átlagosan 6,45 beszállítóval rendelkeznek (szórás 7,12). A 
beszállítások 60%-a Delivery Duty Paid, 40%-a Ex Work Delivery, jellemzően 
a bolt által előírt módon, a célállomás 80%-ban a bolt. Jellemzően hetente 
vagy havonta néhány alkalommal szállítanak be. Az esetek több, mint 60%-
ában dobozos egységrakományokat szállítanak be. 

A válaszadó üzletek 67%-ánál nem fordul elő kiszállítás az üzletből, a 
megadott esetekben többnyire dobozos vagy zárt teherautóval végzik el a 
kiszállítást. Az üzletek 5 esetben adtak meg problémát, mindegyik a nem 
megfelelő parkolási és rakodási lehetőséget emelte ki. 

4.5 VIII.-IX. KERÜLETEK 

A VIII.-IX. kerületek lakossága 135.867 fő, 19 km2-es területen. Ezen a 
területen 4161 vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 23 üzletet kérdeztünk 
meg.  

A megkérdezett üzletek többsége étterem, bár, kávézó, cukrászda a 36. 
ábrán látható módon.  
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36. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a VIII. és IX. kerületekben 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 5,35 alkalmazottjuk van (szórás 6,36), 
az üzletek területe pedig átlagosan 86,41 m2 (szórás 72,18 m2) 34,91 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 43,09 m2). A válaszadó üzletek közel 75%-a nem 
rendelkezik külső raktárral. A válaszadó üzletek 66,7%-a rendelkezik saját 
járműparkkal, ezek a járművek 83%-ban parkolóhelyen tudnak megállni, 
többnyire pedig személyautókról van szó a 37. ábrán látható módon.   
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37. ábra: A saját járművek jellemző típusai a VIII. és IX. kerületekben 

Ezek az üzletek átlagosan 7,71 beszállítóval rendelkeznek (szórás 10,83). A 
beszállítások jellemzően a bolt által előírt módon történnek, 78%-ban külső 
szolgáltató végzi, a célállomás közel 90%-ban a bolt. Jellemzően hetente vagy 
havonta néhány alkalommal szállítanak be (42,86, illetve 22,86%-ban), de 10 
esetben előfordul naponta legalább egy beszállítás. Hét különböző fajta 
egységrakomány fordul elő ezekben a kerületekben a 38. ábrán látható 
módon.  

 

38. ábra: A különböző típusú egységrakományok előfordulása a VIII. és IX. kerületekben 

A válaszadó üzletek 70%-ánál van kiszállítás az üzletből, a megadott 
esetekben többnyire személyautóval vagy dobozos vagy zárt teherautóval 
végzik el a kiszállítást, jellemzően az üzletből szállítva, egy körjáratban 2-10 
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célpontot kiszolgálva, melyeknek jellemzően kb. a fele található Budapesten. 
Jellemzően naponta egyszer vagy hetente néhányszor végeznek kiszállítást. 

Az üzletek 16 esetben adtak meg problémát, 10 üzlet a nem megfelelő 
parkolási és rakodási lehetőséget, 3 pedig a megközelíthetőség hiányát 
emelte ki. 

4.6 X. KERÜLET 

A X. kerület lakossága 78.414 fő, 32 km2-es területen. Ezen a területen 2604 
vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 15 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek többsége élelmiszer vagy italüzlet, de 10 különböző 
profil is előfordult a 39. ábrán látható módon.  

 

39. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a X. kerületben 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 1,8 alkalmazottjuk van (szórás 1,01), az 
üzletek területe pedig átlagosan 60,67 m2 (szórás 64,43 m2) 15,6 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 31,33 m2). A válaszadó üzletek 66,7%-a nem 
rendelkezik saját járműparkkal, ezek a járművek 80%-ban parkolóhelyen 
tudnak megállni, többnyire pedig személyautókról és dobozos vagy zárt 
teherautókról van szó, egy esetben pedig cargo kerékpár is előfordul.    

Ezek az üzletek átlagosan 4,8 beszállítóval rendelkeznek (szórás 3,75). A 
beszállítások 68,57%-ban Delivery Duty Paid, 31,43%-ban Ex Work Delivery 



  Budapest XVIII. kerület és Vecsés fenntartható városi logisztikai terve  

 

 38 

módon történnek. 80%-ban nem külső szolgáltató végzi ezeket, a célállomás 
minden esetben a bolt. Jellemzően hetente vagy havonta néhány alkalommal 
szállítanak be, többnyire dobozos egységrakományokat.   

A válaszadó üzletek 87%-ánál nincs kiszállítás az üzletből, a megadott 
esetekben személyautóval végzik el a kiszállítást az üzletből szállítva. Az 
üzletek 5 esetben adtak meg problémát, a nem megfelelő parkolási és 
rakodási lehetőséget, illetve a megközelíthetőség hiányát emelték ki. 

4.7 XI. KERÜLET 

A XI. kerület lakossága 151.812 fő, 33 km2-es területen. Ezen a területen 4138 
vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 23 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek több, mint fele étterem, bár, kávézó vagy cukrászda 
a 40. ábrán látható módon.  

 

40. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a XI. kerületben 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 3,71 alkalmazottjuk van (szórás 1,82), 
az üzletek területe pedig átlagosan 47,43 m2 (szórás 33,93 m2) 20,72 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 14,13 m2). A válaszadó üzletek nem rendelkeznek 
külső raktárral, 56,52%-uk viszont rendelkezik saját járműparkkal, jellemzően 
(9 esetben) dobozos vagy zárt kisteherautókkal.   
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Ezek az üzletek átlagosan 10,52 beszállítóval rendelkeznek (szórás 11,59). A 
beszállítások 87%-ban Delivery Duty Paid módon, többnyire közösen 
megbeszélten történnek. 91,67%-ban nem külső szolgáltató végzi ezeket, a 
célállomás szinte minden esetben a bolt. Jellemzően hetente néhány 
alkalommal (80%-ban) szállítanak be, többnyire dobozos 
egységrakományokat, de más egységrakományok is előfordulnak a 41. ábrán 
látható módon. 

 

41. ábra: A különböző típusú egységrakományok előfordulása a XI. kerületben 

A válaszadó üzletek 87%-ánál nincs kiszállítás az üzletből, minden megadott 
esetben az üzletből szállítanak ki. Az üzletek 9 esetben adtak meg problémát, 
8 esetben a nem megfelelő parkolási és rakodási lehetőséget, 1 esetben a 
beszállítási időpontokat emelték ki. 

4.8 XII. KERÜLET 

A XII. kerület lakossága 58.171 fő, 27 km2-es területen. Ezen a területen 1341 
vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 8 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek fele élelmiszer, illetve italüzlet a 42. ábrán látható 
módon.  

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 2,25 alkalmazottjuk van (szórás 1,67), 
az üzletek területe pedig átlagosan 63,75 m2 (szórás 44,7 m2) 34,38 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 32,89 m2). A válaszadó üzletek 75%-a nem 
rendelkezik külső raktárral és egyáltalán nem rendelkeznek saját 
járműparkkal.    
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42. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a XII. kerületben 

Ezek az üzletek átlagosan 5,5 beszállítóval rendelkeznek (szórás 6,41). A 
beszállítások 63,64%-ban Delivery Duty Paid módon, többnyire a bolt által 
előírtan történnek. 90%-ban nem külső szolgáltató végzi ezeket, a célállomás 
minden esetben a bolt.  

A válaszadó üzletek 88%-ánál nincs kiszállítás az üzletből, a megadott 
esetben az üzletből szállítanak ki. Az üzletek mind a 8 esetben a nem 
megfelelő parkolási és rakodási lehetőséget adták meg problémaként. 

4.9 XIII. KERÜLET 

A XIII. kerület lakossága 120.256 fő, 13 km2-es területen. Ezen a területen 
3521 vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 19 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek legnagyobb része pontosan nem megadott, egyéb 
tevékenységet végez a 43. ábrán látható módon.  

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 4,44 alkalmazottjuk van (szórás 5,6), az 
üzletek területe pedig átlagosan 41,43 m2 (szórás 75,36 m2) 8,25 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 4,59 m2). A válaszadó üzletek 71,43%-a nem 
rendelkezik külső raktárral és 44,44% rendelkezik saját járműparkkal. Ezek 
minden esetben parkolóhelyen tudnak megállni a boltnál, és többnyire 
puttonyos autókról, illetve teherszállítóként használt személyautóról vagy 
dobozos, illetve zárt kisteherautókról van szó.   
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43. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a XIII. kerületben 

Ezek az üzletek átlagosan 2,27 beszállítóval rendelkeznek (szórás 1,19). A 
beszállítások 88,89%-ban Delivery Duty Paid módon, többnyire közösen 
megbeszélten történnek. 45,83%-ban külső szolgáltató végzi ezeket, a 
célállomás 80%-ban a bolt.  

A válaszadó üzletek 32%-ánál van kiszállítás az üzletből, a megadott 
esetekben többnyire dobozos vagy zárt kisteherautóval külső raktárból 
szállítanak ki. Az üzletek nem neveztek meg semmilyen, a szállítással és a 
rakodással kapcsolatos problémát ebben a kerületben.  

4.10  XIV. KERÜLET 

A XIV. kerület lakossága 124.841 fő, 18 km2-es területen. Ezen a területen 
3716 vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 21 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek legnagyobb része étterem, bár, kávézó, illetve 
cukrászda a 44. ábrán látható módon.  

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 4,16 alkalmazottjuk van (szórás 4,52), 
az üzletek területe pedig átlagosan 85,43 m2 (szórás 79,83 m2) 21,57 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 27,41 m2). A válaszadó üzletek nem rendelkeznek 
külső raktárral és 42,86% rendelkezik saját járműparkkal, többnyire 
puttonyos autókkal, illetve teherszállítóként használt személyautókkal vagy 
személyautókkal.  
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44. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a XIV. kerületben 

Ezek az üzletek átlagosan 5 beszállítóval rendelkeznek (szórás 4,79). A 
beszállítások 88,24%-ban közösen megbeszélt módon történnek, 90%-ban 
külső szolgáltató végzi ezeket, a célállomás minden esetben a bolt.  

A válaszadó üzletek 22%-ánál van kiszállítás az üzletből, a megadott 
esetekben többnyire személyautóval mindig az üzletből szállítanak ki. Az 
üzletek 18 esetben neveztek meg problémát, 85%-ban a nem megfelelő 
parkolási és rakodási lehetőség jelenti a problémát. 

4.11  XV. KERÜLET 

A XV. kerület lakossága 80.573 fő, 27 km2-es területen. Ezen a területen 2451 
vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 14 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek legnagyobb része élelmiszer, illetve italkereskedés 
vagy építőanyag, illetve vagy vasáru kereskedés a 45. ábrán látható módon. 
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45. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a XV. kerületben 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 3 alkalmazottjuk van (szórás 2,22), az 
üzletek területe pedig átlagosan 48,93 m2 (szórás 32,32 m2) 16,86 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 10,98 m2). A válaszadó üzletek nem rendelkeznek 
külső raktárral és 21,43% rendelkezik saját járműparkkal, 80%-ban ezek 
személyautók. 

Ezek az üzletek átlagosan 3,69 beszállítóval rendelkeznek (szórás 2,36). A 
beszállítások minden esetben közösen megbeszélt módon történnek, 
94,12%-ban nem külső szolgáltató végzi ezeket, a célállomás minden esetben 
a bolt. Jellemzően hetente vagy havonta néhány alkalommal történnek a 
beszállítások.  

A válaszadó üzletek közül mindössze egy esetben van kiszállítás az üzletből, 
ez személyautóval az üzletből történik. Az üzletek 9 esetben neveztek meg 
problémát, a nem megfelelő parkolási és rakodási lehetőség jelenti a 
problémát számukra. 

4.12  XVI. KERÜLET 

A XVI. kerület lakossága 73.486 fő, 34 km2-es területen. Ezen a területen 2309 
vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 12 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek legnagyobb része étterem, bár, kávézó vagy 
cukrászda, illetve egyéb tevékenységet végző üzlet a 46. ábrán látható 
módon. 
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46. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a XVI. kerületben 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 4,71 alkalmazottjuk van (szórás 3,81), 
az üzletek területe pedig átlagosan 190 m2 (szórás 389,12 m2) 196 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 638 m2). A válaszadó üzletek közül egy rendelkezik 
külső raktárral és 40% rendelkezik saját járműparkkal, ezek 81,82%-ban 
magánterületen parkolnak, a legtöbb esetben személyautókról van szó.  

Ezek az üzletek átlagosan 0,75 beszállítóval rendelkeznek (szórás 1,29). A 
beszállítások minden esetben Delivery Duty Paid módon, szinte minden 
esetben közösen megbeszélten történnek, nem külső szolgáltató végzi 
ezeket, a célállomás 85,71%-ban a bolt.   

A válaszadó üzletek esetén 21%-ban van kiszállítás az üzletből, 3-ból 2 
megadott esetben a külső raktárból szállítanak. Egy esetben nevezték meg a 
nem megfelelő parkolási és rakodási lehetőséget, mint problémát.  

4.13  XVII. KERÜLET 

A XVII. kerület lakossága 87.793 fő, 55 km2-es területen. Ezen a területen 
2111 vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 12 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek legnagyobb része élelmiszer és italüzlet a 47. ábrán 
látható módon. 



                                  Budapest XVIII. kerület és Vecsés fenntartható városi logisztikai terve  
 

 

 
45 

 

47. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a XVII. kerületben 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 4,17 alkalmazottjuk van (szórás 4,59), 
az üzletek területe pedig átlagosan 53,25 m2 (szórás 79,71 m2) 46,83 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 82,94 m2). A válaszadó üzletek közül kettő 
rendelkezik külső raktárral és 58,33% rendelkezik saját járműparkkal, ezek 
81,82%-ban magánterületen parkolnak, ezek többnyire személyautók és 
nyitott kisáruszállítók.  

Ezek az üzletek átlagosan 12,83 beszállítóval rendelkeznek (szórás 12,05). A 
beszállítások minden esetben Delivery Duty Paid módon, szinte minden 
esetben közösen megbeszélten történnek, 90%-ban nem külső szolgáltató 
végzi ezeket, a célállomás 93,33%-ban a bolt. A beszállítások a 48. ábrán 
látható módon jellemzően hetente néhány alkalommal, ritkábban naponta 
egyszer vagy havonta néhányszor történnek. 

A válaszadó üzletek esetén 25%-ban van kiszállítás az üzletből. 3 üzlet 
nevezett meg problémát, egyszer a nem megfelelő parkolási és rakodási 
lehetőséget, kétszer pedig a rakodási időtartamot emelték ki.   
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48. ábra: A beszállítások számának alakulása a XVII. kerületben 

4.14  XVIII. KERÜLET 

A XVIII. kerület lakossága 101.738 fő, 39 km2-es területen. Ezen a területen 
2628 vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 92 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek közül a legtöbb étterem, bár, kávézó, cukrászda (16 
üzlet), ruha vagy cipőkereskedő (15 üzlet) és élelmiszer, illetve italkereskedő 
(14 üzlet) a 49. ábrán látható módon. 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 2,61 alkalmazottjuk van (szórás 2,93), 
az üzletek területe pedig átlagosan 57,65 m2 (szórás 79,52 m2) 19,13 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 24,88 m2). A raktárak mérete 91,4%-ban 60 m2 alatti 
az 50. ábrán látható módon.  

A válaszadó üzletek 7,69%-a rendelkezik külső raktárral (4 üzlet), mind a 4 
Budapesten belül található, méretük pedig rendre 300 m2 alatti.  
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49. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a XVIII. kerületben 

 

50. ábra: A megkérdezett üzletekhez tartozó raktárak mérete a XVIII. kerületben 

Az üzletek 37,89%-a (36 válaszadó üzlet) rendelkezik saját járműparkkal. Ezek 
az esetek többségében parkolóhelyen állnak meg, de illegális parkolás is 
előfordul több esetben is az 51. ábrán látható módon.  
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51. ábra: A saját járművek megállási helye az üzleteknél a XVIII. kerületben 

45 megadott járműből 34 személyautó, 5 puttonyos autó, illetve 
teherszállítóként használt személyautó, 6 pedig dobozos vagy zárt 
kisteherautó, azaz a kis járművek vannak túlsúlyban. A járművek a 88,89%-
ban 1,5 tonna alatti össztömegűek, minden megadott esetben benzin vagy 
dízel meghajtásúak (12, illetve 24 esetben), az 52. ábrán látható módon 
számos különböző EURO-kategóriába tartoznak, és az esetek nagy 
többségében (36 jármű) saját tulajdonúak, 3 lízingelt jármű van a 
megadottak között. 

 

52. ábra: A saját járművek EURO-besorolása a XVIII. kerületben 

Ezek az üzletek átlagosan 4,05 beszállítóval rendelkeznek (szórás 6,31), a 
legtöbb esetben élelmiszert, illetve ruházati termékeket be. A beszállítások 
55,48%-ban Delivery Duty Paid módon, 44,52%-ban Ex Work Delivery módon 
történnek. A szállítás módjának meghatározása 58,71%-ban a bolt által 
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előírtan, 28,39%-ban a beszállító által előírtan, 12,9%-ban pedig közösen 
megbeszélten történik. 35,06%-ban külső szolgáltató végzi ezeket és csak 
4,76% esetén van lehetőség expressz szállításra. A célállomás 97,36%-ban a 
bolt. A beszállítások jellemzően hetente néhány alkalommal történnek az 53. 
ábrán látható módon.  

 

53. ábra: A beszállítási gyakoriság a XVIII. kerületben 

Az esetek 50,63%-ában dobozos egységrakományokat szállítanak be, más 
típusú egységrakományok ritkán fordulnak elő. Ezek térfogata a legtöbb 
esetben 0,8 és 1 m3 közötti. A legtöbb megadott esetben egy 
egységrakomány tömege 5 és 20 kg közötti, azonban 57,85%-ban változó a 
tömeg. Átlagosan 4-7 db egységrakomány érkezik egy szállítás során.  

A válaszadók 48,15%-ánál értelmezhetünk szállítási csúcsidőszakot. 93,33% 
esetén éven belüli csúcsidőszak van, ez a legtöbb esetben a tavaszi és a nyári 
hónapokra esik az 54. ábrán látható módon.  
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54. ábra: Az éven belüli szállítási csúcsidőszakok által érintett hónapok a XVIII. kerületben 

A beszállítási időszakok kezdete 93,41%-ban 0 és 12 óra közé, azaz a nap első 
felébe esik, a vége pedig 97,8%-ban 5 és 20 óra közé, azaz a XVIII. kerületben 
a beszállítások egész nap történnek, leggyakrabban 9 és 12 óra között, de 
számos esetben előfordul szállítás a többi órában is. Az válaszadó üzletek 
85,19%-ának megfelelő a jelenlegi beszállítási időszak. A szállítások 
fogadásának időigénye az 55. ábrán látható módon jellemzően kevesebb, 
mint 10 perc.  

 

55. ábra: A szállítások fogadásának időigénye a XVIII. kerületben 

A szállításokra a legtöbb esetben dobozos vagy zárt teherautókat (60,26%-
ban), illetve személyautókat (19,87%-ban) használnak az 56. ábrán látható 
módon. A szállítójárművek 50%-ban parkolóhelyen, 12,34%-ban 
magánterületen tudnak megállni, de 36 esetben (23,38%) előfordul illegális 
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parkolás is. 78,57% esetén nincs lehetőség a nyitvatartási időn kívül árut 
fogadni.  

 

56. ábra: Különböző típusú járművek előfordulása a beszállítóknál a XVIII. kerületben 

90 válaszadó üzletből 21 esetén fordul elő kiszállítás vevőknek (23%), 41% 
esetén végzi ezeket külső szolgáltató, és a szállítások minden esetben 
személyautóval vagy dobozos, illetve zárt kisteherautóval történnek. 91%-
ban az üzletből szállítják ki az árut, egy körjáratban 90%-ban kevesebb, mint 
10 célpontot szolgálva ki. 50%-ban minden célpont budapesti, 1 esetben a 
fele és 43%-ban egy sincs Budapesten. Az 57. ábrán látható módon nagyon 
különböző gyakorisággal szállítanak, rendre 100 kg alatti, illetve változó 
tömegű egységrakományokat. Az üzletek 36%-a esetén értelmezünk 
kiszállítási csúcsidőszakot, 3-szor napi (ebből 2-szer vacsoraidőszakban), 5-
ször évi (ebből legtöbbször decemberben) csúcsidőszakot. A kiszállítási 
időszak a legtöbb esetben változó.  
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57. ábra: A kiszállítási gyakoriság a XVIII. kerületben 

18 válaszadó üzlet esetén nincs probléma a rakodással, illetve szállítással, 16 
üzlet a nem megfelelő parkolási és rakodási lehetőséget emelte ki, 7 pedig a 
megközelíthetőség hiányát. A javaslatok többsége (11) szerint rakodó és 
parkolóhelyek kialakítására lenne szükség, illetve 4 üzlet javasolt 
szabálymódosításokat.  

4.15  XIX.-XX. KERÜLETEK 

A XIX-XX. kerületek lakossága 126.052 fő, 22 km2-es területen. Ezen a 
területen 3067 vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 18 üzletet kérdeztünk 
meg.  

A megkérdezett üzletek legnagyobb része élelmiszer és italüzlet, az 58. ábrán 
látható módon. 



                                  Budapest XVIII. kerület és Vecsés fenntartható városi logisztikai terve  
 

 

 
53 

 

58. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a XIX-XX. kerületekben 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 5,5 alkalmazottjuk van (szórás 6,83), az 
üzletek területe pedig átlagosan 73,31 m2 (szórás 82,99 m2) 25,41 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 34 m2). A válaszadó üzletek fele rendelkezik külső 
raktárral és 61,11% rendelkezik saját járműparkkal, ezek többnyire 
személyautók.  

Ezek az üzletek átlagosan 1,63 beszállítóval rendelkeznek (szórás 2,55). 
68,75%-ban nem külső szolgáltató végzi ezeket, a célállomás 64,71%-ban a 
bolt. A beszállítások jellemzően hetente néhány alkalommal történnek. 

A válaszadó üzletek közül egy esetén van kiszállítás az üzletből, 
személyautóval. 3 üzlet nevezett meg problémát, mindegyik a nem megfelelő 
parkolási és rakodási lehetőséget emelte ki.   

4.16  XXI. KERÜLET 

A XXI. kerület lakossága 76.911 fő, 22 km2-es területen. Ezen a területen 1739 
vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 10 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek hat különböző profilba tartoznak, közülük a legtöbb 
élelmiszer és italüzlet, az 59. ábrán látható módon. 
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59. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a XXI. kerületben 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 1,7 alkalmazottjuk van (szórás 0,95), az 
üzletek területe pedig átlagosan 11,78 m2 (szórás 4,18 m2) 6,6 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 5,5 m2), látható, hogy a korábbiaknál jelentősen 
kisebb üzletekről van itt szó. A válaszadó üzletek 70%-a rendelkezik saját 
járműparkkal, ezek többnyire dobozos vagy zárt kisteherautók, de több 
személyautó és puttonyos autó, illetve teherszállítóként használt 
személyautó is előfordul.  

Ezek az üzletek átlagosan 1,5 beszállítóval rendelkeznek (szórás 0,76). A 
beszállítások 69,23%-ban Delivery Duty Paid módon történnek, általában a 
szállító által előírva. Egyszer sem külső szolgáltató végzi ezeket, a célállomás 
minden esetben a bolt. A beszállítások jellemzően havonta, ritkábban 
hetente néhány alkalommal történnek. 

A válaszadó üzletek esetén nincs kiszállítás az üzletből, és az üzletek nem 
neveztek meg a szállítással vagy rakodással kapcsolatos problémát.    

4.17  XXII. KERÜLET 

A XXII. kerület lakossága 54.611 fő, 34 km2-es területen. Ezen a területen 
1508 vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 8 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek öt különböző profilba tartoznak a 60. ábrán látható 
módon. 
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60. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja a XXII. kerületben 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 1,38 alkalmazottjuk van (szórás 0,52), 
az üzletek területe pedig átlagosan 55,63 m2 (szórás 25,7 m2) 12,13 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 12,06 m2). A válaszadó üzletek nem rendelkeznek 
külső raktárral és saját járműparkkal sem. 

Ezek az üzletek átlagosan 3,5 beszállítóval rendelkeznek (szórás 3,51). A 
beszállítások 91,67%-ban Ex Work Delivery módon történnek, általában a 
bolt által előírva. 91,67%-ban nem külső szolgáltató végzi ezeket, a 
célállomás minden esetben a bolt. A beszállítások jellemzően havonta 
néhány alkalommal történnek. 

A válaszadó üzletek esetén egyszer fordul elő kiszállítás az üzletből, 
puttonyos autóval hetente néhány alkalommal. Az üzletek hat esetben 
neveztek meg problémát, ötször a nem megfelelő parkolási és rakodási 
lehetőséget, egyszer a nem megfelelő rakodóhelyet emelték ki.  

4.18  XXIII. KERÜLET 

A XXIII. kerület lakossága 23.641 fő, 41 km2-es területen. Ezen a területen 650 
vizsgált cég üzemel. Ezen a területen 4 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek közül 2 élelmiszer, illetve italbolt, 1 étterem, bár 
kávézó cukrászda és 1 egyéb tevékenység kategóriájú.  

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 2,75 alkalmazottjuk van (szórás 1,5), az 
üzletek területe pedig átlagosan 57,5 m2 (szórás 44,81 m2) 31,25 m2-es 
raktárhelyiséggel (szórás 32,76 m2). A válaszadó üzletek közül egy 
rendelkezik külső raktárral és három saját járműparkkal.  
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Ezek az üzletek átlagosan 3,25 beszállítóval rendelkeznek (szórás 4,57). A 
beszállítások minden esetben Ex Work Delivery módon történnek, általában 
közösen megbeszélten vagy a bolt által előírva. A célállomás minden esetben 
a bolt. A beszállítások jellemzően hetente vagy havonta néhány alkalommal 
történnek. 

A válaszadó üzletek esetén nem fordul elő kiszállítás az üzletből. Az üzletek 
két esetben neveztek meg problémát, a nem megfelelő parkolási és rakodási 
lehetőséget emelték ki.  

4.19  VECSÉS 

Vecsés lakossága 20.463 fő, 36 km2-es területen. Ezen a területen 539 vizsgált 
cég üzemel. Ezen a területen 19 üzletet kérdeztünk meg.  

A megkérdezett üzletek közül a legtöbb egyéb tevékenységet végez, illetve 
élelmiszer és italkereskedés a 61. ábrán látható módon. 

 

61. ábra: A megkérdezett üzletek fő profilja Vecsésen 

A megkérdezett üzleteknek átlagosan 3,89 alkalmazottjuk van (szórás 5,71), 
az üzletek területe pedig átlagosan 206,42 m2 (szórás 461,96 m2) 40,53 m2-
es raktárhelyiséggel (szórás 79,41 m2). Látható, hogy a megkérdezett üzletek 
között néhány különösen nagy területű is volt, közel 70% alapterülete 40 m2 
alatti.  
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A válaszadó üzletek 31,58%-a rendelkezik külső raktárral (6 üzlet), 8 
megadott külső raktárból 3 található Budapesten belül.  

Az üzletek 68,42%-a (13 üzlet) rendelkezik saját járműparkkal. Ezek 6 esetben 
parkolóhelyen, 3 esetben magánterületen tudnak megállni az üzletnél, az 
arány pedig hasonlóan alakul a külső raktáraknál is. A járművek legnagyobb 
része személyautó a 62. ábrán látható módon. A járművek a legtöbb esetben 
1,5 tonna alatti össztömegűek, benzin vagy dízel meghajtásúak (8, illetve 10 
esetben), az 5 válaszadó esetén EURO 4-es, 5-ös és 6-os motorral 
rendelkeznek, illetve minden megadott esetben saját tulajdonúak. 

 

62. ábra: A különböző típusú saját járművek előfordulása Vecsésen 

Ezek az üzletek átlagosan 1,61 beszállítóval rendelkeznek (szórás 0,92), a 
legtöbb esetben élelmiszert, illetve növényeket szállítanak be. A beszállítások 
75,86%-ban a szállító által előírt módon történnek. 73,08%-ban nem külső 
szolgáltató végzi ezeket és csak 10,34% esetén van lehetőség expressz 
szállításra. A célállomás minden esetben a bolt. A beszállítások jellemzően 
hetente néhány alkalommal történnek a 63. ábrán látható módon.  
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63. ábra: A beszállítási gyakoriság Vecsésen 

Az esetek közel 50%-ában dobozos egységrakományokat szállítanak be a 64. 
ábrán látható módon. Ezek térfogata legtöbb esetben 0,2 m3 alatti vagy 0,8 
és 1 m3 közötti. Az esetek 46,15%-ában egy egységrakomány tömege 5 és 20 
kg közötti, 100 kg fölötti méret pedig csak 2 esetben fordul elő. Átlagosan 4-
7 db egységrakomány érkezik egy szállítás során.  

 

64. ábra: A különböző típusú egységrakományok előfordulása Vecsésen 
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A válaszadók 48,15%-ánál értelmezhetünk szállítási csúcsidőszakot. Ezek 
30,77%-a esetén napon belüli csúcsidőszakról van szó, ennek kezdete 
többnyire délelőttre (9-12 óra közé), vége pedig délutánra esik (12-16 óra 
közé), azaz a csúcsidőszakot nap közben értelmezzük. 69,13% esetén éven 
belüli csúcsidőszak van, ez a legtöbb esetben a nyári hónapokra, illetve a 
karácsonyi időszakra, decemberre esik. 

A beszállítási időszakok kezdete rendre 5 és 12 óra közé esik, a vége pedig 
rendre 9 és 20 óra közé, azaz Vecsésen a beszállítások egész nap történnek. 
Az összes válaszadó üzletnek megfelelő a jelenlegi beszállítási időszak. A 
szállítások fogadásának időigénye a 65. ábrán látható módon jellemzően 10 
és 20 perc közötti. A szállításokra a legtöbb esetben különböző fajta 
tehergépkocsikat, ritkábban személyautókat használnak. A szállítójárművek 
13 esetben parkolóhelyen, 6 esetben magánterületen állnak meg a parkolás 
során. 93,33% esetén nincs lehetőség a nyitvatartási időn kívül árut fogadni.  

 

65. ábra: A szállítások fogadásának időigénye Vecsésen 

18 válaszadó üzletből 4 esetén fordul elő kiszállítás vevőknek (22%), minden 
esetben saját feladó szállít, személyautóval vagy dobozos, illetve zárt 
kisteherautóval. Minden esetben üzletből szállítják ki az árut, egy körjáratban 
1-5 célpontot szolgálva ki. 3 esetben jellemzően nincs budapesti célpont, 1 
esetben pedig minden célpont Budapesten található. Jellemzően hetente 
vagy havonta néhány alkalommal szállítanak, rendre 100 kg alatti tömegű 
egységrakományokat. Egy üzlet esetén értelmezhetünk kiszállítási 
csúcsidőszakot, ami az őszi hónapokra esik. 
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Tizenhét üzlet esetén nincs probléma a rakodással, illetve szállítással, egy 
üzlet esetén pedig a megközelíthetőség merült fel problémaként a 66. ábrán 
látható módon. Számos üzlet adott javaslatot így is, a beszállítási időpont 
módosítása, rakodó és parkolóhelyek kialakítása és szabálymódosítások is 
felmerültek Vecsés esetén.  

 

66. ábra: A szállítással és a rakodással kapcsolatban felmerülő problémák Vecsésen 
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5 RIPORT A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓKRÓL 

10 interjút készítettünk el a vizsgált területen tevékenykedő logisztikai 
szereplőkkel. A válaszadók közül hét vállalat futárszolgálat, három pedig 
szállítmányozó cég.  

A válaszadók telephelyei közül hét Budapesten, kettő Vecsésen, egy pedig 
Alsónémediben található a 67. ábrán látható módon. Érdemes megjegyezni, 
hogy tízből öt telephely a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén 
található, három budapesti, illetve kettő vecsési címmel. Mindegyik, a 
repülőtéren megadott telephely futárszolgálatokhoz tartozik. A válaszadó 
logisztika szereplők közül 9 Kft.-ként, 1 pedig Zrt.-ként működik.  

 

67. ábra: Melyik településen található a vizsgált logisztikai szereplők telephelye?  

A válaszadók a 68. ábrán látható módon többnyire saját tulajdonú 
járművekkel rendelkeznek, amelyek túlnyomórészt furgonok, illetve könnyű 
és nehéz tehergépkocsik. A válaszadók rendre több, mint 10 ilyen furgonnal, 
illetve tehergépkocsival rendelkeznek.  

 

68. ábra: Különböző típusú járművek előfordulása a logisztikai szereplőknél 
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A válaszadó logisztikai szereplők járművei az esetek nagy többségében 1,5 és 
3,5 tonna közötti, illetve 3,5 tonna feletti méretűek. A 69. ábrán látható 
módon ezek a járművek többnyire dízel, ritkábban benzin meghajtásúak, 
elektromos meghajtás csak egy esetben fordult elő.  

 

69. ábra: Különböző meghajtású járművek előfordulása a logisztikai szereplőknél 

A kapott válaszok alapján ezek a járművek többnyire EURO 4, illetve EURO 5 
kategóriába esnek a 70. ábrán látható módon, azonban nem minden 
válaszadó tudott információval szolgálni ezekről az adatokról.  

 

70. ábra: Különböző EURO kategóriába eső járművek előfordulása a logisztikai szereplőknél 

A gyűjtő, illetve terítőjáratok során a válaszadó logisztika szereplők 
leggyakrabban raktárakat, gyárakat, viszonteladókat és végfelhasználókat 
ejtenek útba a 71. ábrán látható módon, a kiindulási, illetve az érkezési pont 
pedig többnyire raktár vagy a saját telephely.  
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71. ábra: A begyűjtés és a terítés során érintett különböző típusú célpontok előfordulása 

A válaszadó logisztikai szereplők számos különböző fajta árut szállítanak a 72. 
ábrán látható módon. Leggyakrabban számítógépeket és IT-anyagokat 
szállítanak, ezek mind a tíz válaszadónál előfordultak.  
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72. ábra: A különböző típusú szállított áruk előfordulása 

Minden válaszadó napi gyakorisággal szállít, a szállítmányok tömege pedig a 
73. ábrán látható módon szinte mindig 100 kg és 1 tonna közötti vagy 1 
tonnánál is nagyobb. A szállítások szinte minden esetben 20 percnél tovább 
tartanak.  
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73. ábra: A különböző tömegű szállított áruk előfordulása 

A áruszállítást végző járművek a válaszadó logisztikai szereplők esetén (az 
üzletek válaszaihoz hasonló módon) a járdán tudnak megállni, vagy 
másodikként egy sávot elállva, azaz a 74. ábrán is jól látható módon az 
illegális parkolás van túlsúlyban. Tíz válaszadó közül mindössze három 
szokott nyitvatartási időn kívül szállítani, ez is egybevág az üzletektől kapott 
válaszokkal.  

 

74. ábra: Hol tudnak megállni az áruszállító járművek a célpontoknál? 

A válaszadók a legtöbb esetben több problémát is kiemeltek, ezek közül 
leggyakrabban a rakodásra használható hely hiányát a rakodóhely rossz 
megközelíthetőségét, valamint azt, hogy nem összehangoltak a szállítások a 
különböző vevők oldaláról. Többen is kiemelték a szállítási időpontokat, a 
hosszú áruátvételt, de a az árukárok veszélye és a különböző 
egységrakományok, segédberendezések használata is felmerült 
problémaként a 75. ábrán látható módon.  
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75. ábra: Milyen problémák merülnek fel a szállítások, illetve a rakodás során?  

A legtöbb megkérdezett logisztika szereplő fejlesztési javaslatként a rakodó, 
illetve parkolóhelyek számának növelését emelte ki.  
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