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Tisztelt Olvasó!

 
A Logisztikai Évkönyv célja a logisztika területén elért 
legújabb kutatási eredmények és szakmai, gyakorlati 
tapasztalatok megosztása a szakterület iránt érdeklődőkkel. 
Az Évkönyv az utóbbi évek során a tudományos közéletben 
és a gyakorlati szakemberek körében egyaránt elismert, 
rangos és immár hagyományokkal rendelkező kiadvánnyá 
vált. Bár ebben az évben mind a főszerkesztő személye, 
mind a szerkesztőbizottság, továbbá a lektorálásban 
résztvevők köre is megújult, a kiadvány alapvető jellege 
nem változott: célunk a kialakult hagyományok és a magas 
szakmai színvonal megőrzése.
Igyekeztünk megőrizni azt a kialakult gyakorlatot is, 
hogy az Évkönyv szerzői között az akadémiai szférában 
dolgozó tudományos kutatók és oktatók, valamint gyakorló 
szakemberek egyaránt megtalálhatók. Ennek következménye 
az, hogy a tanulmányok az elméleti modellektől kezdve a 
legjobb vállalati gyakorlatok elemzéséig a logisztika széles 
spektrumát igyekeznek felölelni. A könnyebb érthetőséget, 
tematikus áttekinthetőséget segíti a tanulmányok 
témakörökhöz rendelése. Az idei Évkönyvben – a cikkek 
által érintett területeket figyelembe véve – a következő 
témaköröket azonosítottuk:
- modellezés a logisztikában,
- logisztika ágazati megközelítésben,
- logisztikai szolgáltatók,
- technológiai megoldások,
- zöld logisztikai,
- kitekintés.
Ahogy látható, a témakörök igazodnak a kurrens nemzetközi 
szakmai és tudományos folyóiratok témáihoz, a jelenleg 
fókuszban lévő ellátásilánc-menedzsment és logisztikai 
problémákhoz is.

Dr. Doór Zoltán
MLE elnök

Dr. habil. Duleba
Szabolcs
főszerkesztő

E
lőszó
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A megjelenő tanulmányok előre lefektetett formai követelmények és tartalmi 
elvárások mentén készültek. A kialakult gyakorlatnak megfelelően a szerzők által 
leadott témajavaslatok előzetes szűrését a szerkesztőbizottság végezte el, s minden 
egyes megjelenésre váró cikket egy kijelölt szerkesztőbizottsági tag, vagy külső, 
neves szakmai lektor véleményezett. 
Jól tükrözi a logisztika változó gazdasági és társadalmi szerepét, hogy idén a szerzők 
a korábbiaknál is több figyelmet szenteltek a logisztikai szolgáltatók elemzésének, 
a „zöld” logisztikai megoldásoknak, valamint azoknak a technológiai újításoknak, 
amelyek gyökeresen megváltoztatják nem csak gazdasági tevékenységünket, de 
akár mindennapjainkat is. Az Évkönyvben hangsúlyos a modellezési, módszertani 
megközelítés is, amely a logisztika interdiszciplináris sajátosságát juttatja 
érvényre. Megjegyezzük, hogy az Évkönyvben – a hagyományoknak megfelelően 
– a logisztikát tágabb értelemben, a kapcsolódó szakterületeket is beleértve 
értelmezzük. A „Kitekintés” fejezet ilyen, a területet gazdagító, de ahhoz lazábban 
kapcsolódó tanulmányokat tartalmaz.
Reméljük, hogy a Logisztikai Évkönyv idei kiadása is hasznos tudásanyaggal bővíti 
az olvasók ismereteit. Az ismeretek befogadásán túl a szerkesztőség továbbra is 
várja az olvasók észrevételeit és javaslatait az Évkönyv minőségének további 
javítása céljából.
Főszerkesztőként köszönetemet szeretném kifejezni dr. Bokor Zoltán kollégámnak, 
korábbi főszerkesztőnek, aki hasznos tanácsaival és útmutatásaival jelentősen 
segítette a munkámat és a feladatok átvételét gördülékennyé tette.
Végül, de nem utolsó sorban külön köszönet illeti azokat a munkatársakat, akik 
hozzájárultak az Évkönyv elkészítéséhez és megjelentetéséhez.
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A gabona-betakarítás modellezése szimulációval 
Dr. Benkő János 
SZIE GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 
2100 Gödöllő, Páter K. u.1. 

 

Dr. Benkő János  
Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök (GATE, 1973), a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi tanár, a 
SZIE Gazdaságtudományi Kar Logisztikai menedzsment mesterképzési szakának vezetője. Az anyagmozgatás és 
a logisztika területén több mint 35 éve végez oktató- és kutatómunkát. Főbb szakterületei: anyagmozgató gépek 
tervezésének elméleti problémái, logisztikai folyamatok matematikai modellezése és szimulációja. Számos cikk, 
szoftver, egyetemi jegyzet és könyv szerzője. Több, az említett területeken működő bizottság és testület tagja.  
E-mail: benko.janos@gtk.szie.hu 

 

Összefoglaló: 

A mezőgazdasági termelés sajátosságai miatt a betakarítógépek, mint erőforrások az ipari termelés erőforrásaitól 
eltérően működnek. Az iparban a gyártási rendszerek erőforrásai helyhez kötöttek, amelyekhez megmunkálásra 
váró anyagokat, munkadarabokat mozgatunk. A növénytermesztésben viszont fordítva, a mobilitással rendelkező 
gépeket mozgatjuk a munkatárgyát képező a földhöz, illetve az azon termesztett növényekhez. A betakarítási 
folyamatok további sajátossága, hogy a betakarított terményt a szántóföldről azonnal el kell szállítani. Ennek 
megfelelően a szimulációban a betakarítás és az azt kiszolgáló szállítás nem válaszható szét, már csak azért sem, 
mert gyakran a szimuláció egyik célja a betakarítógép és az azt kiszolgáló szállítójárművek működési 
összhangjának megteremtése. A tanulmány a gabona betakarítás és szállítás szimulációs modelljét, a 
modullogika felépítését, működését és a szimuláció futásának várható eredményeit mutatja be. 

Kulcsszavak: szimulációs modell, gabona betakarítás, gabonaszállítás, gépkihasználás, ARENA 
 
1. Bevezetés 

A gabona-betakarítás vezérgépe az arató-cséplőgép vagy gabonakombájn, amit elsősorban 

kalászos gabonafélék (búza, árpa, rozs, triticale, stb.) betakarítására használnak, de megfelelő 

adapterrel felszerelve és átalakítva alkalmas más szemes termények (kukorica, napraforgó, 

repce, hüvelyesek és apró magvak) betakarítására is. Magyarországon az említett körbe 

tartozó növények szántóterülete az összes szántóterület 70-80%-át teszi ki, aminek 

köszönhetően a gabonakombájn a leggyakrabban alkalmazott magajáró betakarítógép. 

A mezőgazdasági termelés sajátosságai miatt a gépek, így a betakarítógépek is, mint 

erőforrások az ipari termelés erőforrásaitól eltérően működnek. Az iparban a gyártási 

rendszerek erőforrásai helyhez kötöttek, amelyekhez megmunkálásra váró anyagokat, 

munkadarabokat mozgatunk. A növénytermesztésben viszont fordítva történik: a mobilitással, 

magajáró képességgel rendelkező gépeket mozgatjuk a munkatárgyát képező a földhöz, illetve 

az azon termesztett növényekhez. A betakarítási folyamatok további sajátossága, hogy a 

betakarított terményt a szántóföldről azonnal el kell szállítani. Ennek megfelelően a 

szimulációban a betakarítás és az azt kiszolgáló szállítás nem válaszható szét, már csak azért 

sem, mert gyakran a szimuláció egyik célja a betakarítógép és az azt kiszolgáló 

szállítójárművek működési összhangjának megteremtése (Benkő, 2012). 
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Egymenetes betakarításkor az aratócséplőgép a lábon álló terményt levágja, a szemet kicsépli, 

megtisztítja és tartályba gyűjti. A szalmát és egyéb mellékterméket pedig rendre, illetve 

kupacba a tarlóra üríti, esetleg speciális adapterrel feldolgozva begyűjthetővé teszi, vagy a 

táblán szétteríti. Az aratócséplőgép a magtartályában gyűjtött szemet annak telítődésekor 

szállítójárműre (tehergépkocsira vagy traktoros pótkocsira) üríti, amely a gabonát a 

feldolgozás helyére, vagy közvetlen értékesítéskor a terményátvevő telepre szállítja.  

 

2. A gabona betakarítógépek technológiai jellemzői 

Az aratócséplőgépek teljesítőképességét általában a gép áteresztőképességével jellemzik. Az 

áteresztőképesség azt a legnagyobb gépterhelést (1 másodperc alatt a gépen áthaladó 

szem+szalma mennyiséget) jelenti, amelynél a cséplőrész szemvesztesége nem haladja meg a 

nemzetközileg elfogadott 1,5%-os értéket.  

A kombájn kiválasztásakor abból az elvi megfontolásból kell kiindulni, hogy kisméretű, 

kisteljesítményű aratócséplőgéppel is lehet nagy hozamú területen dolgozni, illetve a 

nagyméretű, nagy áteresztőképességű kombájnokat is lehet kishozamú területen üzemeltetni, 

ha az optimális kihasználás feltételeit megteremtjük. Ez a gyakorlatban azonban nem olyan 

egyszerű, mint azt gondolnánk. A gépterhelést a terméshozam, a vágásszélesség 

(munkaszélesség) és a haladási sebesség befolyásolja. Ezek közül az első kettő adott, és csak 

a haladási sebességet tudjuk változtatni az aratócséplőgép konstrukciós adottságai által 

meghatározott sebességtartományban. A megengedhető sebességet a terepviszonyok és a 

termény állapota is befolyásolhatja. Mindezeket figyelembe véve a várható átlagos 

terméshozamhoz a kombájnt úgy kell megválasztani, hogy a választott gép vágásszélessége és 

a változtatható haladási sebessége tegye lehetővé az áteresztőképesség maximális 

kihasználását. 

A gépterhelés a következő formulával számítható ki: 

(1) 
36

MvBq 
   (kg/s), 

ahol B a munkaszélesség (m), v a haladási sebesség (km/h), M az egységnyi területre eső 

szem+szalma hozam (t/ha).  

A munkaszélesség kalászos gabona betakarításakor a vágóasztal szélességével egyenlő. Más 

esetekben, pl. kukorica betakarításkor a kukorica betakarító adapter sorainak számától (n) és a 

sortávolságtól (ts) függ: 

(2) stnB  (m). 

A gyakorlatban általában az egységnyi területre eső szem+szalma hozam (M) helyett a 

 

szemtermés hozamot (Mm) és a szem-szalma arányt (c= Mm/Msz) használjuk, amelyekkel a 

gépterhelés 

(4) 





 




c
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 (kg/s), 

ahol a szem-szalma arány értéke a terménytől és a fajtától függően c=0,66…5,55 között 

változik. Leggyakrabban búzánál c=1, kukoricánál c=2,3 értékű. 

Ezt az összefüggést használhatjuk ismert terméshozam, áteresztőképesség és munkaszélesség 

esetén a maximális haladási sebesség kiszámítására. Egyes aratócséplőgépeket különböző 

szélességű vágóasztalokkal forgalmaznak. Ilyenkor az átlagos terméshozam, az adott területen 

elérhető haladási sebesség és az áteresztőképesség ismeretében a formula segíthet a 

vágóasztal megválasztásában. 

 

3. A gabona betakarítógépek kihasználási mutatói 

A nagyteljesítményű aratócséplőgépek terjedésével párhuzamosan a helyes üzemeltetés 

kulcsfontosságúvá válik. A gépek teljesítőképességének és munkaidejének kihasználatlansága 

ugyanis a nagyteljesítményű gépeknél értelemszerűen nagyobb teljesítmény-kiesést okoz, 

ezért e gépek üzemeltetésére fokozott gondot kell fordítani. 

 

T1 Alapidő 52% 

T2 Mellékidő 8% 

T3 Műszaki kiszolgálás ideje 11% 

T4 Technológiai és műszaki hibák kiküszöböléséhez szükséges idő 11% 

T5 Egyéb időveszteségek 18% 

1. táblázat. Az aratócséplőgépek üzemeltetésekor mért főbb időelemek megoszlása (Forrás: 

saját szerkesztés). 

 

Az aratócséplőgépek időelemeinek megoszlását az 1. táblázat foglalja össze, amelyből 

kiolvashatóan a gépek csupán munkaidejüknek a felét töltik aratással (T1 idő), a munkaidő 

másik fele kiegészítő műveletekre fordítódik vagy elvész. Az 1. táblázat időelemeinek pontos 

definíciói ismertek, illetve az irodalomban megtalálhatók (Jován, 1980).  

Felmérések és vizsgálatok bizonyítják, hogy az aratócséplőgépek összes üzemórára számított 

teljesítménye lényegesen kisebb, mint ami az áteresztőképességük alapján elvárható lenne. 

Ennek okai alapvetően két tényezőre, a teljesítőképesség és a munkaidő nem megfelelő 

kihasználására vezethetők vissza. Az áteresztőképesség jobb kihasználása döntően műszaki, a 
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1. táblázat. Az aratócséplőgépek üzemeltetésekor mért főbb időelemek megoszlása (Forrás: 

saját szerkesztés). 

 

Az aratócséplőgépek időelemeinek megoszlását az 1. táblázat foglalja össze, amelyből 

kiolvashatóan a gépek csupán munkaidejüknek a felét töltik aratással (T1 idő), a munkaidő 

másik fele kiegészítő műveletekre fordítódik vagy elvész. Az 1. táblázat időelemeinek pontos 

definíciói ismertek, illetve az irodalomban megtalálhatók (Jován, 1980).  

Felmérések és vizsgálatok bizonyítják, hogy az aratócséplőgépek összes üzemórára számított 

teljesítménye lényegesen kisebb, mint ami az áteresztőképességük alapján elvárható lenne. 

Ennek okai alapvetően két tényezőre, a teljesítőképesség és a munkaidő nem megfelelő 

kihasználására vezethetők vissza. Az áteresztőképesség jobb kihasználása döntően műszaki, a 
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munkaidő jobb kihasználása pedig elsősorban munkaszervezési feladat. Természetesen tartós 

üzemben 100%-os kihasználtság sem a gépek áteresztőképessége, sem munkaidő tekintetében 

nem érhető el, de a tapasztalat szerint az elvárhatónál kisebb teljesítmény kihasználást javítani 

lehet, és ebben a szimuláció is segíthet. 

 

4. Az egymenetes gabona betakarítás modellezése 

Tekintsünk egy gabonafélék betakarítására alkalmas aratócséplőgépet, és a hozzákapcsolódó 

tetszőleges számú és kapacitású szállítójárműből álló flottát, amelyek a betakarított gabonát 

ismert távolságban elhelyezkedő tárolóba szállítják. Továbbá tekintsük azt az ismert méretű és 

hozamú termőterületet (táblát), ahol az aratócséplőgép működik. A modellezett 

aratócséplőgép kalászos gabonafélék, megfelelő adapterrel felszerelve más szemes termények 

(kukorica, napraforgó, repce, hüvelyesek és apró magvak) betakarítására egyaránt 

használható. 

A rendszer működésével kapcsolatban a következő feltevéseket tesszük: 

1. Az aratócséplőgép mindig a maximális áteresztőképességének (qmax) megfelelő 

teljesítménnyel működik, amit úgy érünk el, hogy a gép sebességét (v) változtatjuk. 

2. A táblán mindig van elegendő gabona, azaz az aratócséplőgép anyaghiány miatt soha 

nem áll le. 

3. Az aratócséplőgép működését véletlenszerű meghibásodások zavarhatják meg, 

amelyek bármilyen időpontban jelentkezhetnek. A meghibásodások közötti idők általában 

exponenciális eloszlásúak, a javítási időközök normális eloszlásúak, de ezektől eltérő 

eloszlásokat is használhatunk. 

4. A magtartály tartalmának járműre ürítése menetközben vagy álló helyzetben történhet. 

5. Az aratócséplőgép akkor üríthető, ha a magtartály tartalma eléri az üríthető 

mennyiséget. Az üríthető mennyiség, ha a  

Tehergépkocsi kapacitás > Tartály kapacitás, 

akkor az  

Üríthető mennyiség =0,9*Tartály kapacitás, 

különben az 

Üríthető mennyiség = Tehergépkocsi kapacitás. 

6. Az ürítési és a fordulási idő lehet állandó vagy változó értékű. 

7. Az aratócséplőgép akkor blokkolódik, ha megtelik a magtartály és nem áll 

rendelkezésre szállítókapacitás, a táblavégén fordul, álló helyzetben ürít vagy 

meghibásodik. 

M
odellezés a logisztikában



   LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015     15

 

8. A szállítójárműveket az aratócséplőgép ciklikusan veszi igénybe. A következő 

járművet csak akkor igényli, ha az éppen aktív jármű teljes feltöltése befejeződött.  

9. A szállítójárműveket mindig a maximális szállítókapacitásukra töltjük fel, azaz csak 

telített jármű hagyhatja el a táblát. 

10. Az egyszerűség kedvéért a táblahosszúságát állandónak tekintjük. 

11. A terméshozam lehet állandó vagy változó nagyságú.  

A modellezéshez a John Deere 9780 CTS típusú aratócséplőgép adatait használjuk, amelynek 

főbb jellemzői: hagyományos cséplőszerkezet, szalmaleválasztás a menetiránnyal 

párhuzamosan elhelyezett, ujjakkal ellátott 2 db leválasztó dobbal, hidrosztatikus 

összkerékhajtású járószerkezet. A gép mért áteresztőképessége Mm=7 t/ha hozamú, 9,2% 

nedvességtartalmú, c=1/0,78=1,28 szem-szalma arányú búzaterményben qmax=18,7 kg/s 

(Komlódi, 2001).  

A modellben a magtartály ürítése menetközben történik, a tábla hosszúsága 500 m. A 

termésátlag 7 t/ha, a szem-szalma arány 1,28.  

A szemtermés elszállítására 12 t teherbírású szállítójárműveket használunk. A járművek 

átlagos sebessége közúton 50 km/h, a táblán 10 km/h. A tábla és a raktár közötti szállítási 

távolság 30 km. A táblán megtett út a betakarítógép helyzetétől függően változó. A járművek 

a tábla szélén várakoznak. A betakarítás változtatható input adatait a 2. táblázat foglalja 

össze. 

 

Leírás Változó neve Mértékegy

ség 

Adatérték 

Aratócséplőgép adatok    

Áteresztőképesség Áteresztőképesség kg/s 18,7 

A vágószerkezet típusa  

(0-vágóasztalos, 1-soros) 

Típus  0 

Vágóasztal szélessége Vágásszélesség m 7,6 

Sortávolság Sortávolság cm  

Sorok száma Sorok száma   

A gyűjtőtartály (puttony) 

kapacitása 

Tartály kapacitás t 8 

Ürítési kapacitás Ürítési kapacitás t/min 4 
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Ürítési mód  

(0-menetközben, 1-

állóhelyzetben) 

Ürítési mód  0 

Fordulási idő a tábla végén Fordulási idő min 2 

Tábla adatok    

Tábla hossza Tábla hossza m 500 

Termésátlag Hozam t/ha 7 

Főtermék/melléktermék 

arány 

Főtermek per 

melléktermek 

 1,28 

Jármű és szállítási adatok    

Szállítójármű sebessége 

közúton 

Szállítójármű sebesség 

közúton 

km/h 50 

Szállítójármű sebessége 

táblán 

Szállítójármű sebesség 

táblán 

km/h 10 

A kiszolgáló szállítójármű 

kapacitás 

Szállítójármű kapacitás t 12 

A kiszolgáló szállítójármű 

ürítési idő 

Szállítójármű ürítési idő min 3 

Járművek száma Resource capacity  4 

Tábla-raktár távolság Távolság km 30 

2. táblázat. A modell input változói és paraméterei (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A cél a betakarítás modelljének kidolgozása és viselkedésének analizálása. A modellezés 

eredményeként a következő kimenő paramétereket szeretnénk megismerni: 

(1) A betakarítógép teljes munkaidőre vonatkoztatott tömegteljesítménye (t/h). (2) A 

betakarítógép teljes munkaidőre vonatkoztatott területteljesítménye (ha/h). (3) A teljes 

munkaidő alatt levágott terület nagysága (ha), és a betakarított mennyiség (t). (4) A 

betakarítógép átlagos gépterhelése (kg/s) az alapidőre vonatkoztatva. (5) A betakarítógép 

teljesítmény kihasználási tényezője a teljes munkaidőre vonatkoztatva. (6) A betakarítógép 

átlagsebessége az alapidőre vonatkoztatva. (7) A betakarítógép ürítések száma. (8) A 

betakarítási folyamatot jellemző alapidő (T1), produktívidő (T01), termelési idő (T02), illetve 

ezek összetevői közül a fordulási idő (T21), ürítési idő (T232) és szervezési, valamint 

meghibásodási okok miatt jelentkező várakozási idő (T4). (9) A betakarítógép állapotainak 
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(Működik, Várakozik, Fordul és Ürít) gyakoriságai. (10) A szállítójárművek által megtett 

rakott és üres út egy járműre vonatkoztatva. (11) A szállítójárművek átlagsebessége a 

fordulási időre vonatkoztatva. (12) A szállítójármű fordulok száma. (13) A szállítójárművek 

átlagos várakozási ideje. (14) A szállítójárművek összes várakozási ideje egy járműre 

vonatkoztatva. (15) A szállítójárművek produktívideje egy járműre vonatkoztatva. (16) A 

szállítójárművek által elszállított összes mennyiség. (17) A szállítójárművek teljesítmény 

kihasználási tényezője a teljes munkaidőre vonatkoztatva. (18) A szállítójárművek 

állapotainak (Szállít, Üresen mozog, Várakozik, Rakodik és Ürít) gyakoriságai. 

 

5. A probléma szimulációs modellje 

A probléma leírása és tanulmányozása után az Arena szoftvert (Arena. 2000) használva 

felépítettük az egymenetes gabona betakarítási rendszer szimulációs modelljét. A modell öt 

szegmensből áll. A Betakarítási folyamat nevű szegmens a betakarító gép működését, a 

Szállítójármű érkezése a táblához és mozgás a betakarítógéphez nevű szegmens a 

járművek aktiválását, és mozgatását a betakarítógéphez, a Betakarítógép ürítése és a 

szállítójármű töltése nevű szegmens a magtartály ürítését, a szállítójármű megrakását és 

továbbítását a raktárhoz, a Szállítójármű érkezése és ürítése a raktárnál nevű szegmens a 

raktárhoz érkező szállítójármű ürítését, és visszaküldését a táblához, végül a Betakarítógép 

mozgása nevű szegmens a betakarítógép animációs mozgását modellezi. A modell 

szegmensek fejlesztésének részletes ismertetésétől eltekintünk, csupán a szegmensek 

funkcióinak és jellegzetességeinek bemutatására szorítkozunk.  

 
1. ábra. Betakarítási folyamat nevű szegmens (Forrás: saját szerkesztés). 
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A modell logika felépítését a betakarítási folyamattal kezdjük. Az „Indulas” modulban 

egyetlen „Kontroll entitas” nevű entitást hozzunk létre az aratócséplőgép működésének 

vezérlésére (1. ábra). A szegmensben a szállítójármű és a magtartály kapacitások ismeretében 

számítjuk az egyidejűleg üríthető mennyiséget. A vágószerkezet típusától függően, a sorok 

számából és a sortávolságból vagy a vágóasztal-szélességből meghatározzuk a 

munkaszélességet, majd a gépterhelés, a munkaszélesség, a hozam és a szem-szalma arány 

ismeretében kiszámítjuk a haladási sebességet. Az utóbbi azt jelenti, hogy változó hozam 

esetén a haladási sebességet úgy változtatjuk, hogy a gépterhelés állandó maradjon. A 

betakarítógép működését szükség esetén (magtartály telítődés, fordulás, meghibásodás, ürítés, 

stb.) blokkoljuk. A szegmensben nyomon követjük a gép mozgását, figyeljük, hogy elértük-e 

a táblavégét, ha igen, akkor megváltoztatjuk a haladási irányt, azaz fordulást hajtunk végre. 

A szállítójármű érkezése a táblához és mozgás a betakarítógéphez nevű szegmens (2. ábra) a 

járművek aktiválását, és a betakarítógéphez való mozgatását végzi. A szegmensben a 

járművek számával egyenlő számú ún. járműentitást hozunk létre, amelyek a modellben 

cirkulálnak és szimulálják a járművek mozgását. Tekintettel arra, hogy a betakarítógépet 

egyidejűleg csak egy jármű szolgálhatja ki (ezt nevezzük aktívnak), a járművek 

modellezéséhez kétfajta erőforrást használunk. Az egyik a járművek számával megegyező 

számú vagy kapacitású „Jarmu” nevű erőforrás. A másik pedig az ún. „Aktiv jarmu” nevű 

fiktív erőforrás, amelynek a kapacitása 1. Ezeket a ciklikusan egymást követő járműentitáshoz 

egyidejűleg rendeljük. Értelemszerűen az erőforrások hozzárendelése csak akkor végezhető 

el, ha mindkét erőforrásfajtából legalább egy szabad. Mivel azonban az „Aktiv jarmu” nevű 

erőforrás kapacitása 1, ezért egyidejűleg csak egy jármű lehet aktív, pontosabban csak egy 

járműentitás mozoghat. A modellben egy járműentitáshoz rendelt „Aktiv jarmu” erőforrás az 

aktívjármű megrakása után válik szabaddá a következő járműentitás számára. További 

korlátozást jelent, hogy a szállítójármű, pontosabban a járműentitás csak akkor indulhat a 

betakarítógéphez, ha a magtartály tartalma eléri az üríthető mennyiséget. A szegmensben a 

betakarítógép pillanatnyi helyzete alapján határozzuk meg a járművek várakozási helye 

(táblaszéle) és a betakarítógép közötti távolságot, valamint a távolság megtételéhez szükséges 

időt. 
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A modell logika felépítését a betakarítási folyamattal kezdjük. Az „Indulas” modulban 

egyetlen „Kontroll entitas” nevű entitást hozzunk létre az aratócséplőgép működésének 

vezérlésére (1. ábra). A szegmensben a szállítójármű és a magtartály kapacitások ismeretében 

számítjuk az egyidejűleg üríthető mennyiséget. A vágószerkezet típusától függően, a sorok 

számából és a sortávolságból vagy a vágóasztal-szélességből meghatározzuk a 

munkaszélességet, majd a gépterhelés, a munkaszélesség, a hozam és a szem-szalma arány 

ismeretében kiszámítjuk a haladási sebességet. Az utóbbi azt jelenti, hogy változó hozam 

esetén a haladási sebességet úgy változtatjuk, hogy a gépterhelés állandó maradjon. A 

betakarítógép működését szükség esetén (magtartály telítődés, fordulás, meghibásodás, ürítés, 

stb.) blokkoljuk. A szegmensben nyomon követjük a gép mozgását, figyeljük, hogy elértük-e 
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2. ábra. Szállítójármű érkezése a táblához és mozgás a betakarítógéphez szegmens (Forrás: 

saját szerkesztés). 

 

A betakarítógép ürítése és a szállítójármű töltése nevű szegmens (3. ábra) a magtartály 

ürítését és a szállítójárművek töltését modellezi. Ha az aratócséplőgép magtartályának 

telítettségi szintje eléri az üríthető mennyiséget, akkor az előző szegmensben megszűnik a 

blokkolás és a táblaszélén várakozó járműhalmazból az aktív jármű elindulhat a 

betakarítógéphez. A szegmens opcionálisan, menetközben és az állóhelyben történő ürítést is 

modellezi. A ciklikusan kiválasztott jármű az aratócséplőgéphez közelít, majd elérve azt 

megkezdődik az ürítés, amelynek az időtartama a kombájn ürítő szerkezetének kapacitásától 

függ. (Az ürítő szerkezet kapacitását általában úgy tervezik, hogy a magtartályt 2 perc alatt 

teljesen kiürítse.) A szállítójármű akkor hagyja el a táblát, ha teljesen feltöltődött, ami a 

magtartály kapacitásától függően egy vagy több ürítés után következik be. Ha egy ürítés nem 

telíti a járművet, akkor a jármű addig várakozik a táblán, amíg a hiányzó mennyiséget az 

aratócséplőgép levágja és kicsépeli. Végül a megrakott jármű a tárolóhoz indul. 

A szállítójármű érkezése és ürítése a raktárnál nevű szegmens (4. ábra) modellezi a 

szállítójármű érkezését a raktárhoz és az ezt követő ürítését. Az üres járműveket 

(járműentitásokat) visszaküldjük a táblához, így azok elérhetők a következő igénybevételhez. 
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3. ábra. Betakarítógép ürítése és a szállítójármű töltése szegmens (Forrás: saját szerkesztés). 

 

 
 

4. ábra. Szállítójármű érkezése a táblához és mozgás a betakarítógéphez szegmens (Forrás: 

saját szerkesztés). 

 

 
5. ábra. Betakarítógép mozgása szegmens (Forrás: saját szerkesztés). 
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5. ábra. Betakarítógép mozgása szegmens (Forrás: saját szerkesztés). 
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Az animációhoz először az Entity Picture eszköztárban rendelkezésre álló eszközök (Kelton, 

2004) segítségével megszerkesztettük a betakarítógépet és a járműveket szimbolizáló képeket, 

és ezeket az Entity adatmodulban hozzárendeltük a betakarítógép, illetve a járműentitáshoz. 

Ezt követően a modellablakban elhelyeztük a „Betakaritogep.Station”, a „Tabla.Station”, a 
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eszközzel, majd ezeket a Route eszköz segítségével összekötöttük (6. ábra). Az elmondottak 

szerint szerkesztett animáció futása alatti pillanatfelvétele a 6. ábra alsó részén látható. 

 

 
6. ábra. A betakarítási folyamat animációjának terve és pillanatfelvétele a futás alatt (Forrás: 

saját szerkesztés). 

 

6. A modell változói és statisztikái 

A modellben a betakarítógéphez, a táblához és a járművekhez tartozó inputváltozókat már 

korábban összefoglaltuk a 2. táblázatban. Az adatok bevitelére és változtatására szolgáló 

űrlapot a 7. ábra szemlélteti. A modell logika felépítésekor definiált output és az egyéb 

célokat szolgáló számított változók egyrészt az aratócséplőgép és a szállítójárművek mozgását 

(sebesség, idő, út), teljesítményét (betakarított, ürített, vagy szállított mennyiségek), másrészt 

az erőforrások működését jellemző események (működés, ürítés, fordulás, várakozás, stb.) 

időtartamait reprezentáló adatok. 
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A modell Statistic adatmoduljában 33 db statisztikát definiáltunk. Ezek a statisztikák a 

modellezés célkitűzéseinél megfogalmazott kérdésekre adnak válaszokat. A modul egyebek 

mellett Time-Persistent típusú statisztikákat tartalmaz: („Betakaritogep atlagsebesseg a 

produktiv idore km per ora”, „Betakaritogep atlagos gepterheles az alapidore kg per sec”, 

„Szallitojarmu atlagsebesseg km per ora”, „Szallitojarmu atlagos varakozasi ido ora”, 

„Betakaritogep atlagos varakozasi ido sec”, „Betakaritogep atlagsebesseg az alapidore km 

per ora”, „Szallitojarmu fordulasi ido ora”). E statisztikák kimenetei 95%-os megbízhatósági 

szinten tartalmazzák a modell futása alatt megfigyelt átlagos, a minimális és maximális 

értékeket. 

A modul Frequency típusú statisztikái („Betakaritogep allapotai” és a „Szallitojarmu alla-

potai” nevű statisztikák) a betakarítási és a szállítási folyamatok állapotainak a valószínűségét 

mérik. A betakarítógépnél gyakorlatilag a „Mukodik” (Busy), a „Varakozik” (Idle), a „Fordul” 

és az „Urit” állapotok gyakoriságát. A szállítójármű lehetséges állapotai: „Szallit”, „Ure-

sen_mozog”, „Rakodik”, „Varakozik”. 

 

 
7. ábra. A modell input adatainak bevitelére szolgáló űrlap (Forrás: saját szerkesztés). 

 

Az Output típusú statisztikák a betakarítógép és a szállítójárművek teljesítményét, mozgását, a 

működés időelemeit (működik, fordul, ürít, várakozik, stb.) jellemző adatok, amelyek 

jelentésére vagy tartalmára a megnevezésükből következtethetünk (8. ábra). 

 

7. A szimuláció kimenetei 

A 24 óra hosszúságú szimulációs futás felhasználó által definiált statisztikáit a 8. ábra 

szemlélteti. Az egymenetes gabona betakarítás modelljének működését jellemző 

 

eredményekből hasznos, a gyakorlat szempontjából fontos következtetések vonhatók le. 

A Time Persistent szekcióban a „Betakaritogép atlagos gepterheles az alapidore kg per sec” 

átlagos értéke 18,7 kg/s, ami értelemszerűen megegyezik a John Deere 9780 CTS típusú 

aratócséplőgép áteresztőképességével, mivel a modellben az állandó gépterhelést a haladási 

sebesség változtatása biztosítja. Az alapidőre (7,1 km/h) és a produktívidőre (4,54 km/h) 

számított átlagsebességeket összehasonlítva következtethetünk a cséplőszerkezet működését 

blokkoló események (magtartály telítődés, fordulás, meghibásodás, ürítés, stb.) időtartamára. 

A szekció további adatai a szállítójárművek átlagos várakozási idejéről, átlagsebességéről és 

fordulási idejéről közölnek információkat. 

Az Output szekcióban az aratócséplőgép és a szállítójárművek működésére vonatkozó 

időelemek jelennek meg. A „Betakaritogep osszes munkaido ora” megegyezik a szimulációs 

idővel (24 óra). Az összes munkaidőhöz viszonyítva az alapidő 61,58 %, a produktív idő 

90,75 %. Az előbbi lényegesen jobb érték az 1. táblázatban közölt, méréssel meghatározott 

eredménynél. A szimulációval számított alapidő kedvezőbb alakulása az állandó 

dobterhelésnek, illetve a sebességszabályozásnak köszönhető. Az input adatok által 

meghatározott feltételek (termésátlag, táblahosszúság, stb.) esetén a betakarítógép teljes 

munkaidőre számított kihasználási tényezője 61,66%, területteljesítménye 3,33 ha/h, 

tömegteljesítménye 23,3 t/h, összes várakozási ideje 2,2 h. A riportban információk találhatók 

az alapidő alatt végzett, a munka folyamatosságát biztosító melléktevékenységek 

mennyiségéről és ezek időtartamáról, például a fordulások számáról, az összes fordulási 

időről, az ürítések számáról és az összes ürítési időről.  

Az Output szekció második felében olvasható adatok a szállítójárművek működéséről adnak 

képet, a fordulók számáról, az összes elszállított gabona mennyiségről, az egy járműre eső 

rakott menetidőről, rakott útról, a várakozási időről, és a járművek produktív idejéről.  
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8. ábra. A modell futásának eredményei (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A Frequencies statisztikák a betakarítógép fordul, működik és várakozik állapotairól, a 

megfigyelések számáról és az állapotok átlagos időtartamáról, valamint ezek egymáshoz 

viszonyított arányáról tájékoztatnak. Hasonló statisztikákat olvashatunk a szállítójárművekről, 

amelyek lehetséges állapotai: szállít, üresen mozog, ürít és várakozik. 

 

8. Összefoglalás 

Egy szimulációs futáshoz tartozó eredmények önmagukban is értékelhetőek és hasznos 

információkat tartalmaznak. További lehetőséggel kecsegtetnek  a különböző input adatokhoz 

tartozó futások eredményeinek összehasonlítása és elemzése. Ha például arra a fontos 

logisztikai kérdésre szeretnénk választ kapni, hogy egy adott betakarítási szituációhoz 

(terméshozam, táblaméret, járműkapacitás, szállítási távolság, stb.) mekkora optimális 

járműszám tartozik, akkor nem kell mást tenni, mint különböző járműszámokkal futtatni a 

modellt, majd a betakarítógépre és a szállítójárművekre kapott statisztikákat összehasonlítani. 

Világos, hogy a járműszám növelés javítja a betakarítógép kihasználását, a járművekét pedig 

rontja. A futási eredmények ismeretében, kompromisszumot kötve, egyszerűen dönthetünk a 

járművek optimális számáról. A teljesség igénye nélkül elmondható, hogy a modell alkalmas 

a táblaméret, a vágóasztal szélesség, magtartály kapacitás, a járműkapacitás, stb. 

optimumának a meghatározása is. 

 

Irodalomjegyzék 

Arena (2000) Arena Professional Reference Guide. Rockwell Software Inc. 

Benkő J. (2006) A termény betakarítás és szállítás modellezése az Arena szimulátorral. 
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válnak, ha úgy tetszik, reneszánszukat élik. A logisztika gyakorlata, fejlődése, a matematika alkalmazásának 

határait feszegeti. A globalizációval a hálózatosodás, tág lehetőséget nyit a modern tudományok alkalmazásának. 

A hálóelméleteket az üzemen belüli (termeléslogisztika) és az üzemek közötti, az ellátási logisztika ma már 

gyakorlatban alkalmazza. Magyarország geoökonómiai potenciálját nagyban erősíti logisztikai pozíciója. E 

pozíció alapos elemzéséhez egyéb támpont és lehetőség a hálóelméletek gyakorlati alkalmazása. Ezeket a 

lehetőségeket tekinti át a tanulmány a teljesség igénye (és lehetősége) nélkül. 
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1. Bevezetés 

Napjainkban a hálózatok tudománya reneszánszát éli. Különösen, hogy a mindennapi 

életünknek talán egyik legfontosabb informatikai meghatározója, az internet és az internetre 

épülő különféle információs hálózatok a gazdasági és a kulturális élet részévé váltak. Az 

immár klasszikusnak számító kutatók, Euler nyomán, Erdős és Rényi révén nemcsak a 

matematika, hanem a közgazdaság nyelvén is értelmezhetők. Bestseller Barabási Albert-

László amerikai egyetemi professzor Behálózva című könyve (Barabási, 2013). 

A hálózatosodás, a hálózatokban való gondolkodás nem hagyja nyom nélkül az olyan 

közgazdasági területeket sem, mint a logisztika. A hálózati elemek, mint a csúcsok és az élek, 

valamint a számosság a logisztikában már nem csak matematikailag, hanem vizuálisan is 

egyértelműen beazonosíthatók. Ez lehetővé teszi, hogy a hálózati tudományok a logisztika 

gyakorlatában is alkalmazhatóvá váltak. A közlekedési útvonalak, a logisztikai központok, a 

térségi logisztika elemeiként jól leírhatók a hálózati matematika eszközeivel. Ugyanez 

elmondható a termelési logisztika üzemen belüli elemeiről is. A hálózatok nem csak a 
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logisztika klasszikus műszaki elemeire használhatók, hanem az értékpálya leírására, a 

termékpálya jellemzésére, valamint a tulajdonosi pálya összetevőire és működésére is 

(Bányai-Cselényi, 2004). Kijelenthetjük, hogy a hálózatelmélet a logisztika hasznos 

eszköztárává tud válni, amely a nemzetközi logisztika, a termeléslogisztika, a globális 

gazdasági folyamatokban mind jobban felismerhetővé teszi az optimális elrendeződéseket, és 

a kapcsolatok lerövidítésével a gazdasági hatékonyság fokozójává válik.  

 

2. Matematikai elméletek a logisztikai elemzésben  

Egy-egy mesterség, így a logisztika is akkor tud tudománnyá válni, ha a tudomány, így a 

matematika eredményeit is alkalmazni és illeszteni tudja a felmerült szakmai feladatok 

megoldásában. A Boole-algebra, a Mandelbrot-halmazok, illetve a halmaz-elméletek 

hagyományos matematikusok számára jól ismert összefüggései a legújabb technikákban már 

jól alkalmazhatók a logisztikához. Ezt az informatika utóbbi évtizedekben viharos fejlődése 

tette lehetővé. 

 

2.1. Üzemi hálózatok, gráfok 

„A gráf (vonalrendszer) egy olyan csúcspont (csomópont) és ív (él és ág) halmaz együttese, 

amelyben minden egyes élvégződéshez egy pont tartozik” (Egri, 2012). Ennek segítségével 

különböző struktúrák ábrázolhatók, e struktúrák alkotják a makrologisztika fő elemeit (utak, 

vasutak, tengeri és légi útvonalak, energiavezetékek, termékvezetékek, információcsatornák, 

stb. rendszerét). A gráfelmélet segítségével ugyancsak leírhatók az üzemen belüli (mikro-

gyártási) logisztika elemei (Kulcsár, 1998). 

Ha a logisztikai jellemzőket tekintjük, akkor azt leginkább a termelési-gazdasági erőforrások 

áramlásával írhatjuk le. E folyamatok a gazdaságra jellemző flow (folyamat), illetve stocks 

(statikus) mennyiségekkel írhatók le. A logisztikai jellemzők fő alanyai a nyersanyagok, a 

termékek, az energia (A), irányok (B), dimenziók, vonal, sík, tér (C), idő (D), érték, pénzbeli, 

használati, csere, tőke (E), illetve egy-egy tulajdonságbeli (F) jelzőkkel írhatók le. E 

jellemzők tovább bővíthetők, csoportosíthatók kvantitatív (mennyiségi) és kvalitatív 

(minőségi) tulajdonságokkal.  

A gráf egy halmaz és a halmaz elemeinek egymáshoz való hozzárendelését megadó szabályok 

összessége. Megkülönböztetünk irányított és nem irányított fogalmakat. Ilyen irányított 

fogalmak az út, körút, hurok. Nem irányított fogalmak az él, lánc, stb. Megkülönböztetünk 

még részgráfokat, algráfokat, fákat, húrágakat. Beszélhetünk még kapcsolási mátrixról, fa 

alakzatokról, hurkokról. 
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1. ábra. Termelő üzem logisztikai vázlata (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A fent ábrázolt termelői üzemben, ha a gyártó hálózatot anyagáramlási hálózatnak ábrázoljuk, 

akkor a síkba transzponált hálózat (A) eleme egy fa alakzatot képez, (B) eleme egy térbeli fa 

alakzat vetülete, a (D) elem egy hurok, külön alrendszert képezhet a (C) gyártócella, 

amelyben a gráf elemeinek újabb kombinációja is fellelhető. A mátrixok elemzésével az 

anyagáramlás intenzitása és időjellemzői is meghatározhatók.  

 

2.2. A hálózatok, makrosíkú logisztika 

Ha a hálóelméletek klasszikusait tekintjük, akkor Euler, Erdős és Rényi matematikusok nevét 

kell említenünk. Ha a felvetett problémákat tekintjük, akkor közismert az úgynevezett 

königsbergi hidak problémája. A folyón és egy szigeten átívelő több hídon egyetlen útvonallal 

kell átkelni. Mondhatni tipikus logisztikai útvonal tervezési feladat. A másik klasszikusnak 

számító logisztikai tény, amit Karinthy írt le először, hogy bármely ember, bármely embertől 

6 kézfogásnyi távolságra van (Karinthy, 1929). A Harvard Egyetemen tanító Barabási szerint 

a világegyetem véletlenszerű kisvilágokból áll, amelyek különböző hálózati elvek szerint 

rendeződnek (Barabási, 2002). Ez igaz az emberi kapcsolatokra, a gazdasági kapcsolatokra és 

más természeti kapcsolatokra is. Ha ránézünk egy térképre, az az útvonalak és más kapcsolati 

rendszerek látszólag rendezetlen, kusza vonalait ábrázolja. E hálózati rendszer tulajdonképpen 

a makrologisztika tükre, amely a logisztikai kapcsolatokat ábrázolja. Az egészre a 

hálóelméletek szabályai érvényesülnek (Clarke, 1995). Ez a skála független hálózatok 

születésére, illetve modellezésére és a növekvő hálózatok elméletére példa. A 

természettudomány, a fizika, a biológia elmúlt időszaki kutatói mind-mind találkoztak a 

hálózatok problémáival és igyekeztek azt felhasználni a tudomány fejlesztésében. 

Napjainkban újdonság a hálóelméletek emberi kapcsolatokra való alkalmazása (Barabási, 
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2002). A logisztikában kimondva-kimondatlanul a kezdetektől fogva hálózatokban kellett 

gondolkodni (Chikán, 2002). A szállítási útvonalak és a logisztika optimalizálását az 

informatika tudományos szintre emelte, hiszen maga az internet tette lehetővé a teljes körű 

kapcsolatrendszert a szereplők között. Baran három hálózat típust említ, központosított, 

decentralizált és elosztott (Barabási 2013). E rendszerek alkotják a globális hálózatot.  

Ha a logisztikai pályát tekintjük, akkor az alapanyag termeléstől az alkatrészgyártáson 

keresztül a termelőüzemig és onnan a piacot megszemélyesítő fogyasztókig az alábbi ábrával 

szemléltethetjük a termék útját.  

 

 
2. ábra. Termelés, elosztás vázlatos logisztikai pályája (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A térségi vagy makrologisztika fenti elemei a következő logisztikai elemekkel azonosíthatók.  

Az ábra elemei a következő logisztikai elemekkel azonosíthatók:  

 A:  gyártó, összeszerelő bázis, 

-B:  termelési erőforrások logisztikai központja, 

-C:  alkatrészgyártók, 

-D: termelő emberek, 

+B: késztermékeket elosztó logisztikai központ, 

+C: késztermékek értékesítő bázisai (üzletek), 

+D:  fogyasztó emberek. 

 

A logisztikai pálya a termelő embertől (-D) a fogyasztó emberig (+D) terjed. A teljes 

logisztikai pálya magában foglalja az (A) termelő üzemet is, melynek belső logisztikai 

szerkezetét az 1. számú ábra mutatja. 

A 2. számú ábrán bemutatott logisztikai pálya makrosíkon a nyersanyagtól a fogyasztóig 

terjedő útját mutatja be a terméknek. Ugyanezek a szereplők más pályának a gráfelméletben 

fellelhető csúcspontjaival azonosíthatók. A csomópontokkal azonosíthatók azok a találkozási 

pontok (logisztikai szolgáltatók), ahol a termékek mozgása új irányt vesz. Az élek a homogén 

szállítási útvonalakkal azonosak. Nyugodtan állíthatjuk, hogy minél sűrűbb egy hálózat, annál 

fejlettebb a gazdaság, annál inkább részt vesz a globális gazdaság folyamataiban. A fent 

ábrázolt logisztikai pálya egy-egy szintjét akár több ezer kilométer is elválaszthatja 

egymástól, közöttük országhatárok, eltérő jogi rendszerek és kultúrák találhatók. E makrosíkú 

hálózatokban ugyanúgy megtalálhatók a gráf elemei, mint az üzemi logisztikában, így a fák, a 

hurkok, ciklusok és a cellák is. A makrologisztika igénybe veszi a teret, így a klasszikus 

síkbeli logisztika helyett ma a dimenziókban, azok leírásában „n” dimenzióval számolhatunk. 

Ugyanígy jelölhetjük az időtényezőt is.  

A 2. számú ábrához hasonlóan szemléltethetők a termékpálya, az értékpálya. Az informatikai 

pálya ugyanígy azonosítható, csak az a fogyasztó embertől (piac) terjed a termelés és 

feldolgozás irányába. Vélhetően, még több ilyen pálya is beazonosítható, például tulajdonosi 

pálya, vagy akár jogi pálya is. 

A termékpálya a 2. számú ábrával szemléltethető, amely elsősorban a logisztikához 

hasonlóan, műszaki tartalmat takar (Cselényi-Illés, 2004). Rendezettségét, kapcsolatrendszerét 

nagyban meghatározza a műszaki, technológiai adottság. A technológiai innovációnak itt tág 

tere nyílik, és egy-egy új technológia teljesen átrendezi a termékpályát (Cselényi-Tóth, 2001). 

E pálya során válik a nyersanyagból fogyasztási cikk. Az új termékekkel e pályáról válnak le 

az új hálózati elemek, így például az energiapálya.  

Az értékpálya, a termékpályára rakódó értéknövekedési szakaszokból áll. Egy-egy szakasz az 

értéknövekedéshez, az úgynevezett hozzáadott értékkel járul hozzá. Ez igen eltérő lehet, így 

az alapanyag termelés (mezőgazdaság +4-6%), a feldolgozás (feldolgozóipar +8-12%), a 

kereskedelem (+18-24%), a finanszírozás és innováció (+40-70%) (Egri, 2012).  

Az informatikai pálya a termékpálya tükre, amely a termelési és logisztikai folyamatokkal 

szemben áramlik, a piactól egészen az alapanyag termelésig. Az internet és az informatika 

legújabb fejlődése tette lehetővé, hogy az információ, mint globális tevékenység a teljes 

gazdasági pályán a termelésben, az információáramlás térben és időben azonnali legyen. Ez 

tágra nyitotta a többi termelési pálya lehetőségeit is.  

A tulajdonosi pályát elsősorban a jog tárgyalja, holott a legfontosabb döntést és érdekeket 

megalapozó közgazdasági terület és tevékenység hozza. Ma a globális, nemzetközi cégek 

tulajdonosi szerkezete nem közismert, de az úgynevezett anyaországban lelhetők fel a privát 
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gondolkodni (Chikán, 2002). A szállítási útvonalak és a logisztika optimalizálását az 

informatika tudományos szintre emelte, hiszen maga az internet tette lehetővé a teljes körű 

kapcsolatrendszert a szereplők között. Baran három hálózat típust említ, központosított, 

decentralizált és elosztott (Barabási 2013). E rendszerek alkotják a globális hálózatot.  

Ha a logisztikai pályát tekintjük, akkor az alapanyag termeléstől az alkatrészgyártáson 

keresztül a termelőüzemig és onnan a piacot megszemélyesítő fogyasztókig az alábbi ábrával 

szemléltethetjük a termék útját.  

 

 
2. ábra. Termelés, elosztás vázlatos logisztikai pályája (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A térségi vagy makrologisztika fenti elemei a következő logisztikai elemekkel azonosíthatók.  

Az ábra elemei a következő logisztikai elemekkel azonosíthatók:  

 A:  gyártó, összeszerelő bázis, 

-B:  termelési erőforrások logisztikai központja, 

-C:  alkatrészgyártók, 

-D: termelő emberek, 

+B: késztermékeket elosztó logisztikai központ, 

+C: késztermékek értékesítő bázisai (üzletek), 

+D:  fogyasztó emberek. 

 

A logisztikai pálya a termelő embertől (-D) a fogyasztó emberig (+D) terjed. A teljes 

logisztikai pálya magában foglalja az (A) termelő üzemet is, melynek belső logisztikai 

szerkezetét az 1. számú ábra mutatja. 

A 2. számú ábrán bemutatott logisztikai pálya makrosíkon a nyersanyagtól a fogyasztóig 

terjedő útját mutatja be a terméknek. Ugyanezek a szereplők más pályának a gráfelméletben 

fellelhető csúcspontjaival azonosíthatók. A csomópontokkal azonosíthatók azok a találkozási 

pontok (logisztikai szolgáltatók), ahol a termékek mozgása új irányt vesz. Az élek a homogén 

szállítási útvonalakkal azonosak. Nyugodtan állíthatjuk, hogy minél sűrűbb egy hálózat, annál 

fejlettebb a gazdaság, annál inkább részt vesz a globális gazdaság folyamataiban. A fent 

ábrázolt logisztikai pálya egy-egy szintjét akár több ezer kilométer is elválaszthatja 

egymástól, közöttük országhatárok, eltérő jogi rendszerek és kultúrák találhatók. E makrosíkú 

hálózatokban ugyanúgy megtalálhatók a gráf elemei, mint az üzemi logisztikában, így a fák, a 

hurkok, ciklusok és a cellák is. A makrologisztika igénybe veszi a teret, így a klasszikus 

síkbeli logisztika helyett ma a dimenziókban, azok leírásában „n” dimenzióval számolhatunk. 

Ugyanígy jelölhetjük az időtényezőt is.  

A 2. számú ábrához hasonlóan szemléltethetők a termékpálya, az értékpálya. Az informatikai 

pálya ugyanígy azonosítható, csak az a fogyasztó embertől (piac) terjed a termelés és 

feldolgozás irányába. Vélhetően, még több ilyen pálya is beazonosítható, például tulajdonosi 

pálya, vagy akár jogi pálya is. 

A termékpálya a 2. számú ábrával szemléltethető, amely elsősorban a logisztikához 

hasonlóan, műszaki tartalmat takar (Cselényi-Illés, 2004). Rendezettségét, kapcsolatrendszerét 

nagyban meghatározza a műszaki, technológiai adottság. A technológiai innovációnak itt tág 

tere nyílik, és egy-egy új technológia teljesen átrendezi a termékpályát (Cselényi-Tóth, 2001). 
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Az értékpálya, a termékpályára rakódó értéknövekedési szakaszokból áll. Egy-egy szakasz az 
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legújabb fejlődése tette lehetővé, hogy az információ, mint globális tevékenység a teljes 

gazdasági pályán a termelésben, az információáramlás térben és időben azonnali legyen. Ez 

tágra nyitotta a többi termelési pálya lehetőségeit is.  

A tulajdonosi pályát elsősorban a jog tárgyalja, holott a legfontosabb döntést és érdekeket 

megalapozó közgazdasági terület és tevékenység hozza. Ma a globális, nemzetközi cégek 

tulajdonosi szerkezete nem közismert, de az úgynevezett anyaországban lelhetők fel a privát 
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tulajdonosok és a részvénytulajdonosok. Új jelenség, hogy a multinacionális cégek 

megvásárolják saját részvényeiket (kvázi eltűnik a természetes tulajdonos). Másrészt újból 

megjelent tőkéstulajdonosként az állam, amit sokszor a válságkezelés és a szolgáltatások 

fölött vállalt állami ellenőrzés és garancia is indokol. A tulajdonosi szerkezet és összetétel 

alapesetben a termelési pályával szinkronban van, ha ettől eltér (szakmai és nem szakmai 

befektetők), a döntéseket pusztán a profit motívumok határozzák meg. A tulajdonosi háló 

törvényszerűségei a hálóelméletek szerint működnek. 

A hálózatok az előzőekben elemzett (kvázi horizontális) pályák mentén működnek a 

gazdaságban, de egyúttal megjelenik a vertikális tagozódás is, amelyben az alapanyag 

termelők hálózatba rendeződnek. Ugyanígy a feldolgozók is hálózatba rendeződnek, a 

termék-előállítók, a kereskedők, a pénzügyi szolgáltatók és a logisztikai szolgáltatók is 

hálózatos elrendeződésű cégeket alapítanak (Duleba, 2009). Ez azt jelenti, hogy a felsorolt 

speciális szintek több termékpályát is kiszolgálnak, ezzel önálló vertikális pályákat 

generálnak. Így összességében a gazdasági élet egy nemcsak virtuális, hanem természetes 

mátrixszal jellemezhető. 

 

2.3. A Mandelbrot-halmazok lehetőségei 

„A matematikában a Mandelbrot-halmaz azon c komplex számokból áll (a „komplex 

számsík” azon pontjainak mértani helye, halmaza), melyekre az alábbi (komplex szám értékű) 

xn rekurzív sorozat” (Rapcsák, 2004): 

 

 
nem a végtelenbe tart. 

Tehát az M Mandelbrot-halmaz a komplex számoknak az az részhalmaza, melyre 

. 

A halmaz definíciója ekvivalens a következővel: 

M azon komplex számok halmaza, melyekre az 

 
c-vel paraméterezett függvényrendszer elemeihez tartozó Julia-halmaz összefüggő. A 

Mandelbrot-halmaz grafikus megjelenítése úgy történik, hogy az ilyen tulajdonságú c 

pontokat a komplex számsíkon ábrázolják” (Levin, 1996). 

Ha a Mandelbrot-halmazt úgy fogjuk fel, mint egy sajátos gráf rendszert, amelynek 

sűrűsödési pontja (centruma) van, illetve a végpontjai újabb végpontokat (íveket) generálnak, 

a logisztikai rendszerekhez hasonló ábrával harmonizál. Így a logisztikai láncból egy 

termékpályát jeleníthetünk meg, amely a 2. számú ábrával azonos. Ha a bal oldalt a termelési 

ellátási lánccal azonosítjuk, a jobb oldal az elosztás ellátási láncával illeszkedik. 

Megállapítható, hogy a kapott grafikai ábra a Mandelbrot-halmazzal írható le. Ez újabb 

lehetőségeket kínál a logisztikai lánc matematikai képének megalkotásához (Egri, 2012). 

 

4. Összefoglalás 

A gráfelmélet, a hálózati elméletek, a Mandelbrot-halmaz az utóbbi évtizedekben adták meg a 

lehetőséget az informatika eszköztárára támaszkodva, hogy az erősen globalizálódó 

világgazdaságban a logisztika le tudja írni a termék és értékpálya folyamatait. Az informatika 

ma már közvetlenül részt vesz a termelés, a logisztika szervezésében és irányításában.  

A Boole-algebra, illetve a gráfelmélet egyes részeit a logisztika már beépítette a mindennapi 

eszköztárába, más elemei is fellelhetők. A matematika tárházának lehetőségeit a logisztika 

még messze nem használta ki, ezek közé tartozik a Mandelbrot-halmaz is. Ezek az eszközök 

tágíthatják a logisztikai tervezés, a logisztika optimalizálásának lehetőségeit. 
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Összefoglaló: A tanulmány az SCGE (Spatial Computable General Equilibrium) modellek általános 

kiterjeszthetőségi lehetőségeit vizsgálja a közlekedés, közlekedésbiztonság, ellátási területek és azok társadalmi-

gazdasági hatásait figyelembe véve. A klasszikus gazdaságföldrajzi modellezési eszközrendszer közlekedési és 

lehetőség szerint logisztikai vonatkozásainak kiterjeszthetőségét vizsgálva a végső cél egy széles körben 

alkalmazható döntéstámogatási modellrendszer megalkotása. A kutatási folyamat részeként már megalkotásra 

került egy leegyszerűsített modellrendszer, melynek átértelmezése és kibővítése folyamatban van (migrációs, 

közlekedésfejlesztési és eljutási sajátosságok figyelembe vételével). 
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1. Bevezetés 

A hatékonyság növelése, a különböző beruházási döntések hatásának vizsgálata és 

előrejelzése a döntéshozás során elemi fontosságú tényezők. A térbeli számszerűsíthető 

egyensúlyi modellek többek között ilyen döntéstámogató előrejelzésekre alkalmazható 

rendszerek. Az SCGE modellek (Spatial Computable General Equilibrium modell – térbeli 

számszerűsíthető általános egyensúlyi modell) néven elterjedt modellrendszerek a gazdasági 

környezet sajátosságait igyekszenek reprezentálni egy integrált, széleskörűen alkalmazható és 

kiterjeszthető matematikai modellel, mely a meghatározott összefüggések ismeretében, adott 

bemeneti adatok hatására megmutatja, hogy a rendszer gazdasági optimuma merre mozdul el, 

azaz különböző bemenetei tényezők (beruházások) milyen hatással vannak a gazdasági élet 

különböző szegmenseire. Tanulmányomban az SCGE modellek közlekedési vonatkozású 

alkalmazhatóságát vizsgálom, és annak kiterjesztési lehetőségeit a mobilitási szektor és a 

logisztika egyes specifikus területeire. 
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környezet sajátosságait igyekszenek reprezentálni egy integrált, széleskörűen alkalmazható és 
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2. Módszertani alapok 

Ahogyan azt a modell neve is sugallja, a térbeli számszerűsíthető általános egyensúlyi 
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egyensúlyi pont lesz a változás hatására beálló optimum pont, azaz a rendszer válasza a 

bementre. Fontos előnye az SCGE modelleknek a számszerűsített struktúrája, azaz a 

különböző, sokszor szubjektív tényezőknek az objektív, számokban kifejezhető értéke. Így 

sok más döntéstámogató és elemző módszerekkel szemben (pl.: a multikritériumos elemzés), 

a különböző kimenetek, a vizsgált rendszerek és a módosító hatások akár időben és térben 

elkülönülten is összehasonlíthatóak. 

A módszertani alapok Fujita és Krugman nevéhez köthetőek. A modellezés folyamán 

kiindulásként használt Fujita és Krugman által kidolgozott modell a rendszert a következő 

egyszerűsítésekkel képzi le (az egyszerűsítés a vizsgálat szempontjából csak kis mértékben 

torzítja a kimeneti eredményeket): 

- A modell R régióra osztva vizsgálja a teret. 

- A vizsgált rendszer minden régiójában két réteg jelenik meg: a fogyasztói réteg és a 

termelői réteg. 

- A termelői rétegen belül megkülönböztetve szerepel az ipari- és az agrárszektor: 

- Az ipari termelők a rendszerben monopolisztikus versenyt feltételezve jelennek 

meg. Az ipari termelők egyedinek tekinthető, önálló kereslettel rendelkező 

termékeket gyártanak. Minden vállalat specializálódik, egy adott terméket 

gyárt és nincs azonos profilú versenytársa.  

- Az agrárszektor minden régióban azonos feltételekkel, tökéletes versenyt 

feltételezve van jelen (a fogyasztok minden körzetben ugyanolyan minőségű, 

mennyiségű és árú mezőgazdasági javakhoz jutnak).  

- Az ipari munkaerő helyváltoztatása a reálbérek függvényében történik. 

- A tér homogénnek tekinthető, a térbeliséget egyedül a távolság tükrözi 

(infrastrukturális és nem légvonalbeli), az egyéb földrajzi sajátosságokat mellőzve. A 
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szállítási költségek az alapmodellben a Samuelson által definiált Iceberg költség1 

elven lettek a modellbe építve. 

- A termelő cégek, vállalatok célja a profitmaximalizálás, 

- míg a fogyasztok célja a számukra maximális hasznosságú fogyasztói kosár 

összeállítása (haszonmaximalizálás). 

Az optimalizálási problémát, azaz a két oldal (termelői és fogyasztói oldal) közötti 

egyensúlyt, a hasznok és a profit maximalizálása mellett, a módosított rendszer két feltételes 

szélsőérték problémaként kezeli (Anas, 2007, Fujita, Krugman, 1999). 

 

3. A modell 

A modellfejlesztés során az elsődleges cél egy leegyszerűsített rendszer létrehozása volt, mely 

majd – a fenti egyszerűsítések kiküszöbölhetősége érdekében is – tovább bővíthető a 

különböző vizsgálati területek szerint. A leegyszerűsített modell során a fogyasztói oldal 

hasznosságát (a Krugmani módszertanhoz hasonlóan) egy Cobb-Douglas-féle hasznossági 

függvény (1) írja le (Cobb, Douglas, 1928): 

 Ujk=Πi(Xijk)^(αijk) (1), 

ahol: i = termelési hely,  

 j = társadalmi réteg, 

 k = fogyasztási hely, 

 Ujk  = j. réteg k. körzet termékét fogyasztók hasznossága, 

 Xijk  = i. térségben dolgozó, j. réteg k. körzetben termelt termék fogyasztása, 

 α  = helyettesítési tényező. 

Fontos megjegyezni, hogy az alapmodellben az agrárkultúra már nincs élesen 

megkülönböztetve. További változtatás, hogy a krugmani modellrendszerben a tényezők nem 

voltak differenciálva a fogyasztási rétegek szerint (és lakhely is megegyezett a termelési 

hellyel). Ez az elkülönítés lehetővé teszi a vizsgált régiók realisztikusabb, pontosabb 

lehatárolását és részletesebb felbontás alkalmazását a modellben. A regionális népességre és 

azok migrációjára vonatkozóan következő lépésben egy attraktivitási tényező bevezetésének a 

tökéletesítése tervezett, mely a távolság és a munkapotenciál függvényében határozná meg az 

egyes térségekre jellemző „népszerűségi indikátorokat”. A rendszerben a távolság, mint egy 

több változás ellenállás függvény, közvetetten jelenne meg, mely figyelembe veszi (súlyozza) 

az egyes munkapotenciál értékeket azok elérhetősége szerint. 

                                                           
1 Az a termékegységben kifejezett költségmennyiség, mely a szállítás folyamán „elolvad”. Azaz a szállítási 
költség el nem fogyasztható (a szállítás ellenértékeként megjelenő) termék mennyiségként jelenik meg. 
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A hasznosság növelő termékek korlátozó tényezője a fogyasztói költségvetés alakulása (2). A 

munkabérek a tervezett modell szerint teljes egészében a fogyasztási cikkekre és a kapcsolódó 

közlekedési költségekre fordítódnak (a házhozszállítás módjának és egyéb szolgáltatások 

költségének kérdését ideiglenes nyitva hagyva). 

 ∑i∑kwijk∙∑iMijk=∑i(pi+Tik)∙Xijk (2), 

 ahol: wijk = i. régióban dolgozó k. régióban lakó j. társadalmi réteg jövedelme, 

  Mijk = k. régió j. társadalmi rétegének munkaerő kínálata, 

  pi = i. térségben termelt ipari termékek ára, 

  Tik = i. régióból k. fogyasztási helyre történő szállítás költsége. 

A Fujita-Krugman modelltől eltérően a leképzett alapmodellben a közlekedési, szállítási 

költségek elkülönülten jelennek meg. A korábban a logisztikai költségek reprezentálására 

használt együtthatót az alapmodellben egy additív tag váltja fel, mely függvényszerű 

deklarálását külön alrendszerben tervezem megvalósítani. E közlekedési alrendszer 

validálásáig dinamikusan leképzett távolságmátrixból származtatott költségmátrix helyettesíti 

a szállítási költségfüggvény mátrixát. 

A termelői oldalról az elsődleges cél a profit maximalizálás. A profit függvény (3) szerint 

alakul. 

 πi=pi∙∑j∑kXijk-∑j(∑kMijk∙∑kwijk) (3), 

 ahol: πi  = i. térségre jellemző profit. 

A profitmaximalizálást a termelésen keresztül korlátozza az erőforrás függvény (4). 

 ∑j∑kXijk=Bi∙Πj(∑kMijk)^(∑k δijk) (4), 

 ahol: Bi  = i. térségre jellemző termelési együttható, 

  ijk = j. réteg által a k. térségben „elfogyasztott” i. térség termékének 

(helyettesítési) rugalmassági tényezője. 

A rendszer célfüggvényeit, azaz a maximalizálási feladatot Lagrange feltételes szélsőérték 

problémaként levezetve jutunk a (5), (6), (7), (8) és (9) által összeállított egyenletrendszerhez, 

azaz az alap modellrendszerhez.  

 pi∑j∑kXijk=∑j(∑kMijk ∑kwijk) (5), 

 ∑j∑kXijk=Bi∙Πj(∑kMijk)^(∑k δijk) (6), 

 ∑i∑kwijk∙∑iMijk=∑i(pi+Tik)∙Xijk (7), 

 [(∑iwiJk|J=1)/(∑iwijk)]=[(∑iδiJk|J=1)/(∑iδijk)]∙[(∑iMijk)/(∑iMiJk|J=1) (8), 

 [(αIjk|I=1)/(αijk)]∙[(Xijk)/(XIjk|I=1)]=[(pI+TIk|I=1)/(piTik)] (9). 

A kezdeti Matlab modellrendszer a könnyebb ellenőrzés és fejleszthetőség érdekében Visual 

Basic Alkalmazás (továbbiakban VBA) környezetben is le lett programozva Microsoft Excel 
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felületen. A VBA kóddal támogatott modellrendszer első lépésben kalibrálja az együtthatókat 

és leképzi a kezdeti értékeket és a távolságmátrixot. Az optimumkeresés ebben a modellben 

solver bővítménnyel történik (Török, 2010, Fütyü, 2012). 

 

4. A rendszer logisztikai vonatkozású alkalmazási és bővítési lehetőségei 

Az alaprendszerben a közlekedési költségek elkülönült vizsgálatának lehetővé tétele mellett 

összevont vizsgálatok születtek a közlekedésbiztonság javításának és a specifikus logisztikai 

költségek modellbe integrálásának lehetőségeiről. A közlekedésbiztonsági tényező egy 

alrendszer kétkomponensű aggregátumaként megjelenő függvény formájában lett beépítve a 

korábbi Matlab modellbe. A biztonságbefolyásoló hatást egy aggregátum reprezentálja, 

melynek két fő faktora a sebességhatárok túllépése (gyorshajtás) és járművek technológiai 

szintje. Ezt az alrendszerben egy új feltételes szélsőérték problémaként kezelve egy elkülönült 

költségvetéssel szemlélteti, hogy a közlekedők viselkedését milyen mértékben befolyásolja a 

költségek alakulása a sebesség, az idő és a technológia tekintetében. A rendszer 

alapfeltételezése, hogy biztonságnövelő hasznosság maximalizálása általános cél. A konkrét 

hatás az összetettség és a kapcsolatok részleges feltárása miatt nehezen azonosítható és 

validálható, ezért ez a fejlesztési irány még további részletezést kíván (Fütyü, 2012). 

A logisztikai költségek azonosításán belül az egyes beruházások hatásának modellezhetőségét 

vizsgáltam a szállítási költség és idő megtakarítások által, ahol a párhuzamosan futó rendszer 

a különböző befolyásoló tényezőit az egyensúlyi modellrendszer kezdeti és végérték 

kimeneteliből importálja, melyből a számszerűsített teljesítmény- és értéknövelő hatás jól 

látható. A modellben tapasztalati adatokon alapulva különböző függvények szemléltetik az 

infrastrukturális és egyéb befolyásoló hatások modellezhetőségét és kapcsolati lehetőségeit az 

SCGE alaprendszerrel. A beruházások befolyásoló hatásai főképp az eljutási időben, 

üzemeltetési és üzemanyag költségekben, valamint a baleseti költségekben reprezentálva 

integrálhatóak a modellrendszerbe. A megfelelő működés és előrejelzés, valamint az 

aktualitások követése érdekében ez a rendszer további racionalizálást igényel. A tovább 

fejlesztés irányát egy logisztikai alkalmazás csomag keretében látom. 

 

5. A modellrendszerhez kapcsolható további logisztikai vonatkozású fejlesztési tervek 

A térbeliség nagyobb mértékű részletezésével, azaz a régiókra osztott szemléletmód mellett 

egy párhuzamos réteg alkalmazásával a rendszerhez társítható egy földrajzi sajátosságokat is 

figyelembe vevő „kvázi GIS” alrendszer. Az új „réteg” modellhez rendelése után az útvonal 

tervezés és forgalmi terheltségi adatok változása jól becsülhetővé válik. A rendszert továbbá 
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5. A modellrendszerhez kapcsolható további logisztikai vonatkozású fejlesztési tervek 

A térbeliség nagyobb mértékű részletezésével, azaz a régiókra osztott szemléletmód mellett 

egy párhuzamos réteg alkalmazásával a rendszerhez társítható egy földrajzi sajátosságokat is 

figyelembe vevő „kvázi GIS” alrendszer. Az új „réteg” modellhez rendelése után az útvonal 

tervezés és forgalmi terheltségi adatok változása jól becsülhetővé válik. A rendszert továbbá 

érdemes vizsgálni a tervezett, megvalósítás előtt álló, innovatív, nyílt hozzáférésű forgalmi és 

közlekedési adatbázisokhoz rendelhetősége tekintetében, mely akár a valósidejű 

útvonaltervezés és más szolgáltatások kiépítését is lehetővé teszi. 

Az SCGE modellek alkalmasak a gazdasági jellemzők figyelembe vételével a telephely 

választás támogatására regionális alapon (Török, 2010). A modell a már említett földrajzi 

adottságainak kiterjesztésével pontosabb telephely választási algoritmusok (pl.: 

vektorpoligonos centrum-kereső eljárás) társítása is tervezett. 

A fent említett valós idejű információkat is kezelni képes útvonaltervező alkalmazást 

(párhuzamos rendszerként kiépítve), a már meglévő online térkép és útvonaltervezőn alapuló, 

távolságmátrix generáló rendszer kiterjesztéseként tervezem. Az alkalmazás szorosan nem 

köthető az SCGE modellhez, de annak alrendszeréből kerülne továbbfejlesztésre, alkalmassá 

téve az útvonaltervezésen túl járatszerkesztési feladatok ellátására, mely releváns része lehet 

egy közlekedési, és/vagy logisztikai szolgáltatás csomagnak. 
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igényeinek rugalmasabb kielégítését, ami elosztó központok létrehozásával is megvalósítható. Tanulmányunkban 

egy gyártóhely esetén határozzuk meg a centrumok optimális helyét, úgy, hogy a vállalkozás számára a 

legkisebb többletköltséget eredményezze és a vevői igényeket is képes legyen kiszolgálni. A feladat 

megoldásához egy átrakási problémát konvertáltunk egyszerű szállítási feladattá, majd annak eredményeit 

felhasználva a centrumok megkereséséhez enumerációs eljárást alkalmaztunk. A gyakorlati alkalmazás során 

szignifikáns többletköltség kompenzálást értünk el. 
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1. Bevezetés 

A piaci verseny, a vevői igények változása és a kiszolgálási színvonal javítása előtérbe 

helyezi a fogyasztók igényeinek rugalmasabb kielégítését, amelyre disztribúciós raktárak 

hatékony választ adhatnak (Johnson, Pyke, 1999). A különböző tevékenységeket ellátó 

átrakási- és elosztóhelyek megnövekedett logisztikai költségeket eredményeznek az 

elvégezendő funkcióktól függően (Gelei, 2013).  

A raktározás költségeit nagyjából fixnek tekinthetjük az egymástól nem túl távoli régiókban a 

szükséges infrastruktúra megvalósításának és üzemeltetésének viszonylatában ugyanazon 

gazdasági környezetben, ha a munkabérek területi eltéréseit figyelmen kívül hagyjuk.  Az 
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helyezi a fogyasztók igényeinek rugalmasabb kielégítését, amelyre disztribúciós raktárak 

hatékony választ adhatnak (Johnson, Pyke, 1999). A különböző tevékenységeket ellátó 

átrakási- és elosztóhelyek megnövekedett logisztikai költségeket eredményeznek az 

elvégezendő funkcióktól függően (Gelei, 2013).  

A raktározás költségeit nagyjából fixnek tekinthetjük az egymástól nem túl távoli régiókban a 

szükséges infrastruktúra megvalósításának és üzemeltetésének viszonylatában ugyanazon 

gazdasági környezetben, ha a munkabérek területi eltéréseit figyelmen kívül hagyjuk.  Az 

elosztó-központokhoz tartozó piac földrajzi kiterjedtsége, a szállítandó és raktározandó áruk 

fizikai jellemzői (térfogat, súly), illetve a fuvarozási költségek mértékét a megfelelő telephely 

kiválasztásával csökkenteni lehet (Prezenszki, 2010).  

A cikkben egy olyan modellt mutatunk be, amely a szállítási feladat és az enumerációs 

telephely-keresési algoritmus együttes alkalmazásával olyan centrumokat határoz meg, 

amelyek a szállítási távolságokat minimalizálja. A modellt Excelben építettük fel, a szükséges 

iterációs lépések automatizálását VBA segítségével programoztuk. A modell működését egy 

gyakorlati példán keresztül mutatjuk be.  

 

2. A modell felépítése  

A megoldandó probléma egyszerűsített sémáját, illetve a kapcsolódó szállítási mozgásokat az 

1. ábrán szemléltetjük. A vállalkozás debreceni székhelyű, itt történik a gyártás és a kiinduló 

helyzetben innen történik a kiszolgálás, illetve innen történik a kiszállítás is az egész ország 

területére. A szállítandó termékek nagy térfogatúak és alacsony térfogattömegűek. Keresletük 

a megyeszékhelyek, illetve azok közvetlen környezetében koncentráltabb, a többi területen 

szezonálisan hatások ugyan megfigyelhetők, de viszonylag egyenletes eloszlásban 

jelentkeznek az igények. Közvetlen fogyasztói vagy nagykereskedői kiszolgálás esetén a 

különböző méretű rakatok kombinálása nehézkes, illetve nem lehetséges, így különösen a 

hosszú távú szállításoknál megnő a szállítási költség. A szállítandó termékek e tulajdonsága 

így kizárja az esetleges körutak tervezését. 

 A cég menedzsmentje úgy döntött, hogy a fogyasztói igények rugalmasabb kielégítése és a 

szállítási költségek racionalizálása érdekében az értékesítési tendenciák alapján két elosztó-

központot hoz létre. Az első elképzelések szerint az elosztó-központok helyét Budapesten, 

illetve Veszprémben lennének. Az előzetes számítások alapján az elosztó-központokba 

történő szállításoknál a rakatok kombinálásával és így a szállítási raktér jobb kihasználásával 

20%-os költségmegtakarítás érhető el átlagosan. A cél, figyelembe véve a jelenlegi és a 

várható eladásokat, az volt, hogy a két elosztó-központ helyét úgy határozzuk meg, hogy a 

szállítási költségek minimálisak legyenek. 
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Elosztóraktárak:
   - Debrecen Kiszolgálás(j)
   - Centrum 1
   - Centrum 2

Centrum1 Kiszolgálás(j) 

Gyártás Debrecen
Kiszolgálás(j) 

Centrum2

Kiszolgálás(j)
 

1. ábra. A mozgások sémája (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A modell felépítése során többkörzetes centrumkeresési feladatot oldottunk meg. Maga a 

megoldás két részből áll.  

 Első lépésben a debreceni központ mellett kiválasztottunk két tetszőleges elosztó-

központot és lineáris programozással meghatároztuk az optimális, azaz legkisebb 

költségű szállítási tervet. Ezzel tulajdonképpen egyfajta körzetesítést végeztünk el, 

mert a szállítási feladat megoldása után megkaptuk, hogy a Debrecenből és a 

kiindulásként kiválasztott elosztó-központokból mely kiszolgáló helyeket kell ellátni.  

 Második lépésben a kapott körzeteket egykörzetes problémaként kezeltük és 

enumerációs módszerrel oldottuk meg, melynek lényege, hogy minden lehetséges 

centrumhelyre meghatároztuk az anyagmozgatási teljesítmény értékét, és az lett az új 

lehetséges központ, ahol az összes anyagmozgatási teljesítmény a legkisebb (Benkő, 

2000). 

 Ezt követően az új központokkal futtattuk a szállítási feladatot, majd második lépésben 

ismét enumerációs módszerrel történt az új centrumhely meghatározása. Ezeket a 

lépéseket addig kell ismételtük, míg kétszer egymás után ugyanazokat az elosztó-

központokat nem kaptuk eredményül. 

A modell alkalmazásakor felmerülhet az a probléma, hogy lokális minimum helyet kapunk, 

ezért a megoldás során négy különböző kiinduló centrumpár esetén is elvégeztük a futtatást.  

A modell felépítése során a következő meggondolásokat kellett figyelembe venni: 

 A jelenlegi debreceni központ mellett még további két elosztó központ helyét kell 

meghatározni, ami tulajdonképpen egy összetett szállítási feladatot, vagy más néven 

átrakási feladatot generál. 
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2000). 
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lépéseket addig kell ismételtük, míg kétszer egymás után ugyanazokat az elosztó-

központokat nem kaptuk eredményül. 

A modell alkalmazásakor felmerülhet az a probléma, hogy lokális minimum helyet kapunk, 

ezért a megoldás során négy különböző kiinduló centrumpár esetén is elvégeztük a futtatást.  

A modell felépítése során a következő meggondolásokat kellett figyelembe venni: 

 A jelenlegi debreceni központ mellett még további két elosztó központ helyét kell 

meghatározni, ami tulajdonképpen egy összetett szállítási feladatot, vagy más néven 

átrakási feladatot generál. 

 A vizsgált vállalkozás több mint 2500 féle terméket gyárt és értékesít. Ezek közül sok 

esetben csak az egyedi megrendelések miatti minimális változtatásokról van szó, 

azonban így is több mint 100 féle egységcsomagolás létezik, amelyek méretei és 

mértékegységei (darab illetve méter) különböznek. Ahhoz hogy a szállítási 

útvonalakat és a végcélokhoz tartozó mennyiségek arányát megfelelően határozzuk 

meg, ezeket az egységcsomagokat közös mértékegységre kell hozni. A probléma 

megoldásául azt vettük figyelembe, hogy a vállalkozás a kiszállításhoz kizárólag 40 

tonnás járműveket használ. A szerződött fuvarozók által használt gépjárművek 

hasznos raktere 1360 cm hosszú, 245 cm széles és átlagosan eléri a 270 cm 

magasságot. Előzetesen minden egységcsomag méret adatait begyűjtöttük. Ezt 

követően minden termékre bontva meghatároztuk, hogy egy raktérbe összesen hány 

egész egységcsomag fér abban az esetben, ha kizárólag az adott termékkel töltjük azt 

fel. Majd a korábbi évek kiszállítási adatai alapján településenként meghatároztuk 

termékenkénti bontásban hogy összesen hány raktérnyi árut szállítottak. A távolságot 

is figyelembe véve az így létrehozott mesterséges mértékegységet rakatkilométernek 

neveztük el. 

 

2.1. Az összetett szállítási modell matematikai megfogalmazása 

A modell változói és paraméterei: 

ijx : az i-edik elosztóhelyről a j-edik megrendelőhelyre szállított mennyiség 

iC : az i-edik centrumból kiadott mennyiség 

S : összes kereskedelmi (rendelkezésre álló) mennyiség   

jD : a j-edik rendeltetési hely igénye  

ijr : az i-deik elosztóhelyről a j-edik megrendelőhelyre történő szállítás távolsága kilométerben 

Technikai feltétel: 

LP D S   A legyártott mennyiség ( P ) és a helyi szükséglet ( LD ) különbözete adja a 

kereskedelmi forgalom forrását. 

Korlátozó feltételek: 

 Nem negativitás: 

0ijx   (i=1, 2,…,m) és  (j=1, 2,…,n) 
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 A centrumok által összesen kiadható mennyiség nem haladhatja meg kereskedelmi 

forrást (S).  

1

m

i
i

C S


  ahol 

1

n

ij i
j

x C


  

 A Debrecenből összesen kiadható mennyiség nem haladhatja meg kereskedelmi 

forrást (S). Ezt azért kell külön megadnunk, mert Debrecenből történik az 

elosztóhelyek ellátása is. 

DC S  

 A rendeltetési helyek igényeit ki kell elégíteni. 

1

m

ij j
i

x D


  

Célfüggvény: 

A célfüggvényben az összes rakatkilométer minimumát keressük.  

1 1
!

m n

ij ij
i j

r x MIN
 

  

A vállalkozás közel 300 településre szállított, ezért szükség volt további összesítésre, ugyanis 

a 300 település nem merülhet fel lehetséges elosztó-központnak a megrendelt áruk alacsony 

aránya miatt. Ezért a megyeszékhelyekre szűkítettük a vállalkozás igényei szerint a lehetséges 

centrumokat, így a településeket és a mennyiségeiket a hozzájuk tartozó megyeszékhelyhez 

rendeltük. Így a lehetséges centrumokat – Debrecen, mint lehetséges új központ kivonása után 

– 18 megyeszékhelyre szűkítettük. Ez az aggregálás ugyan nem veszi figyelembe teljes 

részletességgel a további elosztási módokat, azonban megfelelő közelítést ad, mivel – mint 

már korábban említettük – az igények a megyeszékhelyeken és azok környékén 

koncentráltabban jelentkeznek.  

Az ijr  értékek megadásakor a következő esetekben alkalmaztunk tiltótarifát: 

 egy város önmagához történő szállítása, ill. 

 a két új centrum egymáshoz történő szállítása, illetve visszafelé történő szállítások 

esetén. 

Az 

ijr

 értékek az eredeti távolságmátrixhoz képest módosulnak, ha egy rendeltetési hely az 

igényét valamely elosztó-központon keresztül kapja meg. Ilyenkor a távolságot a Debrecen–

elosztó központ és az elosztó központ–rendeltetési hely távolságok összege adja meg. 

M
odellezés a logisztikában



   LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015     45

 A centrumok által összesen kiadható mennyiség nem haladhatja meg kereskedelmi 

forrást (S).  

1

m

i
i

C S


  ahol 

1

n

ij i
j

x C


  

 A Debrecenből összesen kiadható mennyiség nem haladhatja meg kereskedelmi 

forrást (S). Ezt azért kell külön megadnunk, mert Debrecenből történik az 

elosztóhelyek ellátása is. 

DC S  

 A rendeltetési helyek igényeit ki kell elégíteni. 

1

m

ij j
i

x D


  

Célfüggvény: 

A célfüggvényben az összes rakatkilométer minimumát keressük.  

1 1
!

m n

ij ij
i j

r x MIN
 

  

A vállalkozás közel 300 településre szállított, ezért szükség volt további összesítésre, ugyanis 

a 300 település nem merülhet fel lehetséges elosztó-központnak a megrendelt áruk alacsony 

aránya miatt. Ezért a megyeszékhelyekre szűkítettük a vállalkozás igényei szerint a lehetséges 

centrumokat, így a településeket és a mennyiségeiket a hozzájuk tartozó megyeszékhelyhez 

rendeltük. Így a lehetséges centrumokat – Debrecen, mint lehetséges új központ kivonása után 

– 18 megyeszékhelyre szűkítettük. Ez az aggregálás ugyan nem veszi figyelembe teljes 

részletességgel a további elosztási módokat, azonban megfelelő közelítést ad, mivel – mint 

már korábban említettük – az igények a megyeszékhelyeken és azok környékén 

koncentráltabban jelentkeznek.  

Az ijr  értékek megadásakor a következő esetekben alkalmaztunk tiltótarifát: 

 egy város önmagához történő szállítása, ill. 

 a két új centrum egymáshoz történő szállítása, illetve visszafelé történő szállítások 

esetén. 

Az 

ijr

 értékek az eredeti távolságmátrixhoz képest módosulnak, ha egy rendeltetési hely az 
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2.2. Egykörzetes centrumkeresés enumerációs módszerrel 
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jD : A j-edik rendeltetési hely igénye 

ijr : i és j pontok egymástól vett távolsága ha ijx >0, egyébként 0. 

Az lesz az új centrum, ahol iQ  minimális, azaz amelynél a legkisebb lesz az összes 

rakatkilométer (Benkő, 2000). 

 

3. A vizsgálatok eredményei 

A modellt az ellenőrzés érdekében több kezdőcentrum kombinációval is lefuttattuk. Az első 

kezdőcentrum kombináció az előzetes elképzelésekben szereplő Budapest-Veszprém pár volt. 

Az ellenőrző futtatásoknál a kezdőcentrumok: Budapest-Szekszárd, Tatabánya-Szombathely 

és Székesfehérvár-Zalaegerszeg volt. A párok kiválasztásánál – amellett, hogy véletlenszerű 

volt – arra törekedtünk, hogy budapesti és/vagy dunántúli megyeszékhelyből induljunk ki. 

Mindegyik variáns eredményeként Budapest és Kecskemét lett az elosztó-központ Debrecen 

mellett. A modell továbbá egyértelműen meghatározta a centrumokhoz tartozó, azaz az 

azokból ellátandó területeket. A fehérrel jelölt megyék igényeit továbbra is a debreceni 

raktárból elégítik ki. A többi megye igényeit előbb elszállítják a budapesti és a kecskeméti 

telephelyekre, majd pedig onnan a hozzájuk rendelt régiókba, azaz Budapestről a sötétebb 

szűrkével jelölt területre, Kecskemétről pedig a világosabb szürkével jelölt területre (2. ábra).  
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1. ábra. Az elosztó-központok és a kapcsolódó területek (Forrás: Saját szerkesztés). 

 

A leghosszabb futtatás négy iterációból állt. Költségként kizárólag a távolságot tekintettük, 

mert a vállalkozás esetében fix kilométer alapú díjszabást alkalmaznak a fuvarozók. A 

konkrét pénzösszegben történő kifejezéshez pedig a kettő szorzatára van szükség.  A számított 

értékeket az 1. sz. táblázat tartalmazza. 

 

Feladó Fogadó
Összes szállítási 

teljesítmény 
(rakatkilométer)

Korrekció*
Korrigált 
szállítási 

teljesítmény
Debrecen Budapest 157 752 0,8 126 202
Debrecen Kecskemét 84 737 0,8 67 790
Debrecen Közvetlen 148 471 1 148 471
Budapest Közvetlen 275 247 1 275 247
Kecskemét Közvetlen 166 485 1 166 485
Összesen 832 692 784 194
* Az elosztó-központoknál elérhető 20%-os megtakarítás miatt  

1. táblázat. A költségek alakulása az optimalizálás után (Forrás: Saját szerkesztés). 

 

A fajlagos szállítási költségek csökkentésére az elosztó-központokba történő szállításoknál 

van lehetőség, azaz a Debrecen-Budapest és Debrecen-Kecskemét útvonalakon. Ennek alapja, 

hogy ezt az elemzést megelőzte a rakatok részletes elemzése és optimalizálása, amelyre 

alapozva megállapítható, hogy a közvetlen kiszállításokhoz képest 20-25%-kal növelhető a 

raktérkihasználtság. Mi ezt figyelembe véve a jelenlegi szállítási teljesítmény 80%-ával 

kalkuláltunk, és emiatt korrigáltuk a költségek pontos tükrözéséhez a kapott eredményt. A 

centrumokból közvetlenül történő kiszállításánál nincs lehetőség további költségcsökkentésre 

a változó összetételű megrendelések miatt, illetve a nagyméretű termékek miatt körutak 

tervezése sem lehetséges. 

A kapott eredményeket összegezve az elosztó-központokba irányuló szállítások teljesítménye 

a korrekciót követően 242.489 rakatkilométerről 193.991 rakatkilométerre csökken. A 3 

centrumból a hozzájuk tartozó területekre történő közvetlen kiszállításokat tekintve 590.203 

rakatkilométer lesz a várható összes szállítási teljesítmény. A két mennyiséget összegezve 

784.194 rakatkilométerre számíthatunk a centrumok létrehozását követően. 

A számítások alapjául szolgáló alapadatok alapján a vállalkozásnak elosztó-központok nélkül, 

Debrecenből történő közvetlen kiszállítással 800.003 rakatkilométer szállítási teljesítménnyel 

kell számolnia. Ehhez képest az elosztó központok létrehozása több mint 4%-os szállítási 

teljesítménynövekedést generál, hisz a partnerek egy részét nem optimális útvonalon éri el a 

vállalkozás. Az elosztó-központokba irányuló szállításoknál racionálisabb rakományképzés 

valósítható meg, így a szállítási költségeket tekintve összességében nem történik növekedés, 

az általunk vizsgált vállalkozásnál közel 2%-os csökkenés figyelhető meg (2. táblázat). 

 

Rakat-
kilométer %

Elosztó-központ 
nélkül

800 003 0 0,00%

Elosztó-központ 832 692 32 689 4,09%
Elosztó-központ + 
rakatoptimalizálás 

784 194 -15 809 -1,97%

Variáns
Összes szállítási 

teljesítmény 
(rakatkilométer)

Eltérés az elosztó-központ 
nélküli variánstól 

 
2. táblázat. Különböző variánsok költségeinek összehasonlítása (Forrás: Saját szerkesztés). 

 

Az eredeti elképzelés (Budapest-Veszprém központok) esetén 1308537 rakatkilométer 

igénybevételével valósítható meg az ellátás, ami az elemzés során kapott Budapest-

Kecskemét centrumpárral 832692 rakatkilométerre mérséklődött, ami 36%-os csökkenést 
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jelent. Ezek az eredmények azonban a jelenlegi helyzetet tükrözik. Egy elosztó-központ 

létrehozása hosszú távú és nagy összegű befektetést jelent. A jövőre vonatkoztatva a 

vállalkozás távlati céljainak függvényében célszerű egy érzékenységvizsgálattal 

megvizsgálni, hogy a piaci és gazdasági tényezők megváltozása milyen változásokat okoz. 
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Összefoglaló: 

Cikkünk első részében az eddigi kutatási eredményeket mutatjuk be röviden: milyen feltételek, fejlesztések 

szükségesek a just in time bevezetéséhez a hazai építőiparban. Röviden bemutatásra kerül a nemzetközi 

építőiparban alkalmazott legnépszerűbb projekttervezési módszertan. Ezt követően bemutatásra kerül, hogy a 

nemzetközi gyakorlatban milyen megoldások születtek az említett problémákra. A továbbiakban azt vizsgáljuk, 

hogy a just in time bevezetésének milyen feltételei vannak az ellátási rendszer oldaláról, és hogy milyen 

nemzetközi megoldások születtek az ellátás biztonságának javítása érdekében. Végezetül bemutatásra kerül 

néhány gyakorlati példa a just in time elvű anyagellátás bevezetésére az építőipari logisztikában. 

 

Kulcsszavak: just in time, lean, kanban, milkrun, építőipar 

 

1. A lean filozófia alkalmazhatósága az építőiparban 

Kutatásunkat a lean filozófia építőiparban való alkalmazhatóságának vizsgálatával kezdtük, 
összehasonlítva az építőipar és a feldolgozóipar helyzetét. Az építőiparról általánosságban 
elmondható, hogy a felhasználási pontok elhelyezkedése folyamatosan változik, emiatt az 
építőipari ellátási lánc sokkal kevésbé kiszámítható, mint azt a feldolgozóiparban 
megszokhattuk (Antal et al., 2013a alapján). 
 

 
1. ábra. A lean vállalat folyamatkialakításának metódusa (forrás: Antal et al., 2013b). 

 

A kutatásunk során megismert esettanulmányok alapján látható volt, hogy mindegyik 
szegmens tipizálható logisztikai problémákkal és feladatokkal kell, hogy megbirkózzon, 
ennek megfelelően különböző módon használhatók a feldolgozóiparban már megismert lean 
technikák is. Az építőiparban gyakori filozófia a „szerezzük be a legalacsonyabb 
költségszinten,” ami egyrészt nagy mennyiségek rendelését eredményezi (mivel ekkor 
csökkenés érhető el a szállítási költségben), másrészt nagy mennyiségek esetén jelentős 
árkedvezmény érhető el a partnereknél. Az építőiparra a toló rendszerű anyagellátás a 
jellemző, a korszerű húzó elv helyett. Egy felmérés szerint az építkezések során az 
erőforrások 16%-a veszik el a nem megfelelő alapanyag utánpótlás következtében (Anderson, 
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Összefoglaló: 

Cikkünk első részében az eddigi kutatási eredményeket mutatjuk be röviden: milyen feltételek, fejlesztések 

szükségesek a just in time bevezetéséhez a hazai építőiparban. Röviden bemutatásra kerül a nemzetközi 

építőiparban alkalmazott legnépszerűbb projekttervezési módszertan. Ezt követően bemutatásra kerül, hogy a 

nemzetközi gyakorlatban milyen megoldások születtek az említett problémákra. A továbbiakban azt vizsgáljuk, 

hogy a just in time bevezetésének milyen feltételei vannak az ellátási rendszer oldaláról, és hogy milyen 

nemzetközi megoldások születtek az ellátás biztonságának javítása érdekében. Végezetül bemutatásra kerül 

néhány gyakorlati példa a just in time elvű anyagellátás bevezetésére az építőipari logisztikában. 

 

Kulcsszavak: just in time, lean, kanban, milkrun, építőipar 

 

1. A lean filozófia alkalmazhatósága az építőiparban 

Kutatásunkat a lean filozófia építőiparban való alkalmazhatóságának vizsgálatával kezdtük, 
összehasonlítva az építőipar és a feldolgozóipar helyzetét. Az építőiparról általánosságban 
elmondható, hogy a felhasználási pontok elhelyezkedése folyamatosan változik, emiatt az 
építőipari ellátási lánc sokkal kevésbé kiszámítható, mint azt a feldolgozóiparban 
megszokhattuk (Antal et al., 2013a alapján). 
 

 
1. ábra. A lean vállalat folyamatkialakításának metódusa (forrás: Antal et al., 2013b). 

 

A kutatásunk során megismert esettanulmányok alapján látható volt, hogy mindegyik 
szegmens tipizálható logisztikai problémákkal és feladatokkal kell, hogy megbirkózzon, 
ennek megfelelően különböző módon használhatók a feldolgozóiparban már megismert lean 
technikák is. Az építőiparban gyakori filozófia a „szerezzük be a legalacsonyabb 
költségszinten,” ami egyrészt nagy mennyiségek rendelését eredményezi (mivel ekkor 
csökkenés érhető el a szállítási költségben), másrészt nagy mennyiségek esetén jelentős 
árkedvezmény érhető el a partnereknél. Az építőiparra a toló rendszerű anyagellátás a 
jellemző, a korszerű húzó elv helyett. Egy felmérés szerint az építkezések során az 
erőforrások 16%-a veszik el a nem megfelelő alapanyag utánpótlás következtében (Anderson, 

1983). Látható, hogy ezek az utánpótlási folyamatok teljesen ellentétesek a lean filozófia és a 
just in time (JIT) alapanyag utánpótlási elveivel. Az építési projektek költségeinek 
hozzávetőlegesen 10%-át adják a szállítási és közvetlenül nem az építési folyamatokhoz 
köthető anyagmozgatási folyamatok (Anderson, 1983). Svéd kutatások kimutatták, hogy a 
fizikai dolgozók munkaidejük harmadát alapanyag szállítással töltik (Lindgren és Hjärtström, 
1985).  
A kutatás során elvégzett interjúk alapján megállapítottuk, hogy a just in time feltételei közül 
melyek teljesülnek a hazai gyakorlatban. A partneri együttműködésen túlmenően az összes 
többi, a JIT bevezetéséhez szükséges feltétel hiányzik a hazai építőiparban. A legnagyobb 
hiányosságok egyrészt az anyagnyilvántartási rendszer, másrészt a részletes projekttervek 
hiánya. A kutatás egyik legfontosabb következtetése, hogy az anyagellátás fejlesztéséhez a 
hazai építőiparban szükséges korszerű anyagnyilvántartási rendszereket bevezetni. Látható, 
hogy a nemzetközi gyakorlatban már elérhetőek azok a programok, melyek akár önálló 
modulként, akár egy integrált vállalatirányítási rendszer részeként lehetővé teszik a valós 
idejű készletkövetést (Antal et al., 2014b). 
 
2. Projekttervezési módszertan az építőiparban: A Last Planner System 
A Last Planner System eredetileg csak a heti tervek elkészítésének módszertanát volt hivatott 
fejleszteni, standardizálni. Ezek az utolsó tervek a megvalósítás előtt, innen is kapta a 
módszertan a nevét. A módszer megalkotása során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a 
hatékony és pontos heti tervek elkészítéséhez elengedhetetlen a magasabb tervezési szintek 
szabályozása, standardizálása is. 
A 2. ábraán a Last Planner System négy szintje látható, a projekttervezés, a szakasztervezés, a 
középtávú tervek, és a heti tervezés. 
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2. ábra. A Last Planner system tervezési szintjei (Forrás: Antal et al., 2014b). 
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A Ballard és Howell alkotta Last Planning System (LPS) egy olyan tervezési módszertan, 

amely a lean filozófiát és technikákat alkalmazza az építőiparban. A rendszer a projekttervtől 

való eltérés esetén biztosítja a hatékony és gyors reakciót, a lean menedzsmentben már 

megismert ok-okozati eljárások alkalmazásával (5 why-s, Ishikawa-diagram stb.) (Antal et al., 

2014b). Az LPS legfontosabb célja a folyamatos utókövetés és visszacsatolás, melyek 

segítségével a felmerülő bizonytalanságok kiküszöbölhetőek (Ballard, 1994). Az LPS 

alkalmazása kiváló alapot biztosít a just in time elvű anyagellátás bevezetéséhez. A 

nemzetközi JIT elvű anyagellátások során minden esetben a Last Planner System volt az 

alkalmazott projekttervezési módszertan. 

 

3. A just in time képes építőipari ellátási lánc modellje 

Az építőipari ellátási láncok korszerűsítésére a múltban számtalan kísérlet történt. A 

legtipikusabb megoldások információtechnológiai fejlesztéseken alapultak, azonban ezek a 

fejlesztések sokszor nem a valós problémákra adtak választ. Az építőipari projektek során 

meghatározóak az ütemtervek, a vezetőségen mindig nagy a nyomás, hogy elérje a kitűzött 

mérföldköveket, olyannyira, hogy általában nem marad ideje áttekinteni az egész rendszert 

összességében. Általánosságban igaz az építőiparra, hogy gyakran hiányzik egy olyan 

szereplő, aki rálátna az egész ellátási láncra. A vezetők jellemzően csak a saját területük belső 

folyamataival, paramétereivel vannak tisztában, így nem meglepő, hogy a saját rendszerük 

igénye szerint optimalizálnak. Azonban ezek a rész-optimumok rendszerint messze vannak a 

teljes rendszer optimumától. A stratégia felveti egy web alapú szoftverrel támogatott Last 

Planner System alkalmazását, mely rendszer növeli az ütemtervek megbízhatóságát és 

kiszámíthatóbbá teszi a folyamatokat. Az ellátási lánc fejlesztésének első lépése a beszerzés 

átgondolása lehet, ugyanis a beszerzést legtöbbször a „lehető legalacsonyabb költségszinten 

beszerezni” elv vezérli. A beszerzőknek jobban meg kellene érteniük az építőipar ellátási 

láncainak dinamikáját és komplexitását.  

A termelési rendszerek során alkalmazott ellátási láncmenedzsment technikák alkalmazása 

sikeres lehet az építőiparban is, azonban ehhez elengedhetetlen, hogy megértsük ezen iparág 

ellátási láncainak komplexitását. 
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1. szcenárió: Utópia 

Womack és Jones az öt elv egyikeként definiálta a folyamatos fejlesztést, melynek 

legegyszerűbb módja a változékonyság, véletlenszerűség csökkentése. A véletlenszerűség 

ellentettje a megbízhatóság. Az első szcenárió lényege, hogy mind a kereslet, mind a kínálat 

megbízhatósága 100% legyen. Ez egy determinisztikus és tökéletes folyamatot feltételez, ahol 

egyáltalán nincs szükség folyamatközi készletekre (Womack, Jones, 1996). 

2. szcenárió: Determinisztikus kínálat sztochasztikus kereslet 

Ebben az esetben a beszállítás megbízhatóságát 100%-nak tekintjük, míg a kereslet 

megbízhatósága csak 90%. A kereslet megbízhatóságának megjelenítésére szolgál a terv 

teljesítési százalék (PPC) (Ballard, 1994), mely azt mutatja meg, hogy az előre eltervezett 

munkafolyamatok hány százalékát sikerült véghezvinni. Ebből adódóan az alapanyagok 10%-

át nem tudták felhasználni, ami műveletközi készletként jelentkezik. A legjobb esetben a 

következő napon elhasználják a megmaradt anyagokat, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy 

ez sokszor sajnos nem teljesül. 

3. szcenárió: Sztochasztikus kereslet és kínálat 

Ebben az esetben mind a kereslet, mind a kínálat sztochasztikus, ami vagy műveletközi 

készlethez vezet (a kereslet „késése” esetén), vagy anyaghiányhoz (a beszállítás „késése” 

esetén). Ez az eset van a legközelebb a való élethez, azonban még ebben az esetben is 

figyelmen kívül hagytuk annak a lehetőségét, hogy több keresleti és több kínálati csatorna is 

lehet. A következőekben az építési projektek szempontjából fontos több kínálati csatorna 

hatását vizsgáljuk a megbízhatóságra nézve (Arbulu és Ballard, 2004). 

Az építési folyamatok nagy részéhez különböző alapanyagokra és erőforrásokra is szükség 

van. Egy folyamatot csak akkor tudunk elkezdeni, ha az összes alapanyag és erőforrás 

rendelkezésre áll, azaz a beszállítói rendszerek megbízhatóságainak szorzata adja meg a 

folyamat időben való kezdetének valószínűségét. Azaz ha egy folyamat bemenetét 10 

beszállítói rendszer adja, melyek megbízhatósága 99%, akkor a folyamat időben való 

elindulásának valószínűsége: 

𝑃𝑃 𝑃 𝑃𝑃9910 𝑃 9𝑃𝑃43% 

Azaz hiába rendelkezünk kiemelkedően megbízható beszállítói hálózattal, a sikerességünk 

esélye alig 90%. 
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A Ballard és Howell alkotta Last Planning System (LPS) egy olyan tervezési módszertan, 

amely a lean filozófiát és technikákat alkalmazza az építőiparban. A rendszer a projekttervtől 

való eltérés esetén biztosítja a hatékony és gyors reakciót, a lean menedzsmentben már 

megismert ok-okozati eljárások alkalmazásával (5 why-s, Ishikawa-diagram stb.) (Antal et al., 

2014b). Az LPS legfontosabb célja a folyamatos utókövetés és visszacsatolás, melyek 

segítségével a felmerülő bizonytalanságok kiküszöbölhetőek (Ballard, 1994). Az LPS 

alkalmazása kiváló alapot biztosít a just in time elvű anyagellátás bevezetéséhez. A 

nemzetközi JIT elvű anyagellátások során minden esetben a Last Planner System volt az 

alkalmazott projekttervezési módszertan. 

 

3. A just in time képes építőipari ellátási lánc modellje 

Az építőipari ellátási láncok korszerűsítésére a múltban számtalan kísérlet történt. A 

legtipikusabb megoldások információtechnológiai fejlesztéseken alapultak, azonban ezek a 

fejlesztések sokszor nem a valós problémákra adtak választ. Az építőipari projektek során 

meghatározóak az ütemtervek, a vezetőségen mindig nagy a nyomás, hogy elérje a kitűzött 

mérföldköveket, olyannyira, hogy általában nem marad ideje áttekinteni az egész rendszert 

összességében. Általánosságban igaz az építőiparra, hogy gyakran hiányzik egy olyan 

szereplő, aki rálátna az egész ellátási láncra. A vezetők jellemzően csak a saját területük belső 

folyamataival, paramétereivel vannak tisztában, így nem meglepő, hogy a saját rendszerük 

igénye szerint optimalizálnak. Azonban ezek a rész-optimumok rendszerint messze vannak a 

teljes rendszer optimumától. A stratégia felveti egy web alapú szoftverrel támogatott Last 

Planner System alkalmazását, mely rendszer növeli az ütemtervek megbízhatóságát és 

kiszámíthatóbbá teszi a folyamatokat. Az ellátási lánc fejlesztésének első lépése a beszerzés 

átgondolása lehet, ugyanis a beszerzést legtöbbször a „lehető legalacsonyabb költségszinten 

beszerezni” elv vezérli. A beszerzőknek jobban meg kellene érteniük az építőipar ellátási 

láncainak dinamikáját és komplexitását.  

A termelési rendszerek során alkalmazott ellátási láncmenedzsment technikák alkalmazása 

sikeres lehet az építőiparban is, azonban ehhez elengedhetetlen, hogy megértsük ezen iparág 

ellátási láncainak komplexitását. 
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3. ábra. A folyamat terv szerinti kezdésének valószínűsége a beszállítók számának és 

megbízhatóságának függvényében (forrás: saját szerkesztés Arbulu, Ballard, 2004 

felhasználásával). 

 

Az 3. ábra értékeiről leolvasható, hogy az alacsony megbízhatóság és a magas komplexitás 
esetén jelentős a csúszás valószínűsége. Ebből az aspektusból már a kívülállók számára is 
érthetővé válhat, hogy miért olyan jellemzőek az építőiparra a csúszások (és ez a számítás 
még csak egy folyamatra vonatkozott, a projekt időben történő befejezésének valószínűsége 
az egymáshoz kapcsolódó folyamatok terv szerinti kezdéseinek a valószínűségének a 
szorzata). Látható, hogy ha a beszállítók átlagos megbízhatósága 75%, és több mint 10 partner 
adja a folyamat inputját, akkor a folyamat terv szerint való kezdetének valószínűsége 
gyakorlatilag nulla. A vezetők gyakran felismerik ezt a problémát, és az alapanyagkészletek 
növelésével próbálnak védekezni ellene (gyakran 2-3 heti alapanyagot is felhalmoznak), így 
csökkentve az alapanyaghiány valószínűségét. A felhalmozott készletek növelik a projekt 
költségeit, erőforrásigényeit, plusz anyagmozgatásokhoz vezethetnek, valamint az építési 
területen tárolt nagy mennyiségű anyag a dézsmálás táptalaját jelentheti. 
Látható, hogy a just in time alkalmazhatóságának a legnagyobb akadálya a beszállítók nagy 
száma, valamint alacsony megbízhatóságuk. Ebből adódóan ellátási lánc oldalról úgy tudjuk 
megteremteni a just in time feltételeit, ha egy harmadik szereplő közbeiktatásával csökkentjük 
a szereplők számát és növeljük azok megbízhatóságát. Logisztikai központok használata (4. 
ábra), amelyekben a különböző beszállítóktól rendelt alapanyagokat tárolják és kezelik, 
csökkenti a több beszállítóból eredő kiszámíthatatlanságot, és kiküszöböli az építési területen 
felhalmozódó készleteket. Jellemzően azok az anyagok kezelhetőek így, amelyek 
általánosságban használatosak építkezések során (pl. cement, tégla, habarcs stb.) (Arbulu, 
Ballard, 2004). Érdemes a logisztikai központnak az építési területtől félnapos utánpótlási 
időn belül lennie (ez Magyarországon 2-3 logisztikai központ létrehozásával megoldható). 
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Kutatások szerint ennél nagyobb idő esetén a szállítási bizonytalanságok kiküszöbölése miatt 
jelentős puffer készleteket kell tartani az építési területen, ilyen távolságban viszont lehetővé 
válnak a napi szintű beszállítások (Arbulu és Ballard, 2004). Természetesen vannak olyan 
alapanyagok, melyek kiszállításába nem érdemes bevonni a logisztikai központokat. Ennek 
oka lehet technológiai: például a beton vagy az aszfalt esetében, ahol csak a felhasználás előtt 
meghatározott idővel állítják elő az anyagot és egyből megkezdik annak kiszállítását. A másik 
ilyen tipikus anyagcsoport az egyedi gyártású idomok, melyek speciálisan az adott építkezésre 
és/vagy az adott művelethez készülnek. Ezek az anyagok modellünkben továbbra is direkt 
módon kerülnek kiszállításra. 

 
4. ábra. A JIT képes építőipari ellátás lánc modellje (forrás: saját szerkesztés). 

 

A logisztikai központok beszállítása, és az onnan való kiszállítás is (ha lehetőség van rá) milk 
run rendszerben történne, azaz ha lehet, akkor a járat több beszállítót, valamint vevőt érintene. 
A logisztikai központokból napi kiszállítás lenne az építési területre, azaz mindig a megelőző 
napon készítik össze a következő napra szükséges alapanyagokat. A napi kiszállítás alapvető 
követelménye a szoros kommunikáció a központ és az építési terület között. Fontos a húzó 
filozófia megvalósítása, azaz a központból csak az építési területen megjelenő valós 
igényeknek megfelelően történjen a kiszállítás. Ennek megvalósítása érdekében érdemes 
korszerű igényvezérelt anyagutánpótlási technikákat implementálni, mint például kanban. 
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Tudjuk, hogy a logisztikai központok közbeiktatása egy makrószintű fejlesztés, azaz akkor 
lehet életképes, ha egy időben több projekt is alkalmazza azt. Érdemes az ellátási lánc 
fejlesztése mellett párhuzamosan más fejlesztéseket is elvégezni ahhoz, hogy hatékonyan 
működjön a JIT. Ilyen lehet a Last Planner System alkalmazása a heti tervezések segítségével, 
mert ezen rendszer esetében hamarabb láthatóvá válnak a hibák, valamint a folyamatos 
visszacsatolás elősegíti a just in time beszállításokhoz való közelítést és ezáltal a puffer 
készletek csökkenését. 
 
4. Nemzetközi példa a just in time bevezetésére 
A Byggelogistik (magyarul épületlogisztika) egy, a Dán Építőipari Kutatóintézet által 
támogatott projekt, mely során egy új építőipari logisztikai koncepció került kidolgozásra, 
majd kipróbálásra a gyakorlatban. A koncepció megalkotása során felhasználásra kerültek a 
lean filozófia alapelvei, melyek közül különösen a just in time és a húzó elv került előtérbe, 
azaz hogy az anyagutánpótlás igényvezérelt legyen az építési területen, és amennyire a 
lehetőségek engedik, az anyagok akkor, olyan mennyiségben és arra a helyre kerüljenek, ahol 
az építési folyamat igényli őket. Napi egyszer történt szállítás, és csak olyan mennyiségben, 
amely szükséges volt a másnapi folyamatok elvégzéséhez. Az anyagutánpótlás alapelve a 
termelő üzemeken alapult, létrehozták az egyes folyamatok „unitok” BOOM listáját, amely 
tartalmazta a folyamathoz szükséges összes alapanyagot és azok mennyiségét. Az egyes 
unitok kaptak egy azonosító számot, ami arra szolgált, hogy a projekt összes résztvevője 
egyértelműen azonosítani tudja a folyamatokat (Bertelsen és Nielsen, 1997). 
A JIT rendszer bevezetése mellett sor került a Last Planner System bevezetésére is. A LPS 
rendszerének megfelelően heti szintű megbeszéléseken összegezték az elmúlt hét eseményeit, 
valamint megtervezték a következő 3 hét feladatait, először heti bontásban, majd részletesen 
napi szinten megtervezték a következő hét feladatait, és rögzítették a unitok elkészítéséhez 
szükséges napi szintű szállítási igényeket. Ezek után elküldték a következő hét részletes 
szállítási tervét a beszállítóknak, valamint a következő két hét várható aggregált 
alapanyagigényeit. Így a beszállítók is láthatták előre az igényeket, mely számukra is jelentős 
előrelépést jelentett. A heti megbeszélések során ismertetésre került az előző heti riport, 
melyben leírták az előző hét főbb eseményeit, valamint hibáit és mulasztásait is. Ezeket a 
hibákat közösen átbeszélték a résztvevők. Látható volt, hogy néhány hét után jelentősen javult 
a vállalatok teljesítménye, hiszen senki sem szereti, ha nyilvánosan rámutatnak a hibáira. A 
projektek során szükségessé vált egy logisztikai vezető kijelölése, aki irányítja, kontrollálja 
mind a heti megbeszéléseket, mind a belső és külső logisztikai folyamatokat. Létrehoztak egy 
„kormányzó bizottságot,” melynek tagjai a részvevő vállalatok vezetői közül kerültek 
kijelölésre, melynek feladata a vállalatok között felmerülő vitás kérdések tisztázása volt 
(Bertelsen és Nielsen, 1997). 
A koncepciót először Dániában alkalmazták egy tipikus dán társasház projektben, mely 100 
lakást foglalt magában. Ez nemzetközi összehasonlításban nem számít jelentős projektnek. 
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Tudjuk, hogy a logisztikai központok közbeiktatása egy makrószintű fejlesztés, azaz akkor 
lehet életképes, ha egy időben több projekt is alkalmazza azt. Érdemes az ellátási lánc 
fejlesztése mellett párhuzamosan más fejlesztéseket is elvégezni ahhoz, hogy hatékonyan 
működjön a JIT. Ilyen lehet a Last Planner System alkalmazása a heti tervezések segítségével, 
mert ezen rendszer esetében hamarabb láthatóvá válnak a hibák, valamint a folyamatos 
visszacsatolás elősegíti a just in time beszállításokhoz való közelítést és ezáltal a puffer 
készletek csökkenését. 
 
4. Nemzetközi példa a just in time bevezetésére 
A Byggelogistik (magyarul épületlogisztika) egy, a Dán Építőipari Kutatóintézet által 
támogatott projekt, mely során egy új építőipari logisztikai koncepció került kidolgozásra, 
majd kipróbálásra a gyakorlatban. A koncepció megalkotása során felhasználásra kerültek a 
lean filozófia alapelvei, melyek közül különösen a just in time és a húzó elv került előtérbe, 
azaz hogy az anyagutánpótlás igényvezérelt legyen az építési területen, és amennyire a 
lehetőségek engedik, az anyagok akkor, olyan mennyiségben és arra a helyre kerüljenek, ahol 
az építési folyamat igényli őket. Napi egyszer történt szállítás, és csak olyan mennyiségben, 
amely szükséges volt a másnapi folyamatok elvégzéséhez. Az anyagutánpótlás alapelve a 
termelő üzemeken alapult, létrehozták az egyes folyamatok „unitok” BOOM listáját, amely 
tartalmazta a folyamathoz szükséges összes alapanyagot és azok mennyiségét. Az egyes 
unitok kaptak egy azonosító számot, ami arra szolgált, hogy a projekt összes résztvevője 
egyértelműen azonosítani tudja a folyamatokat (Bertelsen és Nielsen, 1997). 
A JIT rendszer bevezetése mellett sor került a Last Planner System bevezetésére is. A LPS 
rendszerének megfelelően heti szintű megbeszéléseken összegezték az elmúlt hét eseményeit, 
valamint megtervezték a következő 3 hét feladatait, először heti bontásban, majd részletesen 
napi szinten megtervezték a következő hét feladatait, és rögzítették a unitok elkészítéséhez 
szükséges napi szintű szállítási igényeket. Ezek után elküldték a következő hét részletes 
szállítási tervét a beszállítóknak, valamint a következő két hét várható aggregált 
alapanyagigényeit. Így a beszállítók is láthatták előre az igényeket, mely számukra is jelentős 
előrelépést jelentett. A heti megbeszélések során ismertetésre került az előző heti riport, 
melyben leírták az előző hét főbb eseményeit, valamint hibáit és mulasztásait is. Ezeket a 
hibákat közösen átbeszélték a résztvevők. Látható volt, hogy néhány hét után jelentősen javult 
a vállalatok teljesítménye, hiszen senki sem szereti, ha nyilvánosan rámutatnak a hibáira. A 
projektek során szükségessé vált egy logisztikai vezető kijelölése, aki irányítja, kontrollálja 
mind a heti megbeszéléseket, mind a belső és külső logisztikai folyamatokat. Létrehoztak egy 
„kormányzó bizottságot,” melynek tagjai a részvevő vállalatok vezetői közül kerültek 
kijelölésre, melynek feladata a vállalatok között felmerülő vitás kérdések tisztázása volt 
(Bertelsen és Nielsen, 1997). 
A koncepciót először Dániában alkalmazták egy tipikus dán társasház projektben, mely 100 
lakást foglalt magában. Ez nemzetközi összehasonlításban nem számít jelentős projektnek. 

Egy fővállalkozó és 10 alvállalkozó vett részt az építésben. Kinevezésre került egy logisztikai 
vezető, aki megtervezte a napi operációt, irányította az alapanyag utánpótlást, és kontrollálta a 
heti megbeszéléseket. A koncepciónak megfelelően felállításra került egy kormányzó 
bizottság is. Ahogy fokozódott a résztvevők partnersége, a kormányzó bizottság folyamatosan 
menedzsment feladatokat is átvett, így a logisztikai vezető koncentrálhatott az operatív 
végrehajtásra. A középvezetők mellett nagyon fontos volt, hogy az operatív dolgozók is 
rendelkezzenek alapszintű ismeretekkel a projektről, a lean és JIT elvekről (Pheng és Shang, 
2011). 
Az eredmények meglepőek voltak. Köszönhetően a JIT elvű anyagutánpótlásnak, a 
folyamatok anyagszükségletei jelentősen csökkentek, a dolgozók termelékenysége jelentősen 
növekedett, egyszerűbbé vált az anyagmozgatás a munkaterületen, és csökkent a balesetek 
száma. Az alapanyag és az időszükséglet több mit 5%-al kevesebb lett az előre (a múltbeli 
tapasztalatok alapján) kalkuláltnál. A hatékonyságnövekedés leginkább abban látszódott, 
hogy kevesebb dolgozóra volt szükség, és a teljesítmény alapú bérezésű dolgozók fizetése 
szokatlanul magas lett. A résztvevők és a Dán Építőipari Kutatóintézet által becsült 
megtakarítás eléri a projekt nettó költségeinek 9%-át a következő megoszlásban: a 
munkabérköltségek 18%-al, az alapanyagköltségek 3,6%-al csökkentek. A 
költségcsökkenések nem egyenletesen jelentkeztek az egyes vállalatoknál. Mivel egy teljesen 
új koncepció került kipróbálásra, ezért előzetesen nem állapodtak meg a résztvevők a 
megtakarítások újraelosztásáról, ez a későbbiekre nézve fontos tapasztalat. Az első 
mintaprojekt után további projektekben is alkalmazásra került a koncepció, ám az elért 
megtakarítások jelentős diverzifikáltságot mutatnak. Volt olyan projekt, ahol a 
mintaprojekthez hasonlóan majdnem 10%-os költségcsökkenést sikerült elérni, viszont volt 
olyan is, ahol nem tudtak a résztvevők kimutatható megtakarítást realizálni. Az oka annak, 
hogy különböző nagyságú lett a költségcsökkenés, a projektek eltérő jellegén túlmenően a 
határozatlan irányításra és a gyenge kormányzó bizottságra volt visszavezethető, melyek nem 
szenteltek elég figyelmet a koncepció megvalósítására, így a résztvevő vállalatok motivációja 
is hamar elkezdett csökkeni, és hamar visszatértek a régi reflexekhez. Fontos tapasztalat tehát, 
hogy kulcsfontosságú a logisztikai vezető és a kormányzó bizottság tagjainak személye. 
Fontos, hogy ezek a személyek komoly gyakorlattal rendelkezzenek az építőipar területén, 
tisztában legyenek az építési terület napi folyamataival, ismerjék a partnerek szemléletét és 
motiváltak legyenek. 
 
5. Konklúzió 
Kutatásaink alapján a lean technikák jól alkalmazhatóak az építőiparban. Kutatásunk jelen 
fázisában is a just in time elvű anyagellátására helyeztük a vizsgálat fókuszát. Iparági interjúk 
alapján láthatóvá vált, hogy a hazai építőipari vállalatok esetében több feltétel is hiányzik a 
just in time bevezetéséhez. A nemzetközi gyakorlatban már létrejöttek azok a projekttervezési 
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módszertanok és ellátási lánc modellek, amelyek segítségével a just in time bevezethető az 
építőiparban is. 
A nemzetközi gyakorlatban láthatunk gyakorlati példákat is a JIT bevezetésére, és ezen pilot 
projektek eredményei igen kiemelkedőek. Köszönhetően a JIT elvű anyagutánpótlásnak a 
folyamatok anyagszükségletei jelentősen csökkentek, a dolgozók termelékenysége jelentősen 
növekedett, egyszerűbbé vált az anyagmozgatás a munkaterületen és csökkent a balesetek 
száma. Látva a kimagasló nemzetközi eredményeket, érdemes lenne a hazai építőiparban is 
bevezetni a just in time elvű anyagellátást. 
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Összefoglaló: 

A katonai repülőterek közös, elsősorban logisztikai célú, polgári-katonai hasznosításának kérdése 

Magyarországon az utóbbi években egyre inkább a társadalom és a szakma érdeklődésének középpontjába 

került. A közös hasznosításnak azonban jelenleg törvényi akadálya van, mivel a légiközlekedésről szóló 1995. 

évi XCVII. törvény 2009-es módosítása különös módon törölte a jogszabályból a nyilvános közös felhasználású 

(polgári és katonai) repülőtér kategóriáját. A Mercedes kecskeméti gyáregységének megnyitásával egyidejűleg a 

körülmények és a polgári szféra irányából érkező elvárások gyökeresen megváltoztak, s egyre nagyobb nyomás 

nehezedik a honvédelmi tárcára, hogy nyissa meg katonai repülőtereit a különböző polgári felhasználók 

elsősorban logisztikai cégek előtt. Jelen cikk a katonai repülőterek polgári logisztika érdekében történő 

felhasználásának komplex feltételrendszerét vizsgálja. 

 

Kulcsszavak: katonai repülőterek polgári hasznosítása, polgári-, katonai terminál, repülőtéri (csomóponti és 

helyi) képességek, forgalmi előtér, cargo terminál 
 

1. Bevezetés 

A katonai repülőterek polgári hasznosítása hazánkban csak a rendszerváltást követően vált 

realitássá. Kezdetben azonban nem igazán a vegyes használat, hanem a szovjet csapatok által 

korábban kizárólagosan használt (Sármellék, Debrecen) vagy a Magyar Honvédség 

rendszeréből kivont (Szentkirályszabadja) katonai repülőterek polgári hasznosítására 

nyújtottak be igényt a helyi önkormányzatok. Erre az időszakra esik a belföldi utasszállító 

légiforgalom újraindításának kísérlete, ami a többszöri derűlátó próbálkozás ellenére sem lett 

gazdaságilag rentábilis és amilyen gyorsan előbukkant, ugyanilyen gyorsan el is tűnt. A 

katonai repülőterek polgári hasznosításának keretében azonban nem azok utasforgalomba 

történő bekapcsolása a legfontosabb cél, sokkal nagyobb jelentőséggel bír a teherszállítás, 

módszertanok és ellátási lánc modellek, amelyek segítségével a just in time bevezethető az 
építőiparban is. 
A nemzetközi gyakorlatban láthatunk gyakorlati példákat is a JIT bevezetésére, és ezen pilot 
projektek eredményei igen kiemelkedőek. Köszönhetően a JIT elvű anyagutánpótlásnak a 
folyamatok anyagszükségletei jelentősen csökkentek, a dolgozók termelékenysége jelentősen 
növekedett, egyszerűbbé vált az anyagmozgatás a munkaterületen és csökkent a balesetek 
száma. Látva a kimagasló nemzetközi eredményeket, érdemes lenne a hazai építőiparban is 
bevezetni a just in time elvű anyagellátást. 
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mely hozzájárulhat a repülőtér vonzáskörzetének fejlődéséhez, az ott települő külföldi és 

hazai vállalkozások termékeinek gyors piacra juttatásához, a repülőtér logisztikai 

képességének fejlesztéséhez. Ennek érdekében azonban változtatni kell a hatályos törvényen, 

mivel ez utóbbi csak kivételes lehetőségként – a kényszerleszállás esetét nem számítva 

kizárólag egyedi engedély alapján – teszi lehetővé a polgári lajstromba tartozó repülőgépek 

leszállását a katonai repülőtereken.  

 

2. A nemzetközi tapasztalatok 

A katonai repülőterek kettős polgári-katonai hasznosításának a különböző kontinenseken 

évtizedekre visszanyúló történelme van. Az USA-ban már a második világháborút követően, 

1946-ban, megkezdődött a folyamat, melyet a Kongresszus is támogatott. Kezdetben – mivel 

a rendelkezésre álló polgári légiközlekedési kapacitások kielégítették a szükségleteket – nem 

volt igazán sikeres, azonban az utóbbi évtizedekben történt katonai bázis bezárások, továbbá 

az alacsony költségű/fapados/olcsó1 légitársaságok megjelenése megváltoztatta a trendet. Az 

Amerikai Számvevőszék 1991-es jelentése (GAO, 1991) szerint bár a közös hasznosítás 1991 

előtt nem volt igazán sikeres, azonban megfelelő jövőbeni potenciállal bír, melynek 

kiaknázásához három feltételnek kell teljesülnie:  

1. A kettős hasznosítású repülőtereknek közel kell elhelyezkedniük a nagyvárosi 

csomóponti polgári repülőterekhez annak érdekében, hogy az utasok megfelelő 

alternatívaként elfogadják. 

2. A repülőtér a polgári kereskedelmi (utas és személyszállítás) repülésen kívül biztosítsa 

a kisgépes (Általános Légiforgalom) és az üzleti repüléseket is. 

3. A kereskedelmi és kisgépes, valamint üzleti repülések igényei nem korlátozhatják a 

katonai szükségletek kielégítését. 

A jelentés hangsúlyozza, hogy a kettős hasznosítás pozitívan befolyásolja a helyi közösségek 

életszínvonalát és a repülőtér környezetében található gazdasági vállalkozások fejlődését. Az 

előnyök felismerését követően jelenleg már 23 különböző repülőbázison folyik közös katonai-

polgári üzemeltetés. Az 1. ábrán az Eglin Légierő bázis látható, melynek északnyugati oldalán 

található a polgári terminál, melyet két rövid gurulóúttal kötöttek be a katonai repülőtér fő 

futópálya-gurulóút rendszerébe.  

 

                                                           
1 Alacsony költségű („fapados”) légitársaság: a tradicionális légitársaságok által nyújtott szolgáltatásokat nem 
teljes körűen nyújtó, a költségek leszorítására törekvő légijármű üzembentartója vagy tulajdonosa (Budapest 
Airport, 2014).  

 
1. ábra. Eglin Air Force bázis, Valparaiso (forrás: GCR1, 2014). 

 

Európában a kettős hasznosítás területén bekövetkezett változások előfeltételeit a 

kereskedelmi utasforgalom fejlődése és a két világrendszer szembenállásának megszűnése 

teremtette meg. Az utóbbi következtében egy sor katonai repülőtér bezárt, vagy az ott települő 

katonai repülőgépek száma csökkent, ami mindkét esetben az infrastruktúra kihasználtságát 

csökkentette. Azokban az országokban, ahol a kormányok és a helyi közösségek időben 

léptek, a felszabadult létesítményeket költséghatékonyan alkalmassá tudták tenni vagy tisztán 

polgári, vagy vegyes használatú polgári-katonai használatra, de ahol az akarat vagy az üzleti 

feltételek hiányoztak, ott az infrastruktúra fokozatosan leamortizálódott és végül 

rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált. Ezek a felszámolt repülőterek a jövőben 

egyre inkább hiányozni fognak a világ légiforgalmi kapacitásából. 

Ezt vetíti előre az EUROCONTROL 2009-es tanulmánya, mely szerint 2030-ban 16,5-21 

millió műszer szerinti repülést kell kiszolgálni az EUROCONTROL körzetében, ami a 2007-

es 1,7-2,2-szerese, és évi 2,3%-3,5%-os növekedést jelent (EUROCONTROL, 2009). Ez a 

növekedés azt is jelenti, hogy a meglévő repülőtéri (csomóponti és helyi) képességekkel nem 

lehet ellátni a jövőben generálódó igényeket, s amennyiben nem történik meg a repülőtéri 

kapacitások megfelelő fejlesztése, a hiány lefékezi az Európai Uniós országok gazdasági 

fejlődését. Mivel a meglévő repülőtéri kapacitások növelése (új futópályák, gurulóutak 

építése) a rendelkezésre álló szabad földterületek szűkössége miatt korlátozott, az új 

repülőterek építésének engedélyeztetése pedig a zajterhelés, az emisszió és a levegőminőségre 

gyakorolt negatív hatás miatt általában rendkívül nehézkes, ezért a tanulmány az egyetlen 
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lehetséges megoldásnak a már létező katonai repülőterek közös katonai-polgári hasznosítását 

ajánlja. 

Napjainkban az európai példát talán a kelet-németországi Laage repülőtér szemlélteti 

legjobban. A repülőtér polgári-katonai hasznosítására 1992-ben írták alá az első szerződést, s 

alig egy évre rá, az 1993. október 4-i ünnepélyes megnyitót követően megkezdődött a polgári 

üzemeltetés, melynek civil vállalkozója a Rostock-Laage-Güstrow GmbH volt. Induláskor 

elsősorban postajáratok használták a repülőteret, de 1995-ben már megjelent az első charter, 

majd később a teherszállító repülőgépek is. 2001-ben a repülőtér életében minőségi változás 

történt, mivel ekkor mutatkozott be Laageban az Air Berlin „fapados” légitársaság, mely 22 

különböző célállomást ajánlott a régió lakosságának. 2005-ben befejeződött az új nemzetközi 

utasterminál építése és 2008-ban a Germanwings német, majd a Ryanair ír „fapados” 

légitársaság is csatlakozott a repülőteret használókhoz. 

A katonai és a polgári terminál a futópálya két egymással szemben lévő oldalán helyezkedik 

el, melyek mindegyikéhez önálló gurulóút vezet. A polgári terminált 56 állandó és 58 

részmunkaidős személyzet szolgálja ki. A 2. ábra mutatja a repülőtér elrendezését, a 

bekarikázott részen található a polgári terminál és annak forgalmi előtere.  

 

 
2. ábra. A Laage-i repülőtér polgári terminálja (forrás: Helis, 2014). 

 

Az USA és az európai példák után nézzük meg a magyarországi helyzetet. 

 

3. Magyarország repülőtér-hálózata 

A repülőtéri képességek elemzése előtt célszerű rápillantani a Magyarország repülőtereit 

bemutató 3. ábrára. 

Polgári terminál 

 
3. ábra. Magyarország repülőtér hálózata (forrás: Hungaryairport, 2014). 

 

A magyarországi repülőtér-hálózathoz (a heliportokat és leszállóhelyeket nem számítva) 

jelenleg 60 repülőtér tartozik, melyeket státuszuk szerint a következő öt kategóriába lehet 

besorolni: 

1. nyilvános, nemzetközi repülőtér, 

2. nyilvános repülőtér, 

3. katonai repülőtér, 

4. nem nyilvános repülőtér, 

5. nem működő repülőtér. 

A repülőtér logisztikai célú igénybevétele általánosságban a teherszállító repülőgépek 

fogadását, ki- és berakodását, a repülőgép kiengedését (felszállítását), továbbá a beérkezett 

anyagok átvételét, tárolását és kiadását, nyilvántartását, szükség szerint átcsomagolását, 

komissziózását foglalja magába.  Ezen tevékenységek legfontosabb eleme maga a 

teherszállító repülőgép, melyeket általánosságban három kategóriába sorolnak be (Boeing, 

2013): 

1. szabvány törzsű (<45 t), példák: BAe 146, Boeing 737, 757, Airbus 320, 

2. közepes széles törzsű (40-80 t), példák: Boeing 767, 787, Airbus 300, 310, 330, 350, 

3. nagy (> 80 t), példák: Boeing 747, 777, Airbus 340, MD 11. 

Annak megítélésében, hogy egy adott repülőtér a három kategória közül melyik teherszállító 

gép fogadására alkalmas, meghatározó paraméter a futópálya hossza és minősége. 

Általánosságban kijelenthető, hogy 1500 m futópályahossz alatti beton vagy aszfalt, továbbá a 

füves futópálya nem alkalmas rendszeres logisztikai szállítást végző repülőgépek fogadására, 

ezért az 1. táblázatban csak az ezeket a kritériumokat kielégítő repülőterek adatai kerültek 

számbavételre. 
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Futópálya 

hossz (m) 

Nyilvános 

nemzetközi 

Nem 

nyilvános 
Katonai 

Használaton 

kívül 
Összesen 

Mennyiség (db) 

3501 felett 1 0 0 0 1 

3001-3500  1 0 0 1 2 

2501-3000  0 0 0 0 0 

2000-2500** 3 3 4 3 13 

1500-1999 1 0 0 0 1 

**Az alsó határ le lett csökkentve a 2000 m-es futópályák befoglalása 

érdekében 

1. táblázat. A magyarországi repülőterek logisztikai alkalmazhatóság szerinti 

csoportosítása (Forrás: saját szerkesztés). 

 

Az, hogy egy adott repülőtér milyen típusú repülőgépeket tud fogadni, a repülőgépek fel-, és 

leszállási jelleggörbéiből lehet meghatározni. Példaként vizsgáljuk meg, hogy napjainkban 

rendszeresített és a jövő stratégiai teherszállító repülőgépének tartott Boeing 747-8F-nek 

milyen hosszú futópályára van szüksége a fel-, illetve leszálláshoz. Mivel felszálláshoz 

szükséges a hosszabb futópálya, ezért először a repülőgép felszállási jelleggörbéit kell 

elemezni. A felszállási úthosszt a felszállótömeg, a repülőtér tengerszint feletti magassága, a 

futópálya állapota (száraz, nedves) határozzák meg. Természetesen költséghatékonyság 

szempontjából a maximálisan megengedett felszállótömeget célszerű a számításnál 

figyelembe venni. A jelleggörbék alapján a Boeing 747-8F-nek tengerszinten 3.200 m a 

felszálló úthosszra van szüksége, vagyis Magyarországon kizárólag a Liszt Ferenc és a 

mezőkövesdi repülőtérről képes biztonságosan felszállni. Hasonló módon lehet meghatározni 

a leszálláshoz minimálisan szükséges futópálya hosszát. A korábban vizsgált Boeing-747-8F-

nél ez minimálisan 2.200 m. A teljesség érdekében hangsúlyozni kell, hogy természetesen a 

Boeing 747-8F is fel tud szállni egy 2500 m-es pályáról, de akkor a hasznos terhelést le kell 

csökkenteni 447.000 kg-ról 400.000 kg-ra. 

Az előzőekben bemutatott módszerrel lehet meghatározni azokat a repülőgép típusokat, 

melyeket egy adott repülőtér fogadni képes. Nem részletezve a többi repülőgép típus 

számítását, az általánosságban levonható legfontosabb következtetés, hogy a 2500 m vagy 

annál rövidebb futópályával rendelkező repülőterek nem (vagy csak jelentősen csökkentett 

hasznos teherrel) alkalmasak a széles törzsű és a nagy (> 80 t) teherszállító repülőgépek 

fogadására. 

Az 1. táblázat alapján megállapítható, hogy Magyarországon a jelenlegi nyílt nemzetközi 

besorolású repülőtereken kívül minimum hat repülőtér rendelkezik olyan méretű (2000-2500 

m-es) futópályával, melyek megfelelőek lennének a szabvány kategóriába tartozó teherszállító 

repülőgépek megnövekedett forgalmának lebonyolításában anélkül, hogy a katonai 

repülőterek részt vállalnának a polgári forgalom kiszolgálásából. Jogosan vetődik fel tehát az 

a kérdés, hogy érdemes-e a közös hasznosítás kérdésével foglalkozni. Ennek megítélése 

viszont sokkal komplexebb kérdés, mint a futópályák hosszának az összehasonlítása.  

 

4. A kettős használat szükségességének és hatékonyságának megítélése 

Az előző fejezetekben elsősorban a jelenleg működő repülőtereknél egyre gyakrabban 

előforduló forgalmi torlódások szempontjából vizsgáltuk a katonai repülőterek közös 

használatának szükségességét. Magyarország vonatkozásában ez jelenleg még nem aktuális. 

A MALÉV csődje után a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér utas- és teherforgalma olyan 

mértékben visszaesett, hogy az 1-es terminált be is kellett zárni, és annak forgalmát át kellett 

irányítani a 2-es terminálra. Az utasforgalom visszaesése napjainkra ugyan megállt és lassan 

kezdi elérni a MALÉV csődje előtti szintet, azonban a 2-es terminál és maga a repülőtér még 

így is jelentős kapacitás-tartalékkal működik, s ezért nincs szükség újabbak bevonására.  

A Liszt Ferenc repülőtér szabad kapacitása ellenére két vidéki helység (Debrecen és 

Sármellék) is működtet repülőteret, de tekintettel a vidéki repülőterek alacsony utas- és 

teherforgalmára azok évek óta ráfizetéssel működnek (a debreceni repülőtér 2013-ban 

130.000 fős utasforgalom mellett 220 milliós veszteséggel zárta az évet (HVG, 2014). Ilyen 

magyarországi körülmények között jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miért van szükség a 

katonai repülőterek közös hasznosítására, melyre a választ tulajdonképpen a multinacionális 

cégek logisztikai rendszerében kell keresni. 

Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az újonnan betelepülő külföldi nagyvállalatok 

(Audi, Mercedes stb.) működésének egyik alapvető feltételeként jelenik meg a gyár közvetlen 

szomszédságában található, működő repülőtér felhasználása a gyáregység operatív 

irányításának megvalósítása és a folyamatos termeléshez szükséges azonnali logisztikai 

igények kielégítése céljából. A korábbi hazai várakozásokkal szemben, melyek szerint egy 

Magyarország méretű, megfelelő gyorsforgalmi úthálózattal rendelkező országban nincs 

szükség több, minden igényt kielégítő nyílt nemzetközi repülőtérre, hanem egy is elég (ezt 

támasztja alá Debrecen és Sármellék folyamatos veszteséges működtetése is), nem 
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Futópálya 
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nemzetközi 

Nem 
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Összesen 
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érdekében 

1. táblázat. A magyarországi repülőterek logisztikai alkalmazhatóság szerinti 

csoportosítása (Forrás: saját szerkesztés). 

 

Az, hogy egy adott repülőtér milyen típusú repülőgépeket tud fogadni, a repülőgépek fel-, és 

leszállási jelleggörbéiből lehet meghatározni. Példaként vizsgáljuk meg, hogy napjainkban 

rendszeresített és a jövő stratégiai teherszállító repülőgépének tartott Boeing 747-8F-nek 

milyen hosszú futópályára van szüksége a fel-, illetve leszálláshoz. Mivel felszálláshoz 

szükséges a hosszabb futópálya, ezért először a repülőgép felszállási jelleggörbéit kell 
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igazolódott. A tények azt bizonyították, hogy az Audinak a Liszt Ferenc repülőtér Győrtől 

mért 130 km-es távolsága és mintegy másfél órás elérési ideje, majd később a Mercedesnek 

Kecskemét budapesti repülőtértől mért 96 km-es távolsága és a szűk egy órás utazási ideje 

elfogadhatatlan. 

Az Audi logisztikai igényei rugalmas kielégítése érdekében kezdeményezte a Pér községben 

található, korábban honvédségi tulajdonú füves repülőtér regionális/nemzetközi repülőtérré 

történő fejlesztését. Ebben a folyamatban befektetőként részt is vett, s jelenleg is tagja – a 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mellett – a 

repülőteret működtető társaságnak. A megalakult konzorcium 2000-ben kezdte meg a 

repülőtér fejlesztési munkálatait, majd 2013-ban folytatta azzal, hogy 1450 méterről 2030 

méteresre hosszabbították meg  a harminc méter széles futópályát. A jövőbeni terveik között 

szerepel egy cargo terminál építése is, mely lehetőséget biztosítana a már jelenleg is nyújtott 

logisztikai szolgáltatások kibővítésére. 

Kecskemét vonatkozásában a helyzet alapvetően eltérő. A Mercedes már a beruházási 

tárgyalások és a beruházásról szóló döntése előtt feltételként szabta a kecskeméti katonai 

repülőtér használatát, melyre akkor ígéretet is kapott. Így a közös használat tulajdonképpen 

egy kormányzati elkötelezettség, annak összes gazdasági előnyével és a megvalósítás 

nehézségeivel. 

 

5. Összefoglalás 

A korábbi fejezetekben bemutatásra kerültek a katonai repülőterek kettős hasznosításának 

különböző aspektusai a feltételektől a megvalósításig. Vajon ezek közül melyek a 

meghatározóak? 

A közös használat, mint azt a nemzetközi példák is mutatják, nem jelenti a katonai 

létesítmények közös használatát, mely utóbbi általában és kizárólag a felszállópályára és a 

gurulóútra, valamint a különböző szolgáltatások igénybevételére terjed ki. A polgári 

használónak tehát ki kell építenie a működéséhez elengedhetetlen saját, önálló 

infrastruktúráját (polgári terminálját), melynek legfontosabb elemei az utasterminál, a 

kisgépeket tároló és javító hangár, az üzemanyag ellátó rendszer és a működéshez szükséges 

repülőtéri kiszolgáló eszközpark. Természetesen a teheráru forgalom részére megfelelő 

logisztikai bázist is célszerű kialakítani. Ezek a költségek a használat módjától függetlenek, és 

mind kizárólagos polgári, mind közös használat esetén felmerülnek. 

A közös használat egyértelmű előnye, hogy jelentős megtakarításokat lehet elérni a tisztán 

polgári üzemeltetéshez képest, mely utóbbinál a tulajdonost vagy a bérlőt terheli a teljes 

légiforgalmi irányítási infrastruktúra kiépítése és működtetése, a repülőtér műszaki 

karbantartása, a tűzoltó képesség biztosítása, a jégtelenítő képesség kialakítása stb. Közös 

üzemeltetés esetén ezek a költségek használatarányosan oszlanak meg a polgári és katonai 

szervezet között, de ez csak a közvetlen haszon. A polgári repülés megjelenése a katonai 

bázisokon, a légi teherszállítás, az üzleti és kisgépes repülések előnyösen befolyásolják a 

helyi vállalatok működését, mivel termékeiket gyorsabban tudják piacra juttatni. A helyi 

gazdaság fejlődése pedig munkahelyeket teremt, vonzza a turizmust, s mindez a helyi, 

továbbá a nemzetgazdaság szempontjából is előnyös következményekkel jár. 

A polgári szféra megjelenése pozitívan befolyásolja a katonai szervezet működésének 

hatékonyságát is, mely feltehetően javulni fog a közös üzemeltetés következtében.  A polgári 

repülés, különösen a kisgépes és az üzleti repülés megjelenése a leszállási illetékekből, a 

parkolási díjakból szedett bevétel plusz forrást jelent a katonai repülőtér és személyzete 

részére, melyet az állomány jólétének a javítására lehet fordítani.   

A közös használatból adódó megtakarítások következtében a polgári üzemeltetőnek reális 

esélye lehet, hogy az általa befektetett források, ha hosszabb távon is, de megtérülnek és 

befektetései nyereséget termeljenek, amit a jelenlegi forgalmi viszonyok mellett sem a 

debreceni, sem a sármelléki repülőtér nem képes belátható időn belül elérni.  
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A Diósgyőri Acélművek nemesacél gyártósorán elkészített acél végterméket az ún. kikészítés helyére 

kötöttpályás anyagmozgató berendezések segítségével juttatják el. A gyártóüzemben ezeknek a szakaszos 

anyagmozgató berendezéseknek az összehangolása jelenti a legnagyobb problémát logisztikai és gazdasági 

szempontokat figyelembe véve. Az állásidő elérte a 45-50 munkaórát egy hónapos rendeltetésszerű munkaidőre 

(alapidő) lebontva. A termelésből való kiesési idő megszüntetésének kiváló lehetősége egy olyan kialakítású 

áthúzó kocsi kivitelezése, mely teljesen automatizált, így önállóan kiosztja a szállított árut a rendeltetési 

helyekre. Az eredményeink alátámasztják, hogy az általunk megtervezett áthúzó kocsival az állásidők 
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Kulcsszavak: acélgyártás, áthúzó kocsi, tervezés, hatékonyság, termelékenység 

 

1. Bevezetés, a téma aktualitása 

Hazánkban a vas alapanyagát előállító ipar az ország gazdasági életének és a lakosság 

életkörülményeinek egyik meghatározó tényezője volt a 19. és 20. században (Vorsatz, 2000). 

A diósgyőri vasmű a dunaújvárosi és ózdi gyárak mellett komoly szerepet vállalt 

Magyarország acélgyártásában. A Diósgyőri Acélművek (DAM) több mint két évszázados 

múltra tekint vissza, de az elmúlt években jellemző volt a rendszeres tulajdonosváltás, a 

csődeljárás és a gyártás visszaesése. Az idén bekövetkezett pozitív változások viszont 

reményt adnak arra, hogy a nagyüzem újra a régió húzóágazata legyen. 

A DAM logisztikai rendszerét átvizsgálva a Nemesacél-Hengermű részlegében lévő 

gyártóvonalról a raktározási helyre való átszállítás tűnik a legszűkebb keresztmetszetnek. A 

folyamat lassú, ezáltal folyamatos kiesést jelent az üzemnek mind anyagilag, mind pedig a 

gyártási időt figyelembe véve, ezért szükségesnek tartjuk átépíteni és automatizálni ezt a 

berendezést. 

A dolgozat célkitűzése a jelenlegi áthúzó kocsi felülvizsgálata, az azzal kapcsolatos műszaki 

mérések elvégzése és a kapott eredmények alapján az átépítés megtervezése. A motor és 

hajtómű cseréje után az áthúzó kocsira helyezett új tálca a szállítandó áruval együtt 

könnyedén le- és felrakható, így lényegesen gyorsabban térhet vissza a felrakás helyszínére, 

ezáltal az árumozgatás zökkenőmentessé tehető. 

 

2. Az acél gyártórendszer ismertetése 

Az acélműben legyártott különböző szelvényméretű bugaféltermékeket két üzemcsarnokba 

telepített négy hengersoron dolgozzák fel hengerelt késztermékké (1. ábra). A hengerlési fázis 

a következő hengersorokat és műveleteket foglalja magába: 

1. Gerendasor: három állványos, nyitott elrendezésű, reverzálható, egytengelyű hengerlő 

berendezés. A kiinduló szelvényméret: Ø180, 225 és 240x350 mm. Jellemző hengerelt 

termékek: köracélok Ø110-180 mm, I-tartók 200-400 mm, U-tartók 200-320 mm, 48- és 54-es 

rendszerű nagyvasúti sínek és sínszelvények, Ø120-140 mm-es bugák. 
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2. Bugasor: Ezen a 240x350 mm-es folyamatosan öntött bugaféltermékekből Ø120, 140, 150 

és 180 mm-es bugaterméket állítanak elő. Ezek képzik részben a nemesacél hengermű finom- 

és középsorának alapanyagát, részben pedig értékesítésre kerül, mint késztermék. 

3. Finomsor: A 320 mm névleges hengerátmérőjű hengersor egy előnyújtó trió állványból és 

17 hengerállványos H-V elrendezésű folytatólagos hengersorból áll. A kiinduló bugaméret 

Ø120, 150 mm, melyet a Heurtey rendszerű léptetőgerendás kemencében izzítják és az 

említett hengerállványokkal ellátott soron alakítják kész méretre. A finomsor által gyártott 

szelvények és méreteik: köracél Ø10-42 mm, nyílbordázott betonacél Ø10-41 mm, bordázott 

betonacél Ø10-50 mm, négyzetacél 10-35 mm, stb. 

4. Középsor: Ez a lépcsős elrendezésű hengersor 450 mm névleges hengerátmérőjű, ahol 

Ø120-225 mm bugaféltermékeket 110-160 bar nyomású, vízporlasztású revétlenítőn 

keresztülengedve egy reverzáló duó és egy trió állványon nyújtják elő és négy duó állványban 

alakítják kész méretre. Az alakítási hőmérsékletet a Heurtey kemencében érik el. A középsor 

programjában szereplő szelvények és méreteik: köracél Ø43-110 mm, négyzetacél 40-60 mm, 

buga Ø50-103 mm, laposacél szélessége: 70-140 mm és vastagsága: 8-40 mm, stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. A vasgyártás folyamatábrája a DAM Nemesacél-Hengermű részlegében (Forrás: 

DAM, 2014). 

 

A nemesacél hengermű üzemcsarnokában a telepített finom- és középsoron gyártott 

termékeket minden gyártósornak elkülönített kikészítőiben készítik elő szállításra. Itt 

különböző típusú egyengető gépek, csiszoló- és vizsgálóberendezések biztosítják a 

szerződésben foglalt termékek kikészítését. 
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3. A problémafelvetés 

A folyamatot áttekintve a 3. ábrán látható, hogy a buga (alapanyag) bekerül a gyártásba, ún. 

bekészítésen keresztül (a 3. ábra alsó része), majd végigmegy a hengersoron (finom-, vagy 

középsor), attól függően, hogy mi lesz a gyártmány. A nemesacél hengerműben gyártott 

acélokat a gyártósor végéről el kell juttatni a kikészítési helyére (a 3. ábra felső része), illetve 

a harmadik sorra, ha hőkezelésre van szükség. Mivel a szállítandó anyag rendkívül forró és 

nehéz, ezért a mozgatására legalkalmasabb megoldás a kötöttpályás anyagmozgató 

berendezés. Ezen kívül az acél mérete és elrendezése meglehetősen egyedi, mivel 12 méter 

hosszú. A meglévő áthúzó kocsi – keresztirányú anyagmozgatás – olyan szerkezet, mely 9 

méter széles nyomtávú, 12 méter széles és 2 méter hosszú, amelyen 8 darab 80 centiméter 

magas rakonca található, ezek a készáru leesését hivatottak megakadályozni (2. ábra). Ez a 

jármű egy 380V 3 fázisú villanymotorral van meghajtva, amely az utat (50 méter) nagyjából 

60 másodperc alatt képes megtenni. A szerkezet irányításához szükség van egy kezelő 

személyre, aki előre- és hátramenetbe kapcsolja a motort a fel- és lerakodás után. 

 
2. ábra. A meglévő áthúzó kocsi vázlatrajza (Forrás: saját szerkesztés). 

 

Az áthúzó kocsi kiszolgálását a gyártósorokon működő futómacskás daruk végzik, ahol 

szintén van egy-egy kezelő személy, valamint egy harmadik munkás, aki a készterméket 

kötegeli és a kocsira helyezi. Mivel a kikészítés helyén (3. ábra felső része) daruk végzik a 
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hosszirányú mozgást több mint 200 méteren, nyilvánvaló, hogy nem mindig tudják időben 

elvégezni a lerakodást az áthúzó kocsiról. Ennek oka, hogy a nevezett daruk feladata nem 

korlátozódik csak az áthúzó kocsi kiszolgálására, hanem a kikészítő fakkokba való 

osztályozást és a kamionok megrakodását is ellátják. Az üzemben ezeknek a szakaszos 

anyagmozgató gépeknek az összehangolása jelenti a legnagyobb gondot. Ilyen esetekben az 

áthúzó kocsinak várnia kell, ami gyakran hosszú perceket, meghibásodás esetén akár órákat is 

igénybe vehet. 

Az elmúlt 5 év adatai és tapasztalatai alapján elmondható, hogy az állásidő az áthúzó kocsi 

várakozása miatt elérte a 20 munkaóra/hónapot és az egyéb meghibásodások (pl.: 

kábelszakadás) miatt további 25-30 munkaóra/hónapot.  

A gyártósor folyamatos működése érdekében az adott helyzetben a következő megoldást 

választhatják: Az üzemcsarnok viszonylag kis alapterülete miatt az áthúzó kocsi sínpárjára 

tudnak pakolni, így a kocsi vissza nem tud visszatérni a kiindulási helyére, emiatt a terméket 

egyesével fel kell rakni a kocsira. A logisztikai problémát csak tovább fokozza az a tény, ha a 

megrendelő hőkezelést kér, a lerakott terméket újra fel kell hevíteni, amely a kényszertárolás 

miatt már teljesen kihűlt. 

Amennyiben a gyártósor megállítására kerül sor, adott két lehetőség: 1. A kemencéket 

leállítják, viszont számolni kell azzal, hogy a fokozatos hűtés és újramelegítés kb. 72 órát vesz 

igénybe, így az üzemben a termelés leghamarabb 3+3 nap múlva indulhat újra. 2. A 

kemencéket nem állítják le, üresen járatják addig, míg az anyagmozgatás újra beindul. 

Bármely lehetőséget is választják, az átfutási idő drasztikusan növekedni fog, ebből fakadóan 

a cégvezetésnek milliós nagyságrendű kiesésekkel kell számolnia. Kutatócsoportunk erre a 

problémára talált megoldást az üzem számára, amellyel hatékonyabbá, gazdaságosabbá teheti 

a gyártási és a raktározási folyamatokat.  

 

4. Eredmények 

4.1. A tervezés menete 

A felvázolt logisztikai probléma megoldásához terveztünk egy olyan áthúzó kocsit, amely 

egyrészt automatizált mozgású, másrész önállóan le tudja rakni a szállítandó árut a 

rendeltetési helyére, ezzel kiküszöbölve a darura való várakozást. 

Az átalakításhoz szüksége van egy új rakfelületre (tálca), melynek alján található egy ferde 

fogazású fogasléc. Ennek segítségével az áthúzó kocsi automatikusan letolja magáról a tálcát 

a termékekkel együtt a rámpára, majd a második rámpára való átállás után újrapozícionál, és 

egy üres tálca felvétele után azonnal visszatér az anyagfelvétel helyére (3. ábra). 
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3. ábra. A Nemesacél-Hengermű telepítési rajza a rámpákkal (1. és 2. tálca) kiegészítve 

(Forrás: saját szerkesztés). 

 

Kiindulási adatok (tömeg-, sebesség-, idő- és hosszmérés alapján): ezek az adatok 
szükségesek a kocsi működési idejének, a meghajtó motor és a hajtómű kiválasztásához.  
Az előtétáttétel 1:1 
mkocsi = 25000 kg    kocsi tömege 
mteher = 15000 kg    rakomány tömege 
vmax = 2,209 m/s    kocsi maximális sebessége 
D = 700 mm     kocsit hajtó kerék külső átmérője 
amax = 0,3 m/s

2     gyorsulás   
sössz = 50 m     a kocsi mozgása (út) egy irányban 
trakodás = 60 s     rakodási v. állásidő (pozicionálással együtt) 
ɳL = 0,9     terhelés hatásfoka [SEW-Eurodrive (2010)] 
el= 0,98     előtét hatásfoka [SEW-Eurodrive (2010)] 
f = 50 Hz     frekvencia [SEW-Eurodrive (2010)] 
g=9,81 m/s2     nehézségi gyorsulás 
µ0=0,004     súrlódási együttható [SEW-Eurodrive (2010)] 
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A 4. ábrán az idő-sebesség diagramot ábrázoltuk 8 részre (fázisra) felbontva, az idő és az út 

kiszámításához. Ezen kívül a forgatónyomatékok értékét is meghatároztuk fázisonként. A 

műszaki számításokhoz szükséges képletek és egyenletek Pletser (1995) munkáján alapulnak. 

 
4. ábra. Idő-sebesség diagram az áthúzó kocsi műszaki paramétereinek meghatározásához 

(1., 3., 5. és 7. fázis: gyorsítás és lassítás; 2. és 6. fázis: egyenes vonalú egyenletes mozg.; 4. 

és 8. fázis: rakodás) (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A műszaki számítások egyszerűsítése érdekében az eredményeket táblázatos formában 
közöljük (1. táblázat). A kapott eredmények alapján (M és n=60,3 1/min) a motor pontos 
típusát kiválasztottuk a SEW-Eurodrive (2010) Hajtóműves motorok (A3. D01) 
katalógusából. A megfelelő motortípus: DRE200L4BE32. Ezen kívül a hajtómű és a 
hozzátartozó frekvenciaváltó pontos típusát is kiválasztottuk a SEW-Eurodrive (2010) 
Hajtóműves motorok (A3. D01) című katalógusából. A megfelelő hajtóműtípus: K107 és a 
hozzátartozó frekvenciaváltó típusa: MDX61B0300-503-4-00. 
 

Fázisok 

 

            

Paraméterek 

1 2 3 4 5 6 7 8 Össz. 

út (m) 8,12 33,76 8,12 0 8,12 33,76 8,12 0 100 

idő (s) 7,363 15,28 7,363 60 7,363 15,28 7,363 60 180,012 

nyomaték 

(Nm) 

5384,7 622,86 3219,8 0 3365,48 389,29 2012,42 0 - 

1. táblázat. Az áthúzó kocsi számított főbb paraméterei (Forrás: saját szerkesztés). Vastagon 

szedett rész: A hajtómotor és a hajtómű választásánál a legmagasabb nyomaték értékkel 

számolunk. 

 

Az 1. táblázat adatai szerint a villanymotor cseréjével – a tervezett nagyobb teljesítményű, 

mint a meglévő – az áthúzó kocsi fele annyi idő (30 s) alatt teszi meg az 50 m-es 

anyagmozgatási távolságot. 

Odaút: tele Visszaút: üresen 

t, [s] 

v, 
[m/s] 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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A 4. ábrán az idő-sebesség diagramot ábrázoltuk 8 részre (fázisra) felbontva, az idő és az út 

kiszámításához. Ezen kívül a forgatónyomatékok értékét is meghatároztuk fázisonként. A 

műszaki számításokhoz szükséges képletek és egyenletek Pletser (1995) munkáján alapulnak. 

 
4. ábra. Idő-sebesség diagram az áthúzó kocsi műszaki paramétereinek meghatározásához 

(1., 3., 5. és 7. fázis: gyorsítás és lassítás; 2. és 6. fázis: egyenes vonalú egyenletes mozg.; 4. 

és 8. fázis: rakodás) (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A műszaki számítások egyszerűsítése érdekében az eredményeket táblázatos formában 
közöljük (1. táblázat). A kapott eredmények alapján (M és n=60,3 1/min) a motor pontos 
típusát kiválasztottuk a SEW-Eurodrive (2010) Hajtóműves motorok (A3. D01) 
katalógusából. A megfelelő motortípus: DRE200L4BE32. Ezen kívül a hajtómű és a 
hozzátartozó frekvenciaváltó pontos típusát is kiválasztottuk a SEW-Eurodrive (2010) 
Hajtóműves motorok (A3. D01) című katalógusából. A megfelelő hajtóműtípus: K107 és a 
hozzátartozó frekvenciaváltó típusa: MDX61B0300-503-4-00. 
 

Fázisok 

 

            

Paraméterek 

1 2 3 4 5 6 7 8 Össz. 

út (m) 8,12 33,76 8,12 0 8,12 33,76 8,12 0 100 

idő (s) 7,363 15,28 7,363 60 7,363 15,28 7,363 60 180,012 

nyomaték 

(Nm) 

5384,7 622,86 3219,8 0 3365,48 389,29 2012,42 0 - 

1. táblázat. Az áthúzó kocsi számított főbb paraméterei (Forrás: saját szerkesztés). Vastagon 

szedett rész: A hajtómotor és a hajtómű választásánál a legmagasabb nyomaték értékkel 

számolunk. 

 

Az 1. táblázat adatai szerint a villanymotor cseréjével – a tervezett nagyobb teljesítményű, 

mint a meglévő – az áthúzó kocsi fele annyi idő (30 s) alatt teszi meg az 50 m-es 

anyagmozgatási távolságot. 

Odaút: tele Visszaút: üresen 

t, [s] 

v, 
[m/s] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Az 5. ábrán az általunk kialakított áthúzó kocsi vázlatát láthatjuk a beépített motorral, 

hajtóművel és futóművel. 

 
5. ábra. Az átépített áthúzó kocsi vázlatrajza (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A tálca motorjának és hajtóművének meghatározásához szükséges kiindulási adatok: 
mkocsi = 1000 kg    a tálca tömege 
mteher = 15000 kg    a rakomány tömege 
vmax = 0,475 m/s    a tálca maximális sebessége 
D = 300 mm     a tálcát hajtó kerék külső átmérője 
amax = 0,1 m/s

2     gyorsulás   
sössz = 12 m     a tálca mozgása (út) egy irányban 
trakodás = 30 s     a rakodás ideje (a tálca letolási ideje) 
ɳL = 0,9     terhelés hatásfoka [SEW-Eurodrive (2010)] 
 

A fázisonként számított út, idő és forgatónyomaték értékeket a 2. táblázatban foglaltuk össze. 

Fázisok 

             

Paraméterek 

1 2 3 4 5 6 7 8 Össz. 

út (m) 1,128 9,744 1,128 0 1,128 9,744 1,128 0 24 

idő (s) 4,75 20,51 4,75 30 4,75 20,51 4,75 30 120,02 

nyomaték (Nm) 371,31 104,64 131,24 0 23,21 6,54 8,2 0 - 

2. táblázat. A tálcához kapcsolódó számított adatok (Forrás: saját szerkesztés). Vastagon 

szedett rész: A hajtómotor és a hajtómű választásánál a legmagasabb nyomaték értékkel 

számolunk. 
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A kapott nyomaték és fordulatszám (n=30,25 1/min) eredmények alapján a motor pontos 

típusát kiválasztottuk a SEW-Eurodrive (2010) Hajtóműves motorok (A3. D01) című 

katalógusából. A megfelelő motortípus: DRE90L4BE2. Ehhez hasonlóan a hajtómű pontos 

típusát is kiválasztottuk a SEW-Eurodrive (2010) Hajtóműves motorok (A3. D01) című 

katalógusából. A megfelelő hajtóműtípus: K57. 

A 6. ábrán a letolható tálca egyszerűsített vázlatrajza figyelhető meg a sínen futó görgőkkel. 

 
6. ábra. Az általunk tervezett áthúzó kocsi mozgatható tálcája (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A jelenlegi kötéldobos kábelvezetés helyett vonszoló láncos kábelkialakítást terveztünk az 

áthúzó kocsi elektromos rendszerének ellátásához, ezáltal elkerüljük a kábelszakadásból 

adódó termeléskiesést (25-30 munkaóra/hónapot).  

 

4.2. Az áthúzó kocsi automatizálása 

A kocsi működtetéséhez javasolt PLC program (ún. MOVI-PLC) a SEW-Eurodrive cég saját 

fejlesztésű vezérlése. Az egységek „System Bus”-on kommunikálnak egymással, előre megírt 

paraméterekkel rendelkező programok alapján. 

A program szükséges paraméterei a következők: Induláshoz szükséges megfelelő 

anyagmagasság elérése. Gyorsít, egyenes vonalú egyenletes mozgás, majd lassít. 

Pozicionálási paraméterek. Mechanikus fékek fognak, majd „tálca lerakása” üzemmód. 

Következő rámpára való átállás. Pozicionálás. Mechanikus fékek fognak. „Tálca fel” 

üzemmód. Mechanikus fékek oldanak. Visszatérés a felrakási pozícióba. 
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A kapott nyomaték és fordulatszám (n=30,25 1/min) eredmények alapján a motor pontos 

típusát kiválasztottuk a SEW-Eurodrive (2010) Hajtóműves motorok (A3. D01) című 

katalógusából. A megfelelő motortípus: DRE90L4BE2. Ehhez hasonlóan a hajtómű pontos 

típusát is kiválasztottuk a SEW-Eurodrive (2010) Hajtóműves motorok (A3. D01) című 

katalógusából. A megfelelő hajtóműtípus: K57. 

A 6. ábrán a letolható tálca egyszerűsített vázlatrajza figyelhető meg a sínen futó görgőkkel. 

 
6. ábra. Az általunk tervezett áthúzó kocsi mozgatható tálcája (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A jelenlegi kötéldobos kábelvezetés helyett vonszoló láncos kábelkialakítást terveztünk az 

áthúzó kocsi elektromos rendszerének ellátásához, ezáltal elkerüljük a kábelszakadásból 

adódó termeléskiesést (25-30 munkaóra/hónapot).  

 

4.2. Az áthúzó kocsi automatizálása 

A kocsi működtetéséhez javasolt PLC program (ún. MOVI-PLC) a SEW-Eurodrive cég saját 

fejlesztésű vezérlése. Az egységek „System Bus”-on kommunikálnak egymással, előre megírt 

paraméterekkel rendelkező programok alapján. 

A program szükséges paraméterei a következők: Induláshoz szükséges megfelelő 

anyagmagasság elérése. Gyorsít, egyenes vonalú egyenletes mozgás, majd lassít. 

Pozicionálási paraméterek. Mechanikus fékek fognak, majd „tálca lerakása” üzemmód. 

Következő rámpára való átállás. Pozicionálás. Mechanikus fékek fognak. „Tálca fel” 

üzemmód. Mechanikus fékek oldanak. Visszatérés a felrakási pozícióba. 

A programok közötti váltást kulcsos védelemmel látják el, így megakadályozzák, hogy 

illetéktelenek átválthassanak a programok között. A PLC programozása nem igényel 

szaktudást, így bárki számára könnyedén elsajátítható. 

 

4.3. Biztonságtechnikai rendszer kiépítése 

Pál (2005) szerint az EU-ban évente bekövetkező halálos kimenetelű munkabalesetek mintegy 

harmada az üzemen belüli anyagmozgatási, szállítási és közlekedési feladatok ellátása során 

következik be. Mindezeket figyelembe véve a gépi anyagmozgatás során közreműködő 

dolgozók biztonságát különböző védőberendezések beépítésével növelni kell. 

1. Az áthúzó kocsi esetében az egyik legfontosabb és legalapvetőbb védelmet a kocsin 

elhelyezett tálca igényli. Mivel nagy tömegekről beszélünk, elengedhetetlen a rakoncák 

alkalmazása (6. ábra), hisz az egymásra helyezett anyagok magassága elérheti a 80 cm-t. A 

rakoncák megakadályozzák ugyan a termékek földre esését, viszont a tálca oldalirányba még 

elgurulhat. A kiválasztott fékes villanymotor tulajdonsága, hogy álló helyzetben rögzít, tehát a 

tálca nem tud elmozdulni. 

2. A másik alapvető biztonságtechnikai szempont a gép hatósugarában való munkavégzés 

védelme. Ezért elengedhetetlen, hogy az áthúzó kocsi jelezze az elindulást és megérkezést 

hangjelzéssel. Mivel a gyártósorok hangosak, ezért a hangjelzésen kívül a kocsira elhelyezünk 

jól látható helyre egy, vagy több fényjelző készüléket. Mindezek mellett számítanunk kell 

arra, hogy az emberi figyelmetlenség miatt így is beléphet valaki a gép hatósugarába működés 

közben, ezért célszerű felhelyezni a pálya minden oldalára belépés érzékelőket (ún. 

fénysorompókat), amely jelzésére a gép azonnal megáll. 

 

4.4. Megtérülési vizsgálat 

A gazdasági osztálytól szerzett információk szerint a Nemesacél-Hengermű részlegében a 

teljes éves termelés elérte a 300.000 tonnát, ami másfél milliárd forint nyereséget jelent éves 

szinten a vállalat számára. 

Az üzemben folyó termelést a fejlesztés-átalakítás miatt célszerű megállítani legalább 4 

munkanapra (3 műszak=24h), ezért a termelésből való kiesés miatt számolnunk kell bizonyos 

veszteségekkel. A gyártósori kemencéket célszerű ez idő alatt hőntartani, mert a teljes üzemi 

hőfokra (1097ºC – 1297ºC) való felmelegítés sokkal több kiadással járna (újramelegítése 

közel egy hetet vesz igénybe). A Heurtey rendszerű léptetőgerendás kemence óránkénti 

gázfogyasztása 2600 m3/h gyártáskor, ami hőntartáskor 600-1100 m3/órát jelent.  
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A 3. táblázatban közöltük az áthúzó kocsi átalakításához kapcsolódó kiadásokat és a 

termeléskieséssel járó veszteségeket. A DAM Nemesacél-Hengermű részlegében 

végrehajtandó logisztikai jellegű fejlesztés összes becsült költsége 42 millió forintot tesz ki. 

 

Megnevezés Összege (millió Ft) 

Áthúzó kocsihoz szükséges alkatrészek 

beszerzése (motor, hajtómű, 

frekvenciaváltó, PLC vezérlés, fogasléc, 

fogaskerék, tálca anyaga, görgő, rakonca, 

kábelvezetés, biztonsági berendezések és 

rámpa-sín)⃰. 

9,7 

Kemence hőntartása (4×24h) 12,5 

Termelésből való kiesés 19,7 

Összesen: 41,9 

3. táblázat. Az üzemi fejlesztés kiadásai (Forrás: saját szerkesztés). 

⃰ Az áthúzó kocsi vázszerkezetének beszerzésére nincs szükség, mert a meglevő megfelelő erre 

a célra. Az alapanyagok egy része fellelhető a gyárban (sín, acéllemez és zártszelvény).  

 

Az áthúzó kocsi felújításának hatására a várakozási és a meghibásodásból kialakult állásidő 

(45-50 munkaóra/hónap) drasztikusan lecsökken, ami nyereséget jelent a vállalat számára. Az 

átalakításból adódó nyereség mértéke havonta 14,1 millió forint,1 így az áthúzó kocsival 

kapcsolatos beruházás 3 hónap alatt megtérül a vállalat számára. Ezután a vállalat vezetése 

minden hónapban számolhat ezzel a bevétellel. 

 

5. Következtetések 

A kutatócsoportunk által kidolgozott műszaki tervdokumentációt a DAM vezetői számára 

benyújtottuk. Ha a logisztikai jellegű felújításokat elvégzik, akkor a daru(k) kiszolgálásától 

függetlenül végezheti munkáját az átalakított áthúzó kocsi, ily módon az anyagmozgatás 

hibájából adódó állásidők megszűnnek vagy minimalizálódnak. Az eredményeink ezen kívül 

alátámasztják, hogy az új automatizált anyagmozgatási rendszer gyorsabb, stabilabb 

működésű, mint a meglévő rendszer, ezáltal termelékenyebbé, biztonságosabbá teszi a 

termelési logisztikát. 
                                                           
1 A gyárrészleg óránként megközelítőleg 56,5 tonna végterméket állít elő. 
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összes országa részt vesz. A fejlődő országok is tudnak kvótát szerezni, s ezzel kvalifikálni 

magukat a versenyre, ami a sportban értett globalizáció fő pillérévé vált.  

Napjainkban a sportmédia komoly gazdasági erőt képvisel, és ez által érdemileg képes 

befolyásolni a társadalmi és a gazdasági élet egyes komponenseit. Mindannyian 

észrevehetjük, hogy manapság a versenysport egyre inkább igyekszik alkalmazkodni a 

közönség igényeihez, és ez alól az olimpiák sem kivételek. 

 

2. A londoni olimpia 

 

A londoni olimpia számokban: 9 millió belépő, 15.000 atléta, 20.000 médiaszereplő, 4 

milliárd néző világszerte, 26 olimpiai sportág, 20 paraolimpiai sportág, 70.000 önkéntes, 60 

nap sportesemény és kultúra. 

Az olimpia az emberiség egyik legnagyobb kulturális és gazdasági vállalkozása. Hatalmas 

lökést adhat a rendező országnak kezdve az infrastrukturális fejlesztésektől az egészségügyi 

és jóléti hozadékon keresztül a fogyasztói magabiztosságig. A sport és az üzlet kapcsolata 

egyre inkább összefonódik, ami az olimpiákra nagy hatást gyakorol. 

 

2.1. Költségek 

Mint minden olimpiánál, kétséges, hogy rövidtávon megtérül-e majd az eseménybe fektetett 

tőke. Az első gazdaságilag is sikeres játékokra 1984-ben Los Angelesben került sor - vagyis 

78 évvel az első újkori olimpia megrendezése után. De attól függetlenül, hogy papíron lesz-e 

bevétele a szervezőknek, az olimpia hosszú távon nagy lökést adhat egy térség vagy akár egy 

egész ország gazdaságának. A PwC nemrég összeállított tanulmánya szerint egy nagyobb 

sportrendezvény akár a következő 30 évben is érzékeltetheti áldásos hatását a gazdaságban - 

ehhez azonban nem árt a jól átgondolt tervezés. 1992-ben Barcelona például majdnem annyit 

költött az olimpiára, mint amennyit infrastruktúra-fejlesztésre: felújították a reptereket, 

megújultak a közparkok, átszervezték a tömegközlekedést. Az olimpia nélkül ma Barcelona 

nem lenne világváros. 

A pályázat elnyerését követően felújították London egyes részeit, ahol a játékokat rendezték.  

A szervezők számára világossá vált, hogy a kiadásokkal nem reálisan számoltak. A cél, hogy 

a fenntartható fejlődésnek megfelelően használják fel az adott erőforrásokat, emellett kerüljék 

a káros hatásokat a helyiekre és a vendégekre nézve egyaránt. A cél meghatározása átfogónak 

bizonyult, és mindenki kíváncsian várta az olimpia végkimenetelét. 
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A londoni az újkori nyári olimpiák második legdrágább rendezvénye volt. A 

szervezőbizottság több mint kétszer annyit költött a játékok előkészületeire, mint amennyivel 

2005-ben a pályázatában számolt. Két évvel a pályázat elnyerését követően már 11 milliárd 

eurós összeggel számoltak a kiadási oldalon. 

 
1. ábra. A londoni olimpia költségei (milliárd €) (Forrás: saját készítés a Sportgéza, 2012 

alapján). 

 

Mivel az olimpiához kötődő infrastrukturális fejlesztések kiadásainak nagy részét a városok 

általában nem az olimpiai költségek között szerepeltették – ugyanis ezekre a beruházásokra 

előbb-utóbb úgyis sor került volna – az olimpia megrendezése valójában az előbb említettnél 

is többe került Londonnak.  

A költségek minimalizálása érdekében a szervezők olyan környezet-konform technológiát 

képviselő innovatív megoldásokat is alkalmaztak, amelyek megfelelő ár-érték arányt 

képviseltek. Kivételes példa erre, hogy az építkezéshez felhasznált építőanyagok 63%-át 

vasúton vagy teherhajóval (kötött pályán) szállították a helyszínre, az olimpiai park területén 

elbontott régi épületek anyagának 98%-át újra felhasználták, és több mint egymillió köbméter 

talajt tisztítottak meg a szennyezőanyagoktól a terület helyreállítása során. Az olimpiai 

stadion súlya a legalacsonyabb volt az eddigi olimpiák történetében.  A szervezők a szurkolók 

odautazásának környezetbarát jellegére is ügyeltek: a belvárosból 15 másodpercenként 

indultak a metrószerelvények az Olimpiai Parkba, s kiterjedt kampány indult az olyan 

olimpiai szellemű közlekedési módozatok népszerűsítésére, mint a séta vagy a kerékpározás. 
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2.2. Az olimpia logisztikája 

A sportéletben alkalmazott logisztika bonyolult folyamat. A logisztika az anyagok, az 

információk, a személyek és az energia rendszereken belüli és e rendszerek közötti 

áramlásának tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére szolgál (Prezenszki, 

Szegedi 2010). Az anyagáramlásokat optimalizálja, illetve az ehhez szükséges erőforrásokat 

biztosítja, koordinálja. A bonyolult sportlogisztikai folyamatok hatékonyabbá tételére 

törekszik, valamint biztosítja szolgáltatásai feltételeit, ami az adott logisztikai folyamatnál 

létfontosságú. A sportesemények hátterében zajló logisztikai folyamatok pontos tervezést és 

szervezést igényelnek, ez az egyik lételeme az adott esemény sikerének, megvalósulásának. A 

logisztika a sportéletben ellátással, beszerzéssel, információval és a szükségletek leggyorsabb 

és leghatékonyabb kielégítésével segíti az olimpiák diadalát és a sportolók eredményességét. 

Az olimpián  a rendezők számára a legfontosabb ügyfél a sportoló és a nézők, így az ő 

igényeinek leghatékonyabb kielégítése az elsődleges cél. 

 

 

 

 

2. ábra. Az olimpiai ellátási lánc folyamata (Forrás: Saját szerkesztés). 

 

Mindez azonban - logisztikai megközelítésből - nem elegendő a sikerhez. Néhány sporteszköz 

megléte elengedhetetlen az olimpiai részvételhez, ugyanis hiányukban nem tudna a versenyző 

elindulni az eseményen (vagy utolsó pillanatban kapná készhez a sporteszközt). Ilyenek 

például az evezőshajók, a sportfegyverek és a lőszerek, a kerékpárok, az íjászathoz az íjak és 

a nyilak, a vívás berendezései és a lovas felszerelések egyaránt. 

A 2012. évi olimpián Nagy-Britannia kormánya és a londoni Olimpiai és Paraolimpiai 

Játékok Szervezőbizottságának együttműködése gondoskodott arról, hogy első osztályú 

szolgáltatást biztosítson az atléták, szponzorok és a sajtó számára egyaránt.  

A londoni olimpiai és paraolimpiai játékok támogatója és egyben hivatalos logisztikai és 

expressz nemzetközi szállító cége a UPS (United Parcel Service Inc.) volt. A UPS szerepe 

sokkal összetettebb volt, mint a sporteszközök és felszerelések kiszállítása a játékok 

helyszínére. Olyan komplex feladatokat tartalmazott, mint az ellátási lánc megtervezése, a 

készlet- és raktár-kezelés, valamint a valaha megrendezett legnagyobb játékok intenzív 

logisztikai hátterének biztosítása. Összességében a UPS 30 millió szállítási egységet,  ezen 

belül 1 millió sportfelszerelést  szállított ki a 34 olimpiai helyszínre. A UPS elsődleges célja 
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az volt, hogy minden szállítmány időben eljusson rendeltetési helyére és a megfelelő 

emberhez. 

Az olimpiára érkező küldöttségeknek az esetleges késedelmek elkerülése végett célszerű volt 

vámügyintézőt (vámbrókert) választani. Ezt a szolgáltatást (előre választottan) hivatalos 

szponzorok, vállalkozók és egyéb szervezetek is igénybe vehették. A Szervezőbizottság- az 

olimpia hivatalos támogatóját, a  UPS-t javasolta, ami segített a csomagok/áruk 

előkészítésében és a vám- és áruszállítási dokumentációban egyaránt. 

A játékokkal kapcsolatos szervezeteknek kijelölt vámügyintéző szolgáltatás előnyei többek 

között magukba foglalták a sofőrszolgálatot az olimpiai helyszínekre, a szükség szerinti 

dokumentumkezelést az olimpiai helyszíneken, az adó- és vámmenedzsment mérsékléséhez 

való hozzáértést, valamint a napi 24 órás telefonos ügyeletet a felmerülő kérdések 

megválaszolására. Az UPS kommunikációs csapatának kellett küldeni a szállítási kérelmeket, 

ahol biztosították a megfelelő csomagkezelést és a játékokkal kapcsolatos áruk árazását. 

 

2.3 Eltérő szállítási szabályok 

Nagy-Britannia tagja az Európai Uniónak, így eltérő beszállítási szabályok vonatkoztak az EU 

tagállamaira és a harmadik országokra. A Nemzeti Olimpiai Bizottság által kiadott 

kiadványból kiderült, hogy a résztvevő csapatok hogyan szállíthatnak termékeket, eszközöket 

a játékokra, majd a verseny után vissza a saját országukba.  

Az Ideiglenes Engedélyek (Temporary Admission, TA) megszerzése azon EU-n kívüli 

országok számára volt elérhető, akik részt vettek az előolimpián. Ezen engedélyek 

megszerzése határidőhöz volt kötve, melynek időkeretét 2011. május 30. és 2012. május 8–a 

közötti időpontra határozták meg. Az Ideiglenes Engedélyezés egy olyan vámeljárás, amely 

átmenetileg engedélyezi annak az árunak a használatát az olimpiai játékokon, amelyeket az 

Európai Unión kívülről hoztak be. A TA eljárás alatt semmilyen importálásra vonatkozó 

költséget nem kellett megfizetniük az országoknak, ha biztosították, hogy az eszközöket 

használatuk után visszaszállítják az EU-n kívülre, ahonnan hozták. A maximális TA 

használati idő 24 hónap. Ilyen ideiglenes engedéllyel szállíthatták be az olimpiára például a 

sportfelszereléseket, az egészségügyi felszereléseket, a fegyvereket és lőszereket és a kerekes 

székeket is. 

Az Ideiglenes Engedéllyel (TA) a 2012-es londoni olimpia céljából behozott áruk értékeire 

nem volt maximum limit meghatározva. Ha az eszköz az olimpiai tartózkodás alatt megsérült, 

és a sérült eszközt helyrehozták, biztosítva azt a kondíciót, amiben érkezésekor volt, akkor 

használat után vissza kellett szállítani a saját országukba. Viszont ha egy eszköz 
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az volt, hogy minden szállítmány időben eljusson rendeltetési helyére és a megfelelő 

emberhez. 

Az olimpiára érkező küldöttségeknek az esetleges késedelmek elkerülése végett célszerű volt 

vámügyintézőt (vámbrókert) választani. Ezt a szolgáltatást (előre választottan) hivatalos 

szponzorok, vállalkozók és egyéb szervezetek is igénybe vehették. A Szervezőbizottság- az 

olimpia hivatalos támogatóját, a  UPS-t javasolta, ami segített a csomagok/áruk 

előkészítésében és a vám- és áruszállítási dokumentációban egyaránt. 

A játékokkal kapcsolatos szervezeteknek kijelölt vámügyintéző szolgáltatás előnyei többek 

között magukba foglalták a sofőrszolgálatot az olimpiai helyszínekre, a szükség szerinti 

dokumentumkezelést az olimpiai helyszíneken, az adó- és vámmenedzsment mérsékléséhez 

való hozzáértést, valamint a napi 24 órás telefonos ügyeletet a felmerülő kérdések 

megválaszolására. Az UPS kommunikációs csapatának kellett küldeni a szállítási kérelmeket, 

ahol biztosították a megfelelő csomagkezelést és a játékokkal kapcsolatos áruk árazását. 

 

2.3 Eltérő szállítási szabályok 

Nagy-Britannia tagja az Európai Uniónak, így eltérő beszállítási szabályok vonatkoztak az EU 

tagállamaira és a harmadik országokra. A Nemzeti Olimpiai Bizottság által kiadott 

kiadványból kiderült, hogy a résztvevő csapatok hogyan szállíthatnak termékeket, eszközöket 

a játékokra, majd a verseny után vissza a saját országukba.  

Az Ideiglenes Engedélyek (Temporary Admission, TA) megszerzése azon EU-n kívüli 

országok számára volt elérhető, akik részt vettek az előolimpián. Ezen engedélyek 

megszerzése határidőhöz volt kötve, melynek időkeretét 2011. május 30. és 2012. május 8–a 

közötti időpontra határozták meg. Az Ideiglenes Engedélyezés egy olyan vámeljárás, amely 

átmenetileg engedélyezi annak az árunak a használatát az olimpiai játékokon, amelyeket az 

Európai Unión kívülről hoztak be. A TA eljárás alatt semmilyen importálásra vonatkozó 

költséget nem kellett megfizetniük az országoknak, ha biztosították, hogy az eszközöket 

használatuk után visszaszállítják az EU-n kívülre, ahonnan hozták. A maximális TA 

használati idő 24 hónap. Ilyen ideiglenes engedéllyel szállíthatták be az olimpiára például a 

sportfelszereléseket, az egészségügyi felszereléseket, a fegyvereket és lőszereket és a kerekes 

székeket is. 

Az Ideiglenes Engedéllyel (TA) a 2012-es londoni olimpia céljából behozott áruk értékeire 

nem volt maximum limit meghatározva. Ha az eszköz az olimpiai tartózkodás alatt megsérült, 

és a sérült eszközt helyrehozták, biztosítva azt a kondíciót, amiben érkezésekor volt, akkor 

használat után vissza kellett szállítani a saját országukba. Viszont ha egy eszköz 

helyrehozhatatlan sérülést szenvedett, a csapatok nem voltak kötelesek elszállítani, hanem 

még Nagy-Britanniában gondoskodtak a megsemmisítéséről a hulladék vámértékének 

kifizetése ellenében. 

Ezen felül két formula nélkülözhetetlen volt a szállításnál. A C108-as és a C21-es, amiket a 

Szervezőbizottság internetes honlapjáról le lehetett tölteni. A C108 formulát abban az esetben 

kellett kitölteni, ha az alábbiak legalább egyike szállításra került: 

- személyes ingóságok, vagy sporteszközök meghaladták a 10.000 € értéket, 

- lőfegyver és lőszer (értékre való tekintet nélkül), 

- egyéb ideiglenesen használt áru.  

Amennyiben az áruk kíséret nélkül érkeztek Nagy-Britanniába meghatározott helyre és 
időpontra, a feladónak ki kellett töltenie a C21 formanyomtatvány alapján vámáru-
nyilatkozatot és kijelentenie, hogy a szállított áruk a 2012-es Játékra, ideiglenes felhasználásra 
lettek szállítva. Továbbá kötelesek voltak hivatkozni 00 00-040 CP kódra (Customs Procedure 
Code). Ezzel az eljárással azonosították az áruk Ideiglenes Engedély alatt állását. Ezután a 
10.000 €-t meg nem haladó személyes ingóságokat és a sporteszközöket továbbengedték 
vámnyilatkozat nélkül.  
Az ATA Carnet az áruk ideiglenes behozatalára szolgáló vámegyezmény a világkereskedelem 
bővülése következtében és annak támogatására jött létre 1961. december 6-án Brüsszelben. Ez 
az okmány lehetővé tette, hogy az ATA igazolvány kiváltásával vámmentesen kivihessék, és 
változatlan állapotban visszahozhassák a sporteszközöket és a versenykellékeket egy éven 
belül.  
Az ATA Carnet használatának előnye, hogy csökkenti az exportőr költségeit. Például 
elkerülhető a vám és egyéb adók, illetékek fizetése, amelyek normál ideiglenes import eljárás 
során felmerülnének. Ezen felül egyszerűsödik a vámeljárás, így az exportőrnek csak egyetlen 
okmányt szükséges használnia a határokon, vagyis kevesebb időt vesz igénybe a vámkezelés.  
Azonban-, ha az ATA igazolvánnyal szállított áru nem került visszaszállításra, a tulajdonos 
köteles volt elvámoltatni az adott országban, és meg kellett fizetnie a vámot és az illetéket. 
A rendszer és az előkészületek nem korlátozódtak a vámra és nyomtatványaira. Egyéb 
dokumentumokra is szükség volt. A kereskedelmi számla az Adó- és Vámhivatal elsődleges 
dokumentuma, ami meghatározza az importálandó áru vámjának mértékét. Az olimpiai 
játékokon ez a számla szükséges volt függetlenül az áru értékétől és behozatalától (ideiglenes 
vagy végleges). Ez biztosította az Adó- és Vámhivatalnak a következő adatokat: 

 az áru értékét és a valutát, 

 az áru részletes leírását, 

 a csomagok számát és az összsúlyt.  
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A gyakorlatban mindez a következőképpen valósult meg. A London 2012 

számlát/csomagolási listát használták a termékek az Egyesült Királyságba való belépéséhez, 

ill. a származási országba való visszajutásához. Ehhez kellett csatolni a C108-as űrlapot, 

amennyiben szükséges volt. Amennyiben a személyes használatra az olimpiára szállított 

sporteszközök összértéke kevesebb, mint 10.000 euró volt, akkor a csapatoknak csak a 

csomagolási listát kellett kitölteniük.  A számlát kizárólag angolul kellett kitölteni. A vámáru-

nyilatkozatot biztosításához nélkülözhetetlen az olimpián használt eszközöknek és a 

kellékeknek időben történő kiadása és pontos elszámolása. 

Mint minden olimpián, Londonban is voltak speciális eszközök, amelyekre külön figyelmet és 

szabályozó rendszereket kellett figyelembe venni. Ilyenek voltak az olimpiára importált 

lőfegyverekre vonatkozó követelmények. 

Az Egyesült Királyság kormánya kiadott egy nyílt behozatali egyezményt, hogy lehetővé 

tegye a fegyverek importálását. Minden versenyzőnek rendelkeznie kellett egy Brit Látogatói 

Engedéllyel (British Visitor Permit, BVP), amit a versenyzés időszakára bocsátottak ki, 

viszont a légfegyverekre nem volt szükséges. 

BVP mellett a lőfegyvert használó sportolóknak rendelkezniük kellett Európai 

Lőfegyvertartási Engedéllyel is, amit a sportoló lakóhelye szerinti ország adhatott ki. Az adott 

sportoló Brit Látogatói Engedélye addig volt érvényes, ameddig az Európai Lőfegyvertartási 

Engedélye hatályosnak számított. A BVP igénylését a LOCOG, a londoni olimpia 

szervezőbizottsága intézte. A LOCOG küldött egy jelentkezési lapot minden nevező 

országnak, amin a versenyzőknek a lőfegyverek nevét, típusát, valamint a lőszerek 

mennyiségét is meg kellett adniuk. Ezt a jelentkezési lapot elektronikus formátumban kellett 

visszaküldeni a Szervezőbizottságnak legkésőbb 2011. december 31-ig.  

Egy BVP jelentkezési lap maximum 20 sportoló nevét tartalmazta. Mivel 2011 végén még 

nem mindegyik országban volt meg a végleges olimpiai induló keret, a szövetségeknek 

nagyon oda kellett figyelniük, hogy minden lehetséges résztvevősportoló neve ott legyen a 

BVP kérvénylistáján. Továbbá minden várható fegyvertípusnak is szerepelnie kellett a 

felsoroláson. 

Azoknak az országoknak, ahol nemzetközi fegyverembargó volt hatályban, vagy ahova az 

Egyesült Királyság elrendelte a fegyverzet-technikai anyagok exportjának korlátozását, 

egyéni jelentkezési kérvényt kellett benyújtaniuk a nemzetközi Export Felügyeletnek (Export 

Control Organisation). 

Lovas sportok területén az eszköz, maga a ló, szintén speciális feladatnak területnek minősül. 

A LOCOG a Peden Bloodstock nemzetközi ló szállító és logisztikai céget nevezte ki olimpiai 
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támogatónak. A Peden intézte a lovak és a lovas sportokhoz kapcsolódó eszközök szállítását 

az olimpiai helyszínekre.  

A lovak behozatalára a következő szabályok vonatkoztak. 

Minden lónak rendelkeznie kellett Nemzetközi Lovas Sportszövetségi (FEI) ló útlevéllel. 

Európai Uniós országból és Norvégiából érkezett lovaknak a FEI ló útlevélhez csatolni kellett 

hatósági állatorvos által aláírt egészségügyi igazolást is. Európa Unión kívüli országból 

lovakat olimpiai versenyzésre TA eljárás keretein belül C108-as formulával lehetett bevinni. 

Harmadik országból történő ló behozatal esetén az alábbi állategészségügyi feltételeknek 

kellett megfelelni: a lónak a szállításkor rendelkeznie kellett ló útlevéllel (ha van az adott 

országban), származási lappal (ha az útlevél nem tartalmazza a származási adatokat), valamint 

a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó, 92/260/EEC típusú állategészségügyi 

bizonyítvánnyal. A harmadik országból érkezett lovakat állat-egészségügyi vizsgálatoknak 

vetették alá megérkezésüket követően. A jóváhagyott listán nem szereplő lovakat nem tudták 

közvetlenül beléptetni az EU-ba. Abban az esetben léphettek be az Európai Unió területére, ha 

azt a harmadik ország jóváhagyta, és ha megfeleltek az állategészségügyi bizonyítványhoz 

szükséges követelményeknek. 

 

2.4. Csomagolási kritériumok 

A szállítási feltételek kiterjedtek a csomagolóanyagokra is, melyek specializációja a 

biztonságos célba érést kívánta segíteni. Számtalan új eljárást alkalmaztak. Az Európai Unió 

új intézkedést vezetett be a nyersfából készült csomagolóanyagok harmadik országból 

(Svájcot kivéve) történő behozatalára vonatkozóan, hogy megakadályozza a kártevők 

elterjedését az országhatárokon keresztül. Ezeket az intézkedéseket világszinten nemzeti 

szabályozások alkalmazzák és erősítik meg. 

Az összes fa csomagolóanyagot (alátétfa, láda, paletta, csomagolótuskó, hengerek és 

csúszótalpak), amelyet az árucikk megtartására, védelmére vagy szállítására használnak, 

hőkezelni kell, vagy metil-bromid füstkezelésnek szükséges alávetni. Ennek a célja a fában 

található esetleges kórokozók kiirtása. 

Ezek a szabályozások nem érvényesek 6 mm vastagságot nem meghaladó nyersfára, vagy az 

olyan fa csomagolóanyagokra, amelyek teljes mértékben ragasztó, hő vagy nyomás 

segítségével összeillesztett farostból készültek, vagy olyan anyagok kombinációi, mint 

farostlemez, irányított szálfalap, forgácslemez stb. Továbbá ezek a követelmények nem 

alkalmazhatók az Európai Unió és Svájc közötti szállításokhoz. 

A gyakorlatban mindez a következőképpen valósult meg. A London 2012 

számlát/csomagolási listát használták a termékek az Egyesült Királyságba való belépéséhez, 

ill. a származási országba való visszajutásához. Ehhez kellett csatolni a C108-as űrlapot, 

amennyiben szükséges volt. Amennyiben a személyes használatra az olimpiára szállított 

sporteszközök összértéke kevesebb, mint 10.000 euró volt, akkor a csapatoknak csak a 

csomagolási listát kellett kitölteniük.  A számlát kizárólag angolul kellett kitölteni. A vámáru-

nyilatkozatot biztosításához nélkülözhetetlen az olimpián használt eszközöknek és a 

kellékeknek időben történő kiadása és pontos elszámolása. 

Mint minden olimpián, Londonban is voltak speciális eszközök, amelyekre külön figyelmet és 

szabályozó rendszereket kellett figyelembe venni. Ilyenek voltak az olimpiára importált 

lőfegyverekre vonatkozó követelmények. 

Az Egyesült Királyság kormánya kiadott egy nyílt behozatali egyezményt, hogy lehetővé 

tegye a fegyverek importálását. Minden versenyzőnek rendelkeznie kellett egy Brit Látogatói 

Engedéllyel (British Visitor Permit, BVP), amit a versenyzés időszakára bocsátottak ki, 

viszont a légfegyverekre nem volt szükséges. 

BVP mellett a lőfegyvert használó sportolóknak rendelkezniük kellett Európai 

Lőfegyvertartási Engedéllyel is, amit a sportoló lakóhelye szerinti ország adhatott ki. Az adott 

sportoló Brit Látogatói Engedélye addig volt érvényes, ameddig az Európai Lőfegyvertartási 

Engedélye hatályosnak számított. A BVP igénylését a LOCOG, a londoni olimpia 

szervezőbizottsága intézte. A LOCOG küldött egy jelentkezési lapot minden nevező 

országnak, amin a versenyzőknek a lőfegyverek nevét, típusát, valamint a lőszerek 

mennyiségét is meg kellett adniuk. Ezt a jelentkezési lapot elektronikus formátumban kellett 

visszaküldeni a Szervezőbizottságnak legkésőbb 2011. december 31-ig.  

Egy BVP jelentkezési lap maximum 20 sportoló nevét tartalmazta. Mivel 2011 végén még 

nem mindegyik országban volt meg a végleges olimpiai induló keret, a szövetségeknek 

nagyon oda kellett figyelniük, hogy minden lehetséges résztvevősportoló neve ott legyen a 

BVP kérvénylistáján. Továbbá minden várható fegyvertípusnak is szerepelnie kellett a 

felsoroláson. 

Azoknak az országoknak, ahol nemzetközi fegyverembargó volt hatályban, vagy ahova az 

Egyesült Királyság elrendelte a fegyverzet-technikai anyagok exportjának korlátozását, 

egyéni jelentkezési kérvényt kellett benyújtaniuk a nemzetközi Export Felügyeletnek (Export 

Control Organisation). 

Lovas sportok területén az eszköz, maga a ló, szintén speciális feladatnak területnek minősül. 

A LOCOG a Peden Bloodstock nemzetközi ló szállító és logisztikai céget nevezte ki olimpiai 
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Az alábbi képen látható, hogy a fa csomagolóanyagot a Nemzetközi Növényvédelmi 

Egyezmény (IPPC) logóval kell ellátni és annak az országnak a kétbetűs ISO-kódjával, amely 

a fa csomagolóanyagot gyártotta. A jelölésnek a nemzeti növényvédelmi szervezet által 

kiadott egyedi számot is tartalmaznia kell, amely bizonyítja a fa csomagolóanyag megfelelő 

kezelését. A HT (hőkezelés) vagy az MB (metil-bromid) rövidítést is fel kell tüntetni. További 

papírkezelési igazolásra nincs szükség. 

 
3. ábra. Minta a fa csomagolóanyag jelölésére (Forrás: Fedex, 2014). 

 

2.5. A Schenker érdemei 

A logisztikai szolgáltató cégek a legnagyobb népszerűségre a nagyobb események 

kiszolgálásával tehetnek szert, hiszen itt nemcsak a szakmának kell bizonyítani, hanem a 

társadalomnak is. A londonit megelőző olimpiákon számos cég letette már a névjegyét. A 

Schenker világszerte több fontos világeseményen vett részt logisztikai partnerként. A 

Schenker 1972-ben a müncheni olimpiai játékokon hivatalos szállítóként vett részt, majd 

1999-ben a SchenkerAustralia mint a Sydney-i olimpia fő szállítójaként jelent meg ismét a 

köztudatban. 2002-ben a Deutsche Bahn megvásárolta a Stinnest, így a Schenker konszern 

tulajdonosává vált. 2003-ban kezdődött el szorosabb együttműködés a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottság és a DB Schenker konszern között. A vállalat ebben az évben hivatalos fuvarozási 

és vámügyi szolgáltatója volt az olimpiai játékoknak. Így részt vett a 2004-es athéni, a 2006-

os torinói, majd a 2008-as pekingi játékokon is.  

 

3. Konklúzió 

Írásunkban bemutatni kívántuk a logisztika ágához tartozó sportlogisztika folyamatát, a 

költségek, a szállítmányozási szabályok és a csomagolási előírások kiemelésével a londoni 

olimpia tapasztalatára építve. A logisztikai szakemberek a szervezés és széleskörű ügyintézés 

mellett szakszerűen és gördülékenyen bonyolították le a sportolók és sportszakemberek 

szabályokhoz kötött részvételét a játékokon. A sportolónak így kizárólag a legjobb 
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Az alábbi képen látható, hogy a fa csomagolóanyagot a Nemzetközi Növényvédelmi 

Egyezmény (IPPC) logóval kell ellátni és annak az országnak a kétbetűs ISO-kódjával, amely 

a fa csomagolóanyagot gyártotta. A jelölésnek a nemzeti növényvédelmi szervezet által 

kiadott egyedi számot is tartalmaznia kell, amely bizonyítja a fa csomagolóanyag megfelelő 
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3. ábra. Minta a fa csomagolóanyag jelölésére (Forrás: Fedex, 2014). 

 

2.5. A Schenker érdemei 

A logisztikai szolgáltató cégek a legnagyobb népszerűségre a nagyobb események 
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költségek, a szállítmányozási szabályok és a csomagolási előírások kiemelésével a londoni 

olimpia tapasztalatára építve. A logisztikai szakemberek a szervezés és széleskörű ügyintézés 

mellett szakszerűen és gördülékenyen bonyolították le a sportolók és sportszakemberek 

szabályokhoz kötött részvételét a játékokon. A sportolónak így kizárólag a legjobb 
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teljesítményének elérésére kellett koncentrálnia így hozva sikert országának. Véleményünk 

szerint jelentős következtetéseket vonhatnak le a londoni olimpia tapasztalataiból a későbbi, 

olimpiai játékok megrendezését megnyerő országok szervezői. 
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A tanulmány a magyarországi agrárlogisztikai vállalkozások stratégiai helyzetének változását hivatott bemutatni. 

Külön kitér az intervenciós rendelet alkalmazását követő gazdasági-logisztikai hatásokra, majd összefoglalja az 

intervenció intézményének megszűnését követő időszak jellemzőit. A magyar mezőgazdasági makrokörnyezet 

korábbi éveinek statisztikai elemzését párhuzamba állítja az agrárlogisztika raktározási ágával a jelen gazdasági 

helyzetben. A tanulmány fő célja tehát az agrárlogisztikai szektor jelenlegi stratégiai helyzetének jellemzése és 

kitörési pontok azonosítása az elmúlt évtized tapasztalatai alapján. 
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1. Az intervenciós időszak alatti fejlődés Magyarországon 

Az agrárium termékeit általában legalább háromszor-négyszer meg kell mozgatni és tárolni is 

kell, míg a fogyasztóhoz elérnek. Számos termék (gabonafélék, zöldségek, gyümölcsfélék, 

cukorrépa) jelentős agrárlogisztikai igénnyel rendelkezik. Az agrárlogisztikai igény költsége, 

értéke fontos jellemzőként szolgál az agrárlogisztika, mint értéknövelő tevékenység 

szempontjából. Ha az EU-csatlakozás előtti időszak hazai agrárlogisztikájának értékét a 

terményhez adódó hozzáadott értékkel jellemezzük, akkor elmondható, hogy az 

agrártermékek esetében a logisztikai hozzáadott érték a logisztikailag fejlett országokban, pl. 

az USA-ban ötszörös értéket képviselt, míg hazánkban ez csak egy 1,5-szeres mutatószám 

volt (Gecse, Nikodémus, 2004). Az agrárlogisztika ebben az időszakban tehát nem volt igazán 

fejlett. 

Ezt követően 2004-ben az akkori Nemzeti Fejlesztési Terv – mint kormányzati tényező – 

gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta a magyar logisztikai szektor fejlesztéséből az 
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agrárirányzatot. Az agrárlogisztika központi támogatása fejletlensége ellenére sem létezett, 

látványosabb iparági fejlődést a kormányzat egyedül az intervenciós rendszer által generált 

raktározási igényektől várt. 

2004-ben Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, ezzel együtt belépett a Közös 

Agrárpolitikai Rendszerbe (KAP) is. Az áruk – közöttük a gabonafélék – szabad áramlása 

átalakította a korábbi kereskedelmi struktúrákat és piaci viszonyokat. A kereskedelmi 

környezet változása mellett beléptünk az Európai Unió agrártámogatási politikája által 

létrehozott intervenciós rendszerbe is. Az intervenciós rendszeren belül Magyarországon is 

bizonyos gabonaféléket jelentős mennyiségben fel lehetett ajánlani intervenciós célokra, azaz 

el lehetett adni az EU számára egy előre rögzített árért cserébe. 

A 2004-2005-ös gazdasági évben Magyarországon 981 felajánló jegyzett árut intervenciós 

célokra. Mennyiségileg rangsorolva az első négy felajánló 21%-ot, a következő 155 felajánló 

több mint 55%-ot, a maradék 822 felajánló 24%-ot képviselt. Ebben az időszakban a termelők 

létszáma megközelítőleg 200 000 volt. Az arányokból kiindulva megállapítható, hogy 

javarészt nem a kistermelők foglalkoztak aktívan ezzel a lehetőséggel, hanem inkább 

kereskedő vállalatok lehettek a nagyobb felajánlók (Horváth, 2007). 

Az intervenciós célra beszolgáltatott tételeket az EU-program keretén belül magyarországi 

termények esetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal készletezte mindaddig, amíg 

az EU központi elosztó rendszere nem rendelkezett a készletek sorsa felől. A készleteket 

tárolni is kellett, az állam viszont nem rendelkezett a nagyságrendnek megfelelő saját 

tárolókapacitásokkal.  A tárolt tételekre jellemző volt, hogy sokszor hosszabb időszakon 

keresztüli tárolást is igényeltek, így a Hivatal időnként évekre is kibérelt különböző 

agrárlogisztikai létesítményeket és raktárakat az intervenciós áruk tárolására. 2005 környékén 

a fenti hatások miatt jelentős terménytároló ingatlan beruházások létesültek Magyarországon 

magánerőből, mivel a normál kereskedelmi tevékenység mellett valóban jelentős raktározási 

igények merültek fel az intervenciós gabona felvásárlások miatt is. 

 

2. A válság évei 

2008 és 2010 között a világ nagyot fordult a gabona logisztikai piacon. Egyrészt 2009-re a 

gazdasági világválság hatására szinte minden nyersanyag – így a mezőgazdasági termények – 

ára hanyatlásnak indult a világpiacon. A vevők eltűntek, a kereskedő és gazdálkodó cégek 

pedig igyekeztek minél előbb szabadulni a terményektől a rossz gazdasági kilátások miatt. 

Másrészt az EU előbb fokozatosan, majd 2010-re teljesen megszüntette a mezőgazdasági 

termények intervenciós felvásárlási rendszerét, ezáltal a pár évvel korábban alkalmazott 
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nagymértékű raktározási beruházások kvázi okafogyottá váltak, jelentős tárolási kapacitás 

túlkínálatot okozva a magyar agrárlogisztikai piacon. 

Ez a két ok 2010 és 2013 között ahhoz vezetett, hogy sorra mentek csődbe azok a 

vállalkozások, amelyek kizárólag az agrárintervencióra alapoztak, illetve jelentős 

veszteségeket szenvedtek el a logisztikai piac egyéb raktározási szereplői is, hiszen jelentős 

kihasználatlansággal, nyomott árakon tudták csak szolgáltatásaikat értékesíteni. A 2013-as évi 

Cégközlönyök több értékesítésre kiírt logisztikai ingatlant is megemlítenek. Csak a januári 

kiadásban három, jelentős (több milliárdos, illetve tízmilliárdos) ingatlanértékkel rendelkező, 

egykori mezőgazdasági terményekre specializálódott logisztikai szolgáltató vállalat ingatlan 

értékesítéséről olvashatunk – felszámolás keretein belül (Cégközlöny, 2013). Ezek a 

hivatkozott dokumentumok is alátámasztani látják azt a trendet, hogy a túlkínálat 

következtében a jelentős kihasználatlan kapacitásokkal működő vállalatok működtetése és 

finanszírozása ellehetetlenült. A tisztán agrárlogisztikai profilú raktározási szolgáltatók közül 

csak azok élték túl az előző két éves időszakot, amelyek jelentősebb kereskedelmi 

partnerekkel és forgalommal is rendelkeztek, és nem volt jelentős kapacitás-

kihasználatlanságuk. 

Egy másik út a kilábalásból a tevékenységek diverzifikálása volt. Több, korábban tisztán 

logisztikai profilú vállalat cégjegyzékében is megtalálható 2013. évi módosító dátumokkal az, 

hogy például 4621’08-as tevékenység alatt jelölt számon „Gabona nagykereskedelme” 

tevékenységgel bővítették ki az eredetileg nem gabonakereskedelemre szakosodott 

vállalkozásukat. Ezek a vállalatok a termelői, beszállítói kapcsolatokat felhasználva próbálnak 

a profitábilis működés érdekében a gabonakereskedelmi tevékenység felé is nyitni. Ez szinte 

kézenfekvőnek tűnhet a kapcsolati tőke miatt, azonban fontos kiemelni, hogy a kereskedelmi 

tevékenység más jellegű kockázatokkal is rendelkezik, mint a logisztikai tevékenység. 

 

3. A gabonás raktárlogisztika piacának jelenlegi helyzete 

A gabona raktárlogisztika piaci helyzetének pontosabb behatárolására az alábbiakban a 

logisztikai piac input oldalát vizsgáljuk. A logisztikai piac inputja a termelői piac, a termelési 

mennyiségeket az ezredfordulóig visszamenőleg az 1. ábra foglalja össze. 
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1. ábra. A magyarországi gabonatermés mennyiségi alakulása 2000-2013 között. (Forrás: 

saját szerkesztés a Központi Statisztikai Hivatal, 2014a alapján). 

 

Ahogy látható, a magyar gabonapiac termelékenysége évről-évre nagy kilengést mutat. A 

betakarított termés mennyiségére hatással van egyrészt a betakarított terület nagysága, 

másrészt az ország adott évi klímája. A termények mennyisége a két említett tényező hatására 

2008 és 2012 között 6 millió tonnával csökkent, a 2012. évi mennyiség a korábbi értéknek 

majdnem csak 60%-a lett. A kereskedelmi mennyiségi csökkenés azokat a logisztikai cégeket 

is megviselte, amelyek nem csak az intervencióra alapozták tevékenységüket, hiszen jóval 

kevesebb árualapot kellett csak kiszolgálni.  

Az agrárlogisztikai szolgáltatási ági környezet nem mutat megegyezőséget a tágabb vetületű 

mezőgazdasági makrogazdasági folyamatok trendjeivel. A mezőgazdaság makrogazdasági 

folyamatai – közöttük a növénytermesztés kibocsátása is – a 2. ábra statisztikai adatai alapján 

2011-2012-ben pozitív irányba tolódtak ugyanis. 
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2. ábra. Makrogazdasági folyamatok a mezőgazdaságban 2011-ben és 2012-ben (Forrás: 

Központi Statisztikai Hivatal, 2014b). 

 

A raktározási szolgáltatási ági környezet a makrogazdasági pozitív irányú trend ellenére a 

2011., de a 2012. évben sem változott sokat a már korábban említett két hatás – intervenció 

megszűnése, tárolókapacitás túlkínálat – miatt. 

 

4. Összefoglalás 

A jövő kihívásainak a gabonás raktárlogisztika szolgáltatói ágazat csakis jelentős mértékű 

belső átalakulással, a tevékenységek fenntarthatóvá tételével tud megfelelni. Az erős 

szolgáltatói túlkínálat, az egyoldalú kapacitásfejlesztések, valamint a nagy ingadozást mutató 

és még rövid időszakra is nehezen előre jelezhető gabona logisztikai igények miatt valós 

problémát fog továbbra is okozni a méretgazdaságos üzemeltetés megteremtése, a partnerek 

hosszú távú megtartása és az ellátási láncba történő sikeres, fenntartható integráció. A 

probléma megoldásaként egyrészt folyamatintegrált vállalatok létrejöttének lehetünk tanúi, 

másrészt egy centralizált szolgáltatói piac kialakulása is megfigyelhető.  

Egy további elvi megoldást a terménymennyiségek állandó, jó hozamon történő betakarítása 

jelenthetne. Ez azonban az egész országban a klímától függetlenített egyenletes vízellátást, 

illetve modern gazdálkodási metódusokat feltételezne, jelentős nemzetgazdasági szintű 

együttműködéssel és infrastrukturális beruházásokkal, fejlesztésekkel.  
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A hazai kis és középvállalkozások támogatása a közbeszerzésben felemás módon valósul meg. A kutatás egy, a 

KKV-k közbeszerzési szerepvállalását vizsgáló nemzetközi kérdőíves felmérés részeként vizsgálta meg 

közbeszerzési piacunkat és próbál választ találni a kis- és középvállalkozásokat leginkább érintő kérdésekre. A 

cikk arra világít rá, miért releváns a kérdést nem csupán jogalkotási szempontból kezelni, és figyelemmel lenni a 

piaci szereplők visszajelzéseire saját közbeszerzés-policynk kialakítása során. 
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1. Bevezetés 

A kis- és középvállalkozások (KKV-k) helyzete eleve determinálja, hogy milyen szerepet 

játszanak a közbeszerzésben. Miért szükséges a KKV-k és a közbeszerzés kapcsolatát 

feltárni? Mert választ kaphatunk olyan kérdésekre, mely az ajánlattevők számának 

csökkenéséről szól, vagy éppen arról, milyen drága az ajánlattétel. A KKV-k támogatása 

kulcskérdés mind a foglalkoztatás növelése, mind a közbeszerzés vonzóbbá tétele 

szempontjából, amennyiben valódi verseny szeretnénk a közbeszerzési piacon (Morand, 

2003, Loader, 2005, Preuss, 2011, Mitran, 2013).  

Az Európai Unióban meghirdetett KKV-barát közbeszerzés azonban egyelőre csak 

felszínesen képes kezelni a KKV-k problémáit. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy nem 

tárták fel idejében azokat a gyengeségeket, valódi okokat, ami miatt a potenciális ajánlattevők 

távol maradnak a közbeszerzési piactól, csökkentve ezzel a versenyt. Cikkünk a rendelkezésre 

álló legfontosabb hivatalos európai elemzéseket alapul véve kívánja saját hazai eredményeit 

pozícionálni és a KKV-támogatás legfontosabb szempontjait feltárni, megerősíteni. 
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A magyar kutatást a Kanadai Kormányzati Beruházások és Szolgáltatások Kis- és 

Középvállalati Irodája indította, melyet ezzel párhuzamosan az írországi Nemzeti Beszerzési 

Szolgáltatások saját intézményi adatfelvétele követ. Jelen cikk a magyar kutatási 

eredményeket rögzíti, mely alapul vette a kanadai és az azzal nagymértékben átfedő ír 

kérdőívet. A hazai kutatás közvetett célja annak egyértelművé tétele, hogy az irányelveket 

több mint 10 éve követő kelet-közép európai állam ajánlattevői hogyan reagálnak, milyen 

javaslatokat fogalmaznak meg annak érdekében, hogy hazai szinten ténylegesen képessé 

váljon a magyar közbeszerzés a kisebb szereplők helyzetének javítására a versenyhelyzet 

fenntartása mellett. 

 

2. Egységes KKV definíció és a közbeszerzés 

Az európai KKV-definíció egységes, ugyanakkor egy adott cégről nehezen eldönthető, hogy 

mely körbe tartozik, mikro-, kis-, közép- vagy esetleg nagyvállalkozásnak minősül. Ennek 

oka, hogy a kapcsolt és partnervállalkozások feltárására komoly kutatómunkára van szükség, 

ezért a közbeszerzésben leginkább önbevallás alapján tudhatjuk, vajon egy adott 

közbeszerzési tendert KKV nyert-e (Tátrai, Nyikos, 2012). A KKV-k szerepvállalásával 

kapcsolatos európai adatok minőségéről már több kritika született (Tátrai, 2013), mivel az 

egyes európai országok önbevallásán alapuló statisztikai adatok gyakran ellentmondásosak és 

lehetetlen KKV-támogatási szintet jeleznek, melyet nem támasztanak alá a KKV-k általános 

helyzetéről, GDP-hez való hozzájárulásáról szóló adatok (1. ábra). 

 
1. ábra. A KKV-k közbeszerzésben és a gazdaságban történő szerepvállalása közötti 

különbség EU tagállamok esetében (2009-2011) (Forrás: PWC-Ecorys, 2014, 36). 
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A statisztikai adatok alapján levonható az a következtetés, hogy a KKV-k szerepvállalása és a 

valódi, a gazdaságban betöltött szerepük között átlagosan 29%-os különbség fedezhető fel az 

Európai Unióban. Fentiek rávilágítanak arra, hogy sokszor megmagyarázhatatlan, 40-48%-os 

különbségek is kimutathatók az egyes tagállamokban a KKV-k közbeszerzésben történő és 

általában a GDP-hez való hozzájárulás vonatkozásában számított különbség mértékében. A 

rendelkezésre álló adatok tehát nem mindig irányadók, azok automatikus, kritika nélküli 

elfogadása nem vezet eredményre.  

Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb európai felméréseket a KKV-k helyzetéről, 

demonstrálva, hogy milyen javaslatokat fogalmaztak meg európai szinten az elemzések, 

melyhez képest saját kutatási eredményeink könnyebben pozícionálhatók.  

A Kisvállalkozási Törvény (Small Business Act, EUR-Lex 2008) például olyan kérdésekre 

fókuszál, mint az információtechnológia alkalmazása, a dokumentációhoz, információhoz 

való hozzáférés fontossága. Azonosítanak ugyanakkor több olyan akadályt, mely a KKV-kat 

visszatartja az ajánlattételtől, vagy megnehezíti közbeszerzési eljárásban való helyzetüket. 

Erről szól a KKV-riport 2010, mely az alábbi akadályokat azonosította a KKV-k 

szerepvállalását illetően a közbeszerzésben (European Commission, 2010): 

- hiányos információ a közbeszerzési lehetőségekről, késői tudomásszerzés az 

ajánlattétel lehetőségéről; 

- az ajánlattétel feltételeiről szóló információ nem egyértelmű, értelmezése nehézséget 

okoz; 

- korlátozott lehetőség kérdések feltételére az ajánlattétel szakaszában; 

- a szerződés értéke túl nagy a vállalkozás méretéhez képest; 

- az adminisztratív kötelezettségek megterhelőek ajánlattevőkre nézve; 

- a műszaki és/vagy pénzügyi alkalmassági feltételek túlzóak; 

- a feltételeknek való közös megfelelése a konzorciumi tagoknak nem engedélyezett; 

- az ár szerepe az értékelésben túlzott a minőség rovására; 

- információ hiánya a sikertelen ajánlat valódi okáról; 

- a szerződésben meghatározott fizetési határidő túlzottan késői; 

- az ajánlatkérő később fizet, mint azt a szerződésben meghatározták a felek;  

- az ajánlatok értékelése nem objektív.  

Az érintett riport javaslatokat is megfogalmaz, melyek elsősorban az ajánlattevők megfelelő 

információval való ellátásáról, az oktatás fontosságáról, az iratminták készítésének értelméről, 

további adminisztratív könnyítések, lazább alkalmassági követelmények előírásáról, a 

keretmegállapodásos modellek alkalmazásának lehetőségéről szólnak.  
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- az ár szerepe az értékelésben túlzott a minőség rovására; 

- információ hiánya a sikertelen ajánlat valódi okáról; 

- a szerződésben meghatározott fizetési határidő túlzottan késői; 

- az ajánlatkérő később fizet, mint azt a szerződésben meghatározták a felek;  

- az ajánlatok értékelése nem objektív.  

Az érintett riport javaslatokat is megfogalmaz, melyek elsősorban az ajánlattevők megfelelő 

információval való ellátásáról, az oktatás fontosságáról, az iratminták készítésének értelméről, 

további adminisztratív könnyítések, lazább alkalmassági követelmények előírásáról, a 

keretmegállapodásos modellek alkalmazásának lehetőségéről szólnak.  
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A következő lépés a PWC-Ecorys Study (2014) volt, mely túllép részben a korábbi 

beidegződéseken, többet foglalkozik a rendelkezésre álló statisztikai adatok elemzésével, a 

nemzeti sajátosságokkal, a közösségi értékhatár alatti szerepvállalással, vagy éppen a 

szerepvállalás különböző formáival (pl. alvállalkozó, generálkivitelező, szállító). Az elemzés 

nagyon részletesen kitér olyan kényes témákra, mint a centralizáció és hatása a KKV-k 

piachoz jutási lehetőségeire. Ebből is látható, hogy a párhuzamosan fennálló igény a KKV-k 

támogatására és a közbeszerzések központosítására hatással van egymásra, mely téma nem 

kerülhető meg egy KKV-k támogatásának elősegítéséről szóló európai elemzésben.  

Az PWS-Ecorys elemzés sajátossága, hogy felmerül az ajánlattétel költsége is, valamint a 

sokat hangoztatott határon átnyúló beszerzések és KKV-k kapcsolata. Sokkal körültekintőbb 

tehát a 2014-es kutatás, mely a korábbiakban hivatkozott 2008-as Legjobb Gyakorlatokat 

(Code of Best Practices, European Commission, 2008) veszi alapul. A legutolsó kutatás 

valódi felmérésen alapul, ahol a Tenders Electronic Daily minden szerződéses tartalmát 

felmérték 2009 és 2011 között, valamint kérdőívükre 2573 válaszadó válaszait összesítették. 

A legfontosabb korlátokat az alábbiak szerint azonosították: 

- nagy szerződések érték; 

- aránytalan pénzügyi és műszaki alkalmassági feltételek; 

- árközpontú értékelési szempontrendszer; 

- információhoz jutás nehézségei; 

- nem egyértelmű előírások; 

- gyenge ajánlattételi képesség; 

- kevés rendelkezésre álló idő az ajánlattételre; 

- kevés kommunikációs lehetőség az ajánlatkérővel; 

- túlzó adminisztrációs követelmények; 

- fizetési késedelem és annak kockázata. 

A riport javaslatokat is megfogalmaz, mint például a beszerzési tárgy részekre bontása, vagy a 

visszafogott alkalmassági követelmények alkalmazása. Fentiek alapján látható, hogy a 2008-

as eredmények lényegesen szofisztikáltabban jelennek meg, és alkalmasak saját kutatási 

eredményünkkel való összevetésre.  

 

3. Hazai kutatási eredmények a kis és középvállalkozások szerepéről a közbeszerzésben 

A kérdőívet magyar vállalkozások részére hirdettük meg a Budapesti Corvinus Egyetem 

támogatásával, kifejezetten a kis- és középvállalkozások közbeszerzési szerepvállalásának 
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elősegítése érdekében. A kérdőív hivatalos közbeszerzési websiteokon jelent meg, melynek 

elektronikus kitöltését és az adatok tisztítását követően az alábbi eredmények születtek.  

A 104 teljeskörű választ adó vállalat 84,62%-a tulajdonosainak többsége magyar, és 

amennyiben legalább hat főállású alkalmazottja van, akkor azoknak is legalább 1/3-a hazai. 

Az alkalmazottak számát tekintve a középvállalkozások vannak többségben a kitöltők közül, 

ami jó hír, hiszen nagyobb valószínűséggel tudnak közbeszerzési szakértőt foglalkoztatni és 

sikereket elérni a közbeszerzésben. A kérdőív iránt érdeklődő teljes körű választ adók tehát 

majd 100%-a kis- és középvállalati besorolást kaphatna a munkavállalók létszáma alapján. Az 

elmúlt pénzügyi lebonyolított forgalom alapján a viszonylag kiegyensúlyozott mezőnyből a 2-

10 millió euró forgalom emelkedik ki. Ez erősíti azt a vélelmet, mely szerint a kitöltők közül a 

legtöbb a középvállalkozás, melyek tapasztaltabbak és várakozásaink szerint több erőforrást is 

képesek áldozni a közbeszerzésre, továbbá elég tőkeerősek a pályázatokon való sikeres 

szerepléshez. Előbbieket támasztja alá, hogy a válaszadók majd 40%-a több mint tíz éve aktív 

a közbeszerzési piacon, míg legalább 5-éve az érintettek ¾-e részt vesz közbeszerzési 

eljárásokban ajánlattevőként. A többség tehát kifejezetten gyakorlottnak tekinthető. Mindezt 

erősíti, hogy az elmúlt években összességében a válaszadók több mint 70%-a legalább 20 

esetben tett ajánlatot. A sikeres ajánlattétel aránya pedig a válaszok több mint felében 

legalább 30%-os. Az eljárások felét ugyanakkor a válaszadók harmada megnyeri, míg a 

sikertelenek aránya (10% alatt) a válaszadók kevesebb, mint ötöde. 

A megnyert eljárások átlagos értéke remekül példázza, hogy a válaszok több mint felében a 

szerződéses érték 125.000 euró alatt van, ami viszonylag alacsonyabb mértéket jelez. A 

kérdés is egy tipikus szerződéses értékről szólt, ezért elmondható, hogy a KKV-k válaszai 

kifejezetten az alacsonyabb értékű projektekben való szerepvállalásukat mutatják a 

közbeszerzésben. 

A válaszadókat ugyanakkor más szempontok szerint is érdemes vizsgálni. Megkérdeztük, 

hogy mennyi ideje vállalkoznak. A válaszok azt mutatják, hogy átlagosan a válaszadók több 

mint háromnegyede több mint 10 éve vállalkozik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 2004-ben 

hatályba lépett első EU-konform közbeszerzési irányelveket is behatóan ismerik.  

Sokat elárul a közbeszerzési piacon aktív szereplők saját munkavállalóikkal kapcsolatos 

stratégiája. A cégek 59,62%-ánál vélhetően egy főállású munkavállaló részmunkaidőben 

foglalkozik a közbeszerzési ajánlatok megtételével. Ez ugyanakkor egyfajta fejlettségi 

küszöböt is jelent, hiszen legalább saját embert is próbálnak felkészíteni, mindamellett, hogy 

külső tanácsadói segítséget is vélhetően igénybe vesznek. 
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Jellemzően a válaszadók 93,27%-a fővállalkozóként van jelen, amennyiben közbeszerzés 

során árukat, szolgáltatásokat értékesít, míg 27,88%-a alvállalkozóként is, 6,73%-a kapacitást 

biztosító szervezetként is jelen van. 

Arra a kérdésre, hogy az elmúlt öt évben kevesebbet értékesített vagy nem értékesített a 

közbeszerzésben, úgy ennek mi volt az oka, a válaszok megoszlanak. A két legfontosabb 

oknak az árközpontú értékelési rendszert és az ajánlatkérő által kért referencia mértékét 

jelölték meg. Az adminisztráció, vagy az alapvető információhoz jutás háttérbe szorult, bár 

kétségtelen, hogy a válaszadók 10%-nak problémát jelent. A következő kérdés ennek 

megfelelően azt volt, hogy mi lehetett az oka annak, hogy az elmúlt években nem nyert egy 

tenderen, melyen indult. A válaszok alapján egyértelműen az árban történő lemaradás vezet, 

míg a műszaki alkalmassági feltételeknek nem megfelelés a válaszok több mint 15%-ban volt 

vezető ok. Nem lényegtelen ugyanakkor, hogy a szigorú szerződéses feltételek is kaptak 5%-

ot, amelyről a magyar közbeszerzési környezetben kevesebb szó esik. 

Hogy a sikert kormányzati szinten mi tudná jobban biztosítani a cégeknek, egyértelműen 

összecseng a korábban ismertetett 2014-es kutatási eredményekkel. A csak áralapú verseny, a 

referencia mértéke, a késői fizetés, papírmunka és az esetlegesen bizonytalan ajánlatkérői 

előírás vezet a problémák között. Jól működőnek mégis a garantált fizetést, a biztos vásárlói 

magatartást, stabil lehetőségeket tartják, ami részben ellentmond a korábbi probléma-

felsorolásnak. Úgy tűnik, létezik elégedett KKV-magatartás, azaz nagyon értékelik és 

megbecsülik, amennyiben megfelelő fizetési morállal és aktív ajánlatkérői magatartással 

találkoznak a kisebb vállalkozások. 

Nem tesznek ugyanakkor aránytalanul nagy különbséget tapasztalataik alapján abban, hogy az 

igényelt pénzügyi kapacitás, a szakmai kvalitás vagy akár a részekre bontás tilalmával 

kapcsolatban mennyiben vannak megelégedve. Tehát nincs kimagasló elégedetlenség a fenti 

kérdésekkel kapcsolatban. 

A legfontosabb korlátok, melyet azonosítottak ajánlattevők a tenderezés költségeit (2. ábra), a 

korábbi tapasztalatok meglétét és a már aláírt szerződések menedzselését érintik elsősorban. 

Ez egyben azt is jelzi, hogy a tenderezés költségeivel kapcsolatos korábbi adatok nem voltak 

relevánsak, hiszen akik nem adtak választ, még viszonylag magasnak tartják a tenderezés 

költségeit. 
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2. ábra. Korlátok a KKV-k közbeszerzésben történő indulása esetén (Forrás: saját szerkesztés 

a kérdőíves kutatás beérkezett válaszai alapján). 

 

A válaszadók őszintén bevallották ugyanakkor, hogy a tenderezés költségei mellett a 

közbeszerzési tudásbeli hiányosság olyan valódi korlát, mely képes eredménytelen 

tenderezéshez vezetni, míg a reputációs kockázat részben háttérben maradt a többi szempont 

mellett. Az önbevalláson alapuló hiányosságok közül pedig a szerződés teljesítésének 

menedzselését, az értékelési szempontok értelmezését emelték ki a válaszadók.  

 

4. Összefoglalás 

Összességében elmondható, hogy a magyar kutatási eredmények alátámasztották a 2014-es 

európai eredményeket, jelesül, hogy a csak áralapú verseny, a referencia mértéke, a késői 

fizetés, papírmunka és az esetlegesen bizonytalan ajánlatkérői előírás vezet elsősorban a 

sikertelen ajánlattételhez. Az egyik legfontosabb hozzáadott érték a tenderezés költségeinek 

rendkívül magas volta mellett az a megállapítása a válaszadóknak, hogy a megnyert szerződés 

teljesítése milyen nehézséget jelent számukra.  

Európai összehasonlításban hasonlóan problémát okoz a túlzó alkalmassági követelmények 

előírása, de talán kevésbé okoz gondot az alapvető információhoz jutás. A túlzott 

adminisztráció, vagy a bizonytalan ajánlatkérői igény-meghatározás, ajánlattételi 

felhívástartalom továbbra is megkeseríti a KKV-k életét, hasonlóan az európai általános 

vélekedéshez, de mindennek az esetleges tudásbeli hiányosságon kívül a kifejezetten erre 

dedikált munkaerő hiánya is lehet az oka. Az európai adatokban kiemelkedő késői fizetés 
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pedig hasonlóképpen gondot okoz, annak ellenére, hogy jogszabály szabályozza a fizetési 

határidőt, legyen szó európai unióból származó forrásból finanszírozott, vagy hazai 

költségvetésből finanszírozott projektről. A problémák tehát egybecsengenek, bár a 

kommunikációs hiányosságokat tényszerűen kevésbé említették a válaszadók a magyar 

ajánlatkérők és ajánlattevők között.  

A nemzeti sajátosságok tehát kifejezetten az eljárások költségei és a menedzsmentproblémák 

vonatkozásában jelennek meg, melynek egy részén a szabályozási környezet változása is 

sokat segíthet.  
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A tanulmány röviden bemutatja a közúti-vasúti kombinált áruszállítást, annak előnyeit és hátrányait. Ismerteti a 

„gördülő országút” múltját és jelenlegi helyzetét Magyarországon. A tanulmány amellett érvel, hogy Európában 

az áruszállításnak továbbra is fontos része a kombinált fuvarozás, valamint ahhoz, hogy hazánkban ismét 

beszélhessünk Ro-La közlekedésről, nélkülözhetetlen a magyar kormány támogatása. 

 

Kulcsszavak: közúti-vasúti kombinált áruszállítás, Ro-La 
 

1. Bevezetés 

A közúti árufuvarozás egyre meghatározóbb szerepet játszik hazánk életében, ami kihat a 

gazdaságra, Magyarország nemzetközi versenyképességére. Minden országnak 

elengedhetetlenül szükséges a jó közlekedési helyzet és ehhez a jó infrastruktúra 

megteremtése. Az elmúlt tíz évben hazánk közúthálózata folyamatos fejlesztéseken, 

beruházásokon ment keresztül. Évről-évre nő az elszállított árumennyiség a közúton, míg a 

vasúton ez a szám folyamatosan csökken. A MÁV ZRt. Magyarország legnagyobb 

közlekedési vállalata, mégsem tudja felvenni a versenyt évek óta a közúti áruszállítással. 

Mindenki tudja, hogy a károsanyag-kibocsátás egyik legnagyobb forrása a közlekedés. Ezért 

fontos, hogy olyan közlekedési módokat (ágazatokat) helyezzünk a középpontba, amelyek 

fejlesztésével biztonságosabb, környezetkímélőbb és energiatakarékosabb működésre 

képesek. Tanulmányom célja, hogy röviden bemutassam a Ro-La, mint kombinált fuvarozás 

helyzetét, fejlődését, előnyeit és hátrányait Magyarországon.  

 

2. A közúti-vasúti kombinált áruszállítás  

„A kombinált (multi modális) szállítási rendszerek esetében két vagy több közlekedési ágazat 

vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában, de az áru egy bontatlan szállítási 

egységben jut el a feladótól a címzettig. Ekkor a fuvarozott áruval kapcsolatos felelősség az 

áru átvételétől a kiszolgálásig terjed (szemben az átrakásos fuvarozási móddal)” (Szegedi, 

Prezenszki 2010). 

A kombinált áruszállítás célja különböző közlekedési alágazatok (szállítási módok) olyan 

együttműködésének megvalósítása, amely a szállítási láncok kialakításakor az egyes 

közlekedési alágazatok előnyeinek egyesítését teszi lehetővé a hátrányok egyidejű 

kiküszöbölésével. A kombinált áruszállítási teljesítmények és a kombinált szállítással 

fuvarozott áruvolumenek az EU országaiban növekvő tendenciát mutatnak, ezért a vasúti 

áruszállításban egyre nagyobb arányt képviselnek. Sajnos ez a tendencia hazánkra nem 

érvényes. „A kombinált áruszállítás EU-n belüli és hazai fejlesztése is az Európa Tanács és a 

parlament által megfogalmazott irányelveknek felel meg, amelyek többek között kimondják, 

hogy előnyben kell részesíteni a környezetbarát közlekedési alágazatokat, különösen nagy 

súlyt kell fektetni a kombinált szállítás fejlesztésére és a közlekedési (intermodális) 

kapcsolódási helyek, csomópontok (terminálok, átrakóhelyek) korszerű kialakítására” 

(Szegedi, Prezenszki 2010). 

A Ro-La rendszer (Rollende Landstrasse = gördülő országút) lényege, hogy a tehergépkocsik 

(nyerges szerelvények) homlokrakodón át felhajtanak a kis átmérőjű kerekekkel felszerelt, 

alacsony rakfelületű vasúti kocsikra (1. ábra). A célterminálon a közúti járművek „saját 

kerekein” gördülnek le a szerelvényről. A vasúti szállítás közben a gépkocsivezetők a 

szerelvényhez kapcsolt személykocsiban (hálókocsiban) utaznak. 

 

 
1. ábra. Tehergépkocsi alacsony rakfelületű (Ro-La) vasúti kocsin (Forrás: Áruszállítás, 

2014). 
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A Ro-La kialakulását több tényező is elősegítette. A közúti közlekedés egyre nagyobb 

torlódásokat és környezetszennyezést okoz. A közúti fuvarozás egységnyi áru elszállításához 

többszörösen terheli az emberi és természeti környezetet, mint a vasúti árutovábbítás. Ezek a 

fő hatások a balesetek, a légszennyezés, a környezet zajterhelése a szükséges pályák 

területigénye. A közúti közlekedés határtalan fejlődése a balesetek számának növekedéséhez, 

a közutak zsúfolttá válásához, a határátkelők torlódásához vezetett, ami a fuvarozás 

megbízhatóságának, pontosságának romlását okozza, ugyanakkor környezetünket jelentősen 

terheli és életminőségünket rontja. A felmerülő várakozások, a különböző forgalomkorlátozó 

intézkedések az eljutási idő növekedéséhez vezettek. Ezek a hatások együttesen elősegítették 

a Ro-La kombinált fuvarozás fejlődését, amely számos előnnyel jár: 

 a közlekedésbiztonság növelése, a közutak elhasználódásának késleltetése, 

 a környezetszennyezés, a zajártalom és a közutak szúfoltságának csökkenése, 

 kedvezőbb energiafelhasználás, 

 a hétvégi közúti korlátozások nem akadályozzák a jármű, ill. az áru haladását. 

Természetesen az előnyök mellett hátrányok is jelentkeztek. Jelenleg a kombinált fuvarozás a 

közúti fuvarozással való versenyben csak 600-700 kilométernél nagyobb szállítási távolságok 

esetében tud előnyt szerezni. Hátrány még, hogy az alacsony rakfelületű kis kerékátmérőjű 

speciális vasúti kocsik (2. ábra) beszerzése igen nagy költséggel jár.  

 

 
2. ábra. 10 tengelyes Ro-La kocsi (Saadkkms) (forrás: Vagongyár, 2014). 

 

A 2. ábrán látható speciális kialakítású kamionszállító vasúti kocsiból 360 darabot gyártottak 

az ABB-Henschel licensz alapján román és osztrák megrendelésre két ütemben. A kocsik 

alacsony padlómagasságuknak köszönhetően hegyvidéki közlekedésre kiválóan alkalmasak. 
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az ABB-Henschel licensz alapján román és osztrák megrendelésre két ütemben. A kocsik 

alacsony padlómagasságuknak köszönhetően hegyvidéki közlekedésre kiválóan alkalmasak. 

A 10 tengelyes futómű miatt nagy rakománytömeg engedhető meg, továbbá a 

karbantartásigény is csökken a 8 tengelyes konstrukciókhoz képest. 

 

3. A Ro-La, mint kombinált fuvarozás múltja, jelenlegi helyzete és jövője 

Magyarországon 

Magyarországon 2002-ben még több mint 100 ezer kamion vonatozott át. Hazánk EU-

csatlakozásával ez a szám 80 ezerre, míg Bulgária és Románia integrálásával évente 30 ezerre 

csökkent, ugyanis az új tagországok csatlakozásával megszűnt a kamionosok 

engedélykötelezettsége az Európai Unióban. Pedig a Ro-La előnyeit senki sem vitatja, 

egyetlen villamos mozdony akár 27 kamion kipufogógázától és zajától mentesítheti a 

környezetet, miközben számítások szerint két és fél millió személygépkocsinak megfelelő 

terheléstől kíméli az útburkolatot. A Ro-La előnyeinek ellenére az elmúlt tíz évben a vasúton 

szállított tehergépkocsik száma folyamatosan csökkent hazánkban. 2012-ben a decemberi 

menetrendváltással az osztrák Ökombi megszüntette a Kiskundorozsma és Wels között 

közlekedő gördülő országutat. Az osztrák Ökombi és a magyar Hungarokombi ZRt. által 

üzemeltetett Ro-La évente 30 ezer kamiont fuvarozott vasúton Szeged és Ausztria között. Ez 

mára teljesen megszűnt, mivel a Hungarokombi Kombinált Fuvarozást Szervező Kft. 2013. 

január 1-én megszüntette üzleti tevékenységét és végelszámolás formájában jogutód nélkül 

megszűnt. Ennek fő oka, hogy a magyar kormány megszűntette az állami támogatást, amely 

nélkül a vonal veszteségessé vált, és az osztrák tulajdonos a bezárás mellett döntött.  

„Az állami támogatás megszüntetése tehát 30-40 ezerrel több kamiont jelent hazánk 

közúthálózatán évente. Egymilliárd forint állami támogatással (évente) vasúton lehetne tartani 

az említett közúti járműveket” (Fullér, 2012). A 40 ezer kamion kb. 125 tonna káros anyagot 

bocsát ki, ennyivel kevesebb kipufogógáz jutna a tüdőnkbe, ennyivel kevesebb monstrum 

rongálná az utakat, és a balesetet okozható járművek száma is ennyivel kisebb lenne. 

„Továbbá számítások szerint kb. 4,8 milliárd forint kárt okoznak az úthálózatban. Tehát 1 

milliárd forint állami támogatás mellett még mindig maradna kb. 3,8 milliárd forint 

megtakarítás” (Fullér, 2012). 

Ráadásul a minisztérium egy 2008-ban indult, négyéves, összesen 3 milliárd forintos, az 

Európai Bizottság által is jóváhagyott támogatási program keretében 60 ezerre szerette volna 

feltornázni a vasúton szállított kamionok számát. Magyarországon ahhoz, hogy ismét 

fellendüljön és „gördüljön” a közúti járműveket szállító vasút, nem elég csak az állami 

támogatás megszerzése, mert a támogatás mellett is számos hiba jellemezte a magyarországi 

Ro-La közlekedést. Meg kell értetni a román és bolgár kamionokkal, hogy igenis érdemes a 
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Ro-La kombinált fuvarozást igénybe venni hazánkban is. Például a Kiskundorozsma és az 

ausztriai Wels között ingázó Ro-La-szerelvények egyszerre 24 teherautót tudtak 

keresztülvinni az országon, még is több esetben előfordult, hogy mindössze csak 10 – 12 

török rendszámú kamiont szállított a vasúti szerelvény, a kihasználás így mindössze csak 

50%-os volt.  A Ro-La szerelvények magyar mozdonyokkal, de osztrák hálókocsival 

közlekedtek. A vonatok Kiskundorozsmától Kecskemétig 80, onnan 100 kilométer/órás 

sebességgel haladhattak. A körülmények több esetben korántsem voltak ideálisak, a török 

sofőrök közül sokan panaszkodtak, nem értették, a drága jegyért miért kapnak ilyen balkáni 

kiszolgálást. 

A magyar kormány 2013. július 1-én bevezette az elektronikus útdíjrendszert (HU-GO). Ez a 

díjszedési rendszer a megtett úttal arányos, így a közúti közlekedésben is elkezdődött az 

arányos teherviselés, és a „használó és a szennyező fizet” elv mielőbbi és maradéktalan 

alkalmazása.  Az átalánydíjas, időtartamhoz kötött matricás rendszert a megtett úttal arányos 

tarifarendszer váltotta fel, amelyben az úthasználók az utazási távolság és járműveik 

környezetvédelmi jellemzői alapján fizetik meg az útdíjat. Az Európában széles körben 

elterjedt díjpolitikai és technológiai megoldás lehetővé teszi, hogy az utakat használók az 

igénybevétellel arányosan járuljanak hozzá a hazai útfenntartás költségeihez. A teherforgalom 

kiegyensúlyozottabb díjterhelése legalább részben ellentételezheti az országon áthaladó 

kamionok által okozott állapotromlást és környezetszennyezést. Bízzunk benne, hogy az e-

útdíj bevezetése mérsékelni fogja a vasúti áruszállítás versenyhátrányát a közúttal szemben, 

ill. ismét megindulhat a Ro-La közlekedés Magyarországon. 

Megfelelő intézkedésekkel a közúti áruforgalom 5-10 százaléka vasútra lenne terelhető, és 

ezzel éves szinten közel 78 milliárd forinttal csökkennének az állami útfenntartási kiadások, 

valamint 8,3 millió tonna plusz megbízással nőne a vasúttársaságok forgalma. A hazai 

intermodális fuvarozás közúttal szembeni versenyhátrányának egyik fő oka, hogy a 

magyarországi vasúti infrastruktúra használatának díja a legmagasabbak között van 

Európában. A másik ok pedig az, hogy nincs a vasúton menetrendszerűség (kivéve az 

irányvonatok), és az elmúlt 20-30 évben elmaradt fejlesztési/fenntartási munkák miatt 

jelentősen romlott a vasúti pályák állaga. Ebből következik az is, hogy az eseti küldemények 

vasúti fuvarozása drága, nem kiszámítható, nem tervezhető, így nem is hatékony. 

Amennyiben a megfelelő átalakítások és fejlesztések megtörténnek, és a korszerű közlekedési 

rendszer kiépül, az intermodális szállítás állami támogatás nélkül is versenyképessé válik. 

Valami csak akkor tud sikeres lenni, ha folyamatosan fejlesztik. A kombinált fuvarozás 

Európában előrelátóan a következő években is folyamatosan növekedni fog. Az előrejelzések 
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ezzel éves szinten közel 78 milliárd forinttal csökkennének az állami útfenntartási kiadások, 

valamint 8,3 millió tonna plusz megbízással nőne a vasúttársaságok forgalma. A hazai 

intermodális fuvarozás közúttal szembeni versenyhátrányának egyik fő oka, hogy a 

magyarországi vasúti infrastruktúra használatának díja a legmagasabbak között van 

Európában. A másik ok pedig az, hogy nincs a vasúton menetrendszerűség (kivéve az 

irányvonatok), és az elmúlt 20-30 évben elmaradt fejlesztési/fenntartási munkák miatt 

jelentősen romlott a vasúti pályák állaga. Ebből következik az is, hogy az eseti küldemények 

vasúti fuvarozása drága, nem kiszámítható, nem tervezhető, így nem is hatékony. 

Amennyiben a megfelelő átalakítások és fejlesztések megtörténnek, és a korszerű közlekedési 

rendszer kiépül, az intermodális szállítás állami támogatás nélkül is versenyképessé válik. 

Valami csak akkor tud sikeres lenni, ha folyamatosan fejlesztik. A kombinált fuvarozás 

Európában előrelátóan a következő években is folyamatosan növekedni fog. Az előrejelzések 

szerint az úgynevezett nem kísért kombinált szállítási módok fejlődése lesz a meghatározó, 

ami az eddigi tapasztalatok alapján egyértelműnek látszik, hiszen a kísért technológiák 

korábban is a kombinált fuvarozás módjainak kényszermegoldásai közé tartoztak. Komoly 

előrelépéseknek kell történnie annak érdekében, hogy a kombinált fuvarozás újra hatékony 

legyen Magyarországon. Annak érdekében, hogy ez a közlekedési mód hosszú távon működni 

tudjon, és a közlekedést segítse, a magyar kormánynak ismét segítenie kell a közúti-vasúti 

kombinált áruszállítást. 
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Összefoglaló: 

A hazai logisztikai szolgáltató KKV-k által kialakított vállalaton belüli bizalom és a rugalmasság, mint 

versenyképességi tényező között kapcsolat van, ellenben a rugalmas és változékony magatartás fenntartása 

támogatja a méretgazdaságosság elérését. A folyamatosan változó és fejlődő gazdasági környezetben a 

vállalkozásoknak növekedni szükséges. A növekedés és a fejlődés változásokat okoz a vállalati szervezeteken 

belül, amely esetenként – első körben – a dolgozók ellenállásához vezethet. Az ellenállás kialakulása rombolja a 

hazai KKV-k egyik versenyképességi tényező-párját, a rugalmasságot és a változékonyság képességét, így azok 

kezelése a menedzsment számára rendkívül fontos feladattá válhat a jövőben. 

 

Kulcsszavak: gazdálkodási sikertényezők, logisztikai szolgáltatók, stratégia, vállalati méret, rugalmasság 
 

1. Bevezetés 

A logisztika GDP-arányos hozzájárulásának jövőbeli növelése kiemelt prioritást kap hazánk 

gazdaságpolitikájában (MTI, 2013). A fejlődés lehetőségét mutatja, hogy jelenleg a logisztikai 

ágazat nemzetgazdasági részesedése 6 százalék, ezzel szemben a fejlett országokban a 

logisztikai szektor a GDP 10-12 százalékát állítja elő (IFKA, 2013). A logisztika fontosságát 

és kiemelt szerepét ismeri el hazánkban a 1157/2013. kormányhatározat, amelynek 

köszönhetően a szakmai és érdekképviseleti szervezetek bevonásával megírásra került a 

Középtávú Logisztikai Stratégia (KLS). A logisztikai szakemberek szerint a KLS 

megvalósítása jelentős hatással lesz hazánk gazdaságára a következő Európai Uniós (2014-
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gazdaságpolitikájában (MTI, 2013). A fejlődés lehetőségét mutatja, hogy jelenleg a logisztikai 

ágazat nemzetgazdasági részesedése 6 százalék, ezzel szemben a fejlett országokban a 

logisztikai szektor a GDP 10-12 százalékát állítja elő (IFKA, 2013). A logisztika fontosságát 

és kiemelt szerepét ismeri el hazánkban a 1157/2013. kormányhatározat, amelynek 

köszönhetően a szakmai és érdekképviseleti szervezetek bevonásával megírásra került a 

Középtávú Logisztikai Stratégia (KLS). A logisztikai szakemberek szerint a KLS 

megvalósítása jelentős hatással lesz hazánk gazdaságára a következő Európai Uniós (2014-

2020) fejlesztési ciklusban, és ebben kiemelt szerephez jutnak az ellátási lánc tagvállalatai 

közé integrálódott logisztikai szolgáltatók is. 

A Kormány 1670/2013. (IX. 25.) Korm. határozatában elfogadta a logisztika ágazat 2014-

2020 közötti szakpolitikai stratégiáját. 2013 nyarán a Gödöllői Szent István Egyetem 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola kezdeményezésére a hazai logisztikai 

szolgáltató vállalatok (3PLP) körében kérdőíves kutatás zajlott. Az elvégzett primer kutatás 

56 kérdést fogalmazott meg a hazai logisztikai szolgáltatók elsőszámú vezetői felé, melyekre 

a kapott válaszok adatait vizsgálva az alábbiakban bemutatásra kerülnek a címben megjelent 

fókuszterület eredményeire megfogalmazott javaslatok és további kitekintések. 

 

2. A logisztika szerepe a gazdaságban és hatása a vállalatok versenyképességére 

A szolgáltatások közül a logisztika, mint a vállalatok értékteremtésére, versenyképességére 

jelentős hatással bíró tudomány-terület vizsgálata, ezen belül is a logisztikai szolgáltatásokat 

nyújtó vállalkozások tevékenységének megismerése és elemzése az KLS-nek köszönhetően 

még aktuálisabbá vált hazánkban, mint az előző években. A Középtávú Logisztikai 

Stratégiában megtalálható célok elérése érdekében a hazai logisztikai vállalatok 

versenyképességének alapvető képességeit támogató gazdálkodási sikertényezők megtalálása 

(1. ábra) fontos és elengedhetetlen lépése a célcsoport vállalatok fejlődésének. 

 
1. ábra. Vállalati versenyképességi modell (Forrás: Chikán, 2013). 

 

3. Sikertényezők kialakítása 

A hazai kutatás alapjainak lerakása érdekében feltárásra kerültek a hazai és nemzetközi 

környezetben aktuálisan tapasztalható, társadalmi, gazdasági és politikai hatások, változások 

és trendek. Ezen túl a szerző saját tapasztalataira, a hazai logisztikai szolgáltató vállalatok 

vezetőivel történt találkozások tapasztalataira, a tudományos szakemberekkel történt 
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találkozások eredményeire építve kialakításra kerültek a sikertényezők csoportjai (2. ábra), 

illetve ezeket felhasználva és ebből kiindulva, a képességek és „sikertényezők” közötti 

kapcsolatot keresve, a tényezők csoportosításával lerakásra kerültek a kutatás alapjai is, 

úgymint: 

 

 S1: bizalom – eredményesség – rugalmasság (bizalom, mint a vállalaton belüli és az 

együttműködő vállalatok közötti kapcsolatok alapvető tényezőjének vizsgálata, 

keresve a vezető szerepét a bizalmi légkör kialakításában), 

 S2: az idő – szolgáltatás portfólió – rugalmasság (a termékek és szolgáltatások 

időalapú versenye, mint ellátási láncok versenye, szolgáltatás-portfólió összetétele és 

jövedelmezősége), 

 S3: a vállalati méret keresése – akvizíciók – stratégiák (mint a vizsgálandó logisztikai 

szolgáltatói szegmens méret (piac) gazdaságosságának keresésének útja, stratégia 

választás szerepe), 

 S4: a logisztikai szolgáltatók ellátási láncban való integrálódásának foka – az IT 

(speciális) technológiák és fejlesztések hatása – és a rugalmasság kapcsolata, valamint 

hatása a vállalat pénzügyi eredményeire. 

 
2. ábra. A logisztikai szolgáltatókra ható erők és a versenyképességükhöz szükséges 

képességek az elmúlt időszakban (a teljesítményt és az eredményességet figyelembe vevő 

sikertényezők szem előtt tartásával) (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A fenti képességek közül a rugalmasságot, mint az egyik legfontosabb versenyképességi 

tényező hatás-vizsgálatára az alábbi hipotézist fogalmazhatjuk meg: A hazai logisztikai 
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találkozások eredményeire építve kialakításra kerültek a sikertényezők csoportjai (2. ábra), 

illetve ezeket felhasználva és ebből kiindulva, a képességek és „sikertényezők” közötti 

kapcsolatot keresve, a tényezők csoportosításával lerakásra kerültek a kutatás alapjai is, 

úgymint: 

 

 S1: bizalom – eredményesség – rugalmasság (bizalom, mint a vállalaton belüli és az 

együttműködő vállalatok közötti kapcsolatok alapvető tényezőjének vizsgálata, 

keresve a vezető szerepét a bizalmi légkör kialakításában), 

 S2: az idő – szolgáltatás portfólió – rugalmasság (a termékek és szolgáltatások 

időalapú versenye, mint ellátási láncok versenye, szolgáltatás-portfólió összetétele és 

jövedelmezősége), 

 S3: a vállalati méret keresése – akvizíciók – stratégiák (mint a vizsgálandó logisztikai 

szolgáltatói szegmens méret (piac) gazdaságosságának keresésének útja, stratégia 

választás szerepe), 

 S4: a logisztikai szolgáltatók ellátási láncban való integrálódásának foka – az IT 

(speciális) technológiák és fejlesztések hatása – és a rugalmasság kapcsolata, valamint 

hatása a vállalat pénzügyi eredményeire. 

 
2. ábra. A logisztikai szolgáltatókra ható erők és a versenyképességükhöz szükséges 

képességek az elmúlt időszakban (a teljesítményt és az eredményességet figyelembe vevő 

sikertényezők szem előtt tartásával) (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A fenti képességek közül a rugalmasságot, mint az egyik legfontosabb versenyképességi 

tényező hatás-vizsgálatára az alábbi hipotézist fogalmazhatjuk meg: A hazai logisztikai 

szolgáltató vállalatok által kialakított belső bizalomszint hatással van a vizsgált logisztikai 

vállalatok rugalmasságára. 

 

4. A hazai KKV-k és a változás 

A folyamatosan változó külső gazdasági környezet hatására a vállalkozások a legjobb 

válaszokat keresik, és törekednek a méretgazdaságosság elérésére. Ez többnyire növekedéssel 

és folyamatos fejlesztéssel párosul. A növekedéssel járó változás kezelése a hazai mikro-, kis- 

és középvállalkozások (KKV) számára nem könnyű feladat. Az említett vállalati kategória 

erősen reprezentálja a hazai vállalkozásokat, így a kutatást érdemes ezen vállalat csoportra 

külön megvizsgálni. 

„A vállalkozások létszám-kategóriák szerinti megoszlása a korábbi évekéhez képest 

változatlan. A kisvállalkozások aránya 99,6% (ezen belül a 10 főnél kevesebb 

foglalkoztatottal rendelkező mikro vállalkozások aránya 97,8%), a középvállalkozásoké 0,3, a 

nagyvállalkozásoké pedig mindössze 0,1%” (KSH, 2014). Annak érdekében, hogy a mikro-, 

kis- és középvállalkozások növekedési pályára lépjenek, és azon biztonsággal haladjanak, a 

vállalkozások vezetőinek tisztában kell lenniük a változás fázisaival (Satir, 1991, Weinberg, 

1997, Leis Network, 2014, William Bear Limited, 2014). A munkatársaikkal együtt 

végrehajtott fejlődés, változást hoz a cég életében, így a beosztottak reagálásaira és annak 

kezelésére fel kell készülniük a hazai KKV vezetőinek. A kis méretnek is vannak előnyei, 

mivel olyan képességeket találhatunk a kisebb vállalkozásokban, amelyek biztosíthatják a 

vállalat versenyképességét, mint például a rugalmasság és a változékonyság.  

 

5.  A rugalmasság, mint képesség és vállalati méret kapcsolata 

Bár az üzleti szférától távolinak tűnhet a következő kutatás említése, mégis jól igazolja a kis 

méretből eredő változékonyság-képesség és a rugalmasság fontosságát. Kahneman (2013) 

könyvében említ egy érdekes kutatási eredményt, melyet Pennsylvania állam 1662 iskolájára 

vetítve végeztek el, és azt szerették volna igazolni, hogy a kis létszámú osztályokban képzett 

diákok jobb eredményeket érnek el, mint a nagy létszámú iskolák. A felmérés során azt 

tapasztalták, hogy az 50 legjobb iskolából csupán csak 6 volt kis létszámú, illetve a kutatási 

eredmények azt mutatták, hogy: „a kisebb iskolák általában véve nem jobbak – egyszerűen 

csak változékonyabbak” (Kahneman, 2013, 137. o.). 

A rendelkezésünkre álló adatok SPSS matematikai-statisztikai szoftverrel való feldolgozását 

követően az alábbi tézisértékű megállapítást tehetjük: A hazai logisztikai vállalatok körében a 

rugalmasság szélső értékei (nagyon kismértékű és a nagyon nagymértékű rugalmasság) 
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alacsonyabb szintű vállalaton belüli általános bizalommal járnak együtt, míg az átlagos 

rugalmasságú vállalatok esetében magasabb ez az általános belső bizalom. A tézisből 

következik, hogy a rugalmasság szélső értékei (nagyon kismértékű és nagyon nagymértékű) 

feltételezhetően a vállalati méretekkel is párhuzamba állíthatók.  

A kis létszámú vállalkozások nagymértékű rugalmasságot mutatnak, mivel azt az operatív 

munkában még „bent lévő” tulajdonosok és a kis létszámú, lelkes munkatársi közösségek nap, 

mint nap el tudják érni. A rugalmasság, mint képesség fontos versenyképességi tényezője a 

logisztikai vállalkozásoknak, melyet már különböző nemzetközi tanulmányok is felismertek 

és közös projektekben is foglalkoznak – emberi erőforrás oldalról közelítve – például a 

logisztikai központok kompetencia térképével (Kotonen et. al, 2012). 

A nagyon kismértékű rugalmasság mögött a nagyobb létszámú vállalatok állnak. A közepes 

vállalatok a fejlettségüknél és kultúrájuknál fogva magasabb belső bizalomszinttel 

rendelkeznek. A fenti következtetések kapcsán megfogalmazható, hogy a megfelelő vállalati 

méret keresése a belső (beosztottakkal kapcsolatos) bizalomszint mérésével és annak szinten 

tartásával (esetleg további növelésével), hatékonyabban, folyamatos fejlődést és növekedést 

biztosít, és a vállalati vezetők a rugalmasságot és a változékonyság képességét megtartva vagy 

emelve képesek kialakítani a szolgáltató vállalatok piacgazdaságossági (Sundbo, 2002, 

Heidrich, 2006) méretét.  
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Hazánkban a közlekedési balesetek következtében évente több százan vesztik életüket, azonban a közút az 

áruszállítások tekintetében egyre nagyobb szereppel bír hazánkban és Európában egyaránt. A tehergépjárművel 
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1. Bevezetés 
Kutatásunkban arra keressük a választ, hogy a közlekedésbiztonságot nagymértékben 
veszélyeztető, tehergépjárművek által okozott közúti balesetek egyik kiváltó oka, a vezetési és 
pihenőidő be nem tartása milyen tényezőkre vezethető vissza, milyen szerepet játszik benne 
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az emberi tényező. Célunk a közúti tehergépjárművek vezetőire vonatkozó vezetési és 
pihenőidő szabályainak elemzése a szállítás egyes fázisainak aspektusából, és a szabály 
elégtelen betartásából eredő felelősség kérdésének értékelése. Bemutatjuk a közúti 
tehergépjármű ellenőrzés főbb területeit, legjelentősebb tényezőit, különös tekintettel a hazai 
közúti műszaki, valamint a közúti árufuvarozással kapcsolatos vezetési- és pihenőidő 
ellenőrzés technológiai sajátosságaira. Feltevésünk szerint a tehergépjárművel okozott 
balesetek egyik oka az emberi tényező, a megfelelő ismeretek hiányában lévő és fáradt 
gépkocsivezető, továbbá a munkaszervezési feladatokat ellátó fuvarszervezés vagy szakmai 
irányító. Célkitűzésünk, hogy kérdőíves kutatás eredményeinek segítségével ellenőrzéssel 
kapcsolatosan összefüggéseket tárjunk fel, megoldási javaslatokat fogalmazzunk meg, 
hozzájárulva ezzel a közúti árufuvarozás biztonságának javításához, csökkentve a költségeit 
és növelve az értékteremtés színvonalát. 
 
2. Szakirodalmi áttekintés 
Az Európai Unió 2007-es teherszállítási stratégiája (Európai Közösségek Bizottsága, 2007) 
alapvetően a teherszállítás hatékonyságára, fenntarthatóságára, integrációjára helyezi a 
hangsúlyt, mert ezek jelentik a versenyképesség alapját. A dokumentum az EU eddigi 
eredményei közé sorolja többek között a közlekedés fejlesztését, de minőségi és mennyiségi 
bővítésükre továbbra is folyamatosan hangsúlyt kell fektetni. A 2009-es fenntartható 
közlekedésről szóló dokumentum (amely „műfajilag” csak közlemény (Európai Közösségek 
Bizottsága, 2009), ezért nem Fehér vagy Zöld Könyv szintű) a közlekedéspolitikában 
vitathatatlan jelentőséggel bír, ráadásul tanulmányunk szempontjából fontos célkitűzés a 
halálos áldozatok számának csökkentése, ami – az akkori várakozásoknak megfelelően – nem 
teljesült. 
A legfrissebb, 2011-es közlekedéspolitikai Fehér Könyvben (Európai Közösségek Bizottsága, 
2011) a régi kihívások listája nem csökkent jelentősen, hanem újakkal egészült ki. Témánk 
szempontjából kiemelendő az a célkitűzés, miszerint 2030-ra a 300 km-t meghaladó távolságú 
közúti áruszállítás 30 %-át, 2050-re 50%-át kell kiváltani más módokkal.  
Hazánk Európai Uniós csatlakozása magával hozta a közúti árufuvarozási piac 
liberalizációját, szabad utat engedve az e területen működni kívánó vállalkozók és 
vállalkozások számára. Magyarország a nemzetközi árufuvarozás témakörében a kabotázs 
fuvarozás területén kért derogációt 2+3 évre, ami 2009-ben telt le. A piac attól kezdve 
tekinthető 100%-ban nyitottnak a külföldi fuvarozók számára is. A vállalatok sikerességének 
feltétele a pontos és megbízható szállítás, a megfelelő árukészlet vagy éppen az optimális 
árukészlet (Vántus, 2013). 
Az Európai Unió egyik alapelve, az áru szabad áramlása teljesen átalakította hazánkban is a 
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fuvarozási szakmát. A schengeni határok megszűnésével a szállítmányok megállás nélkül, 
„ellenőrizetlenül” szelik át Európa útjait, az esetek döntő többségében túlmunkára 
kényszerítve a gépkocsivezetőket, ezzel jelentősen növelve a baleseti kockázatot. Ennek a 
helyzetnek a normalizálására született meg a 2006. március 15-i (2006/22/EK) európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, amelynek célja, hogy a munkaidő szervezésével kapcsolatban 
minimumkövetelményeket állapítson meg a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző 
személyek egészségének védelme és biztonságának javítása céljából, illetve, hogy fokozza a 
közúti közlekedés biztonságát és összehangolja a versenyfeltételeket. 
Az állam két módon tudja elérni ennek a célrendszernek a megvalósulását, egyrészről a 
szakmához jutás feltételeinek szabályozásával (261/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet), 
másrészről a hatáskörrel rendelkező állami szervek által elvégzett közúti és telephelyi 
ellenőrzések számának és hatékonyságának növelésével (66/2007. (IV. 4.) Kormányrendelet). 
Mindkét eszköz kiemelten szolgálja a versenysemlegességet, kivételeket nem alkalmaz, 
minden piaci szereplőre azonos feltételek alkalmazását írja elő.  
A vezetési és pihenőidő szabályai meghatározzák a közúti áruforgalomban közlekedő 7,5 
tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek vezetőinek tevékenységét.  
A tehergépkocsi balesetek a gépjárművek nagy tömege és mérete miatt súlyos 
következményekkel járnak. Ennek ellenére az ilyen balesetek okainak megfelelő mélységű 
feldolgozása meglehetősen hiányos (Berta, 2009); nemcsak nálunk, hanem Európában is 
(Holló et al., 2010). Hazánkban a közlekedési balesetek következtében évente több százan 
vesztik életüket (Holló, 2008), emellett mintegy 400 milliárd forintos veszteség keletkezik.  
Mindemellett - a szállítási teljesítményeket figyelembe véve - elmondható, hogy a közút egyre 
nagyobb szereppel bír hazánkban és Európában egyaránt. A teljes európai áruforgalom 
mintegy 70%-a tehergépjárműveken történik. 2001-ben a közúti közlekedés teljesítményének 
részaránya az áruszállítási piacon 44%-os a part menti tengerhajózás 41%-ával, a vasúti 
közlekedés 8%-ával és a belvízi hajózás 4%-ával szemben. A Fehér Könyv (Európai 
Közösségek Bizottsága,  2001) szerint a növekvő közlekedési igényeknek köszönhetően, 
torlódások figyelhetők meg a fő közutakon és vasútvonalakon, a városokban és a repülőterek 
környékén, amelyek csak tetézik az amúgy önállóan is meglévő problémákat, nevezetesen a 
közúti közlekedés környezetszennyező és egészségkárosító hatásait és természetesen a közúti 
balesetek által okozott súlyos veszteségeket. A közlekedők állnak a közlekedéspolitika 
középpontjában, azaz kiemelkedik – és mára talán a legfontosabbá vált – a 
közlekedésbiztonság: a közúti közlekedési balesetben elhunytak számát 2010-re 50%-kal kell 
csökkenteni 2001-hez képest (Berta-Tóth, 2010). A 2011-ben kiadott újabb fehér Könyv 
kitűzései még erőteljesebbek a korábbihoz képest. A közúti baleseti halálozást 2050-re szinte 
nullára kell csökkenteni. E céllal összhangban az Európai Unió arra törekszik, hogy 2020-ra 
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felére csökkenjen a közúti sérülések száma. Gondoskodni kell arról, hogy az Európai Unió a 
közlekedésbiztonságban és -védelemben világelső legyen valamennyi közlekedési mód 
tekintetében. 
A közút a legkockázatosabb, ezért jelentős beavatkozásra van szükség. A balesetek közvetlen 
költsége évi 45 milliárd euró, a közvetett költségek ennek mintegy három-négyszeresét 
jelentik. A Fehér Könyv tehát az éves költséget így 160 milliárd euróra teszi, ami az EU 
Bruttó Nemzeti Termékének (GNP) 2%-a. 
Az EU-n belüli teherszállítás közlekedési módonkénti eloszlása a következő: a közúti szállítás 
részaránya 45,3%, a vasúti szállításé 11%, a belvízi szállításé 3,7%, csővezetékeken történő 
szállítás hányada 3,1%, a tengeri szállításé (vagyis a rövid távú tengeri szállításé) 
pedig 36,8%. A légi szállítás részaránya mindössze 0,1%. 
A közúti közlekedésbiztonság egyik fő mérőszáma, a közúti közlekedési balesetek 
következtében életüket vesztettek száma. A legújabb, 2010-ben kiadott Fehér Könyvben 
megfogalmazott, közlekedésbiztonságra vonatkozó célkitűzése újabb 50%-s csökkentést 
irányoz elő. A biztonság általános helyzetének fejlesztése kombinált és összetett EU-s feladat. 
Ezért az egész vertikumban csak szakszerűen és egyben komplex módon lehet a feladatot 
elvégezni. A biztonság alapjai a biztonsági kultúrában gyökereznek, melyek lenyúlnak a 
nemzeteken és gazdasági szervezeteken keresztül az egyénekig. Biztonsági kultúrafejlesztési 
szempontból az egyik első megragadható dimenzió maga a gazdasági szervezet, amely neveli, 
kialakítja és átadja biztonsági kultúráját munkavállalójának, aki munkáját végezve a 
közutakon reprezentálja azt (Terjék, 2012). 
 
3. Anyag és módszer 
Annak felmérésére, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakmai irányítása alá tartozó 
megyei kormányhivatalok közlekedési felügyelőségeinél közúti ellenőrzést végző 
szakemberek hogyan ítélik meg a vezetési és pihenőidő szabályok betartásának helyzetét, 
kérdőívet állítottunk össze. A kérdőívet 20 megyei kormányhivatal közúti jármű 
szakterületére küldtük ki, és az országban dolgozó 70-75 ellenőri párosból 42 küldte vissza a 
kért határidőig kitöltve, ez a teljes kiküldött mennyiség 61%-a. A potenciális válaszadók 
sokaságáról az alábbi információk állnak rendelkezésre. A felügyelőségek közúti ellenőreinek 
létszáma 180 fő. A közúti ellenőrök 15%-a jellemzően tengelysúly mérést és közúti 
közlekedési szolgáltatás ellenőrzést végez, tehát ebből a szempontból irreleváns. A teljes 
megkérdezhető állomány létszáma országos szinten tehát 153 fő. Az ellenőrzést un. „ellenőri 
párok” végzik, akik közül az egyik a gyakorlati feladatokat látja el (kiterelés, okmányok 
ellenőrzése, sofőr kikérdezése, műszaki szemrevételezés), a másik ellenőr az elkért okmányok 
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alapján gyors elemzést végez a tachográf (menetíró) korongok részletes kiértékelésével vagy a 
tachográf kártya adatainak letöltésével 
 
4. Eredmények 
A válaszadók 27860 ellenőrzési eseményt hajtanak végre évente, ezen belül 13911 esetben 
ellenőriznek vezetési és pihenőidőt, tehát minden második ellenőrzés során. Ez azt jelenti, 
hogy ez a legjobban preferált ellenőrzés típus a darabszámok tekintetében. Ez 352968 
munkanapot jelent. Ennek a látszólag hatalmas számnak az értékelésekor figyelembe kell 
venni, hogy ez a Magyarországon belföldi és nemzetközi forgalomban megforduló, menetíró 
köteles járművek összes vezetéssel töltött munkanapjának alig 2%-a, ami ebben az 
összefüggésben már nem is tűnik túl magas aránynak. Az ellenőrizendő munkanapok számát 
(arányát) az Európai Bizottság határozza meg, jelenleg az összes vezetői munkanap 3%, és 2-
3 évente növekszik. 
A kérdőívünk fontos kérdése, amely az ellenőrzött munkanapokon belül a meghiányolási rátát 
és annak megoszlását mutatja, azaz annak vizsgálatát, hogy a munkanapon belüli vezetési és 
pihenőidő előírásait milyen mértékben szegik meg a gépkocsivezetők. Az eredmény igen 
magas, mintegy 32%-s meghiányolási arányt mutat az összes ellenőrzött munkanap 
bázisadatára vetítve, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden harmadik jármű esetén 
derítenek fel vezetési és pihenőidős szabálytalanságot. Ez különösen a kutatás 
alapfelvetésének tükrében elgondolkoztató, hogy ilyen nagy arányban ülnek fáradt, túlhajtott 
gépkocsivezetők a tehergépjárművek volánjánál, és jelentenek veszélyt hazánk közútjain. A 
szabályok be nem tartásának megoszlása a legfőbb típusokat tartalmazza (1. ábra), ezek még 
súlyosságukat tekintve tovább bonthatóak. A felderített esetek megoszlásának összege nem 
kell, hogy 100%-ot adjon ki, mert a munkanapok 28 napos periódusban történő vizsgálata 
során akár többféle hiba is előfordulhat, és a válaszok is ezt támasztják alá, hiszen az 
összesített arányszám is meghaladja a 100%-ot (113%). 
 

 
1. ábra. A szabálytalanságok megoszlásának aránya (Forrás: saját szerkesztés). 
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1. ábra. A szabálytalanságok megoszlásának aránya (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A vezetési idő és a napi pihenőidő megsértésének aránya között nagy eltérés nem mutatkozik, 
ami arra vezethető vissza, hogy a két érték szoros összefüggésben áll egymással, bár nincs 
teljes átfedés. Egy 24 órás periódust figyelembe véve a vezetési idő betartásából nem 
következik a napi pihenőidő betartása, mert lehetséges, hogy az egyéb munka vagy a 
készenléti idő időtartama és a szabályos vezetési idő hossza együttesen már nem teszi 
lehetővé az előírt napi pihenőidő betartását. Ez fordítva is igaz, hiszen a napi 11 óra pihenőidő 
mellett 13 óra áll rendelkezésre, amit vezetéssel és a vezetési időszakok között előírt 
pihenőidővel kell tölteni. Ehhez adódik az egyéb munkával illetve készenléttel eltöltött idő. 
Ezt a 13 órát a gépkocsivezető szélsőséges esetben vezetéssel is töltheti, és azonnal 
megvalósul a napi vezetési idő be nem tartásának vétsége az elégséges napi pihenőidő mellett.  
A heti pihenőidő be nem tartásának aránya 18%. Ez az érték azt mutatja, hogy a heti (nem 
feltétlenül hétvégére időzített) pihenőidő betartására nagyobb figyelmet fordítanak a 
járművezetők és az őket irányítók egyaránt, illetve feltételezi a hétvégi közlekedési tilalom 
által kikényszerített pihenést. Továbbá az Európa Unió tagállamaiban elterjedt gyakorlat, 
hogy a termelő cégek a hétvégeken nem dolgoznak, bár ez a disztribúciós raktárakra 
Magyarországon nem minden esetben igaz. Annak megítéléséhez, hogy ez az érték valójában 
alacsony vagy magas, azt kell figyelembe venni, hogy a tartós pihenés szolgálja a 
regenerálódás alapját. Az igazolással (tevékenységigazoló lap) való visszaélés aránya 
kiugróan magas ahhoz képest, hogy egyes európai országok gyakorlata nem is fogadja el ezt a 
dokumentumot. Ez a 18% a kérdőívet kitöltők ellenőrzési darabszámára vetítve azt jelenti, 
hogy 42211 munkanapot igazolnak ezzel a dokumentummal, többségében szabálytalanul. A 
menetíró berendezés manipulációja ugyanezt a célt szolgálja. A felderített manipulációk 
aránya azért nem magasabb, mert ennek bizonyítása rendkívül nehéz, csak menetfeltételek 
mellett lehetséges. A technika fejlődésével az erre szolgáló eszközök és módszerek is egyre 
kifinomultabbá válnak, erre szakosodott cégek árulják szolgáltatásaikat, amit a fuvarozók 
gyakran igénybe is vesznek.  
A kérdőívünk következő részében arra kerestük a választ, hogy a járművezetők mennyire 
vannak tisztában azzal, hogy hibát követtek el, és az azzal járó felelősséget maguk viselik, 
vagy a vállalkozást okolják. 
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2. ábra. A felelősség megoszlása (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A 2. ábrán jól látható, hogy a felelősséget 33%-ban maguk vállalják, de ennél nagyobb 
arányban állítják az ellenőröknek, hogy a vezető/fuvarszervező szóbeli utasítására 
cselekedtek. Az ellenőrzéskori nyilatkozattételt az ellenőrök a jegyzőkönyvben rögzítik, és azt 
a későbbi közigazgatási eljárás során ellenkező nyilatkozat hiányban bizonyítékként 
felhasználják. Az eljárás során a vállalkozás felelősségét minden esetben vizsgálják, és arról a 
vállalkozás vezetőjének joga van nyilatkozni. Amennyiben a gépkocsivezető és a szakmai 
vezető nyilatkozata ellentmondásos, az eljárást lefolytató szakember hoz döntést első fokon az 
ügyben. Az 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) megoszthatóvá teszi a felelősség 
kérdését a vezetési és pihenőidő tekintetében is, és a bírság összegét a felelősség arányában 
határozza meg, az egyéb körülmények figyelembevételével.  
 
5. Következtetések, javaslatok  
A vizsgálati eredményekből kitűnik, hogy a közúti fuvarozásban a gazdasági nyomásnak és 
versenyhelyzetnek, a kockázatvállalásnak első értékáldozatai között szerepel a biztonság. Ezt 
erősíti a biztonságot elősegítő pihenési időről szóló szabályozás, ami egyértelműen a szállítási 
teljesítmény csökkenését eredményezi. A felelőtlen kockázatvállalás és szabálykerülő 
magatartás nem csak a munkavállalók körében magas szintű, hanem, mint kiváltó ok, a 
munkáltatók körében is. A sofőröknek és munkáltatóiknak a következmények elkerülésére 
irányuló viselkedése tovább generálja a szabálykerülő magatartást. 
Erősíteni kell a gépjárművezetőkben az egyéni felelősségvállalás érzését, emellett a 
vállalkozások esetében a bírságtételek szigorítása és az ellenőrzések mennyiségének növelése 
a közúton és a telephelyen egyaránt elvárt a kitűzött cél a közlekedésbiztonság fokozása 
érdekében. 
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vezető nyilatkozata ellentmondásos, az eljárást lefolytató szakember hoz döntést első fokon az 
ügyben. Az 1988. évi I. törvény (továbbiakban Kkt.) megoszthatóvá teszi a felelősség 
kérdését a vezetési és pihenőidő tekintetében is, és a bírság összegét a felelősség arányában 
határozza meg, az egyéb körülmények figyelembevételével.  
 
5. Következtetések, javaslatok  
A vizsgálati eredményekből kitűnik, hogy a közúti fuvarozásban a gazdasági nyomásnak és 
versenyhelyzetnek, a kockázatvállalásnak első értékáldozatai között szerepel a biztonság. Ezt 
erősíti a biztonságot elősegítő pihenési időről szóló szabályozás, ami egyértelműen a szállítási 
teljesítmény csökkenését eredményezi. A felelőtlen kockázatvállalás és szabálykerülő 
magatartás nem csak a munkavállalók körében magas szintű, hanem, mint kiváltó ok, a 
munkáltatók körében is. A sofőröknek és munkáltatóiknak a következmények elkerülésére 
irányuló viselkedése tovább generálja a szabálykerülő magatartást. 
Erősíteni kell a gépjárművezetőkben az egyéni felelősségvállalás érzését, emellett a 
vállalkozások esetében a bírságtételek szigorítása és az ellenőrzések mennyiségének növelése 
a közúton és a telephelyen egyaránt elvárt a kitűzött cél a közlekedésbiztonság fokozása 
érdekében. 
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Összefoglalás: 

A 4PL szolgáltatók értelmezésében és definíciójában számos eltérés tapasztalható a szakirodalomban. A 

különbözőségek érintik az eszközfüggetlenséget, az ellátott funkciókat és a területi lefedettséget. Vajon léteznek-

e a gyakorlatban 4PL szolgáltatók, vagy a fogalom, az elképzelés jelenleg kialakulás alatt áll? Melyek azok a 

vállalatok, amelyek 4PL szolgáltatóknak nevezik magukat, és megfelelnek-e a definíciókban szereplő 

elvárásoknak? Mi is lehetne egy általános érvényű, ellentmondásmentes definíció a 4PL szolgáltatók kifejezésre?  

 

Kulcsszavak: logisztikai szolgáltató, 4PL szolgáltató, 3PL szolgáltató 
 

1. Bevezetés 

A 4PL-lel és az ellátási lánc menedzsmenttel foglalkozó szakirodalom száma nagy. Egy 

nagyon felkapott, sokszor hivatkozott szakterületről van szó. A 4PL értelmezésében és 

definíciójában mégis számos eltérés tapasztalható, mindezidáig nem találkozhattunk egységes 

állásponttal. Az elnevezés első használója, az Accenture 1996-ban így definiálta a 4PL 

kifejezést: a 4PL egy ellátási lánc integrátor, amely összegyűjti és menedzseli a saját és a 

kiegészítő szolgáltatók erőforrásait, képességeit és technológiáit, hogy átfogó ellátási lánc 

megoldást nyújtson. A kifejezés később átment a köztudatba, egyre szélesebb körben kezdték 

alkalmazni. 

 

2. Logisztikai szolgáltatók fogalma, kialakulása 

A globalizáció, valamint az ellátási lánc menedzsment koncepció megszilárdulása és 

gyakorlata hatására világszerte kialakultak a logisztikai szolgáltatók, megjelent a szerződéses 

logisztika fogalma, amely hosszú távú szerződésben rögzített, komplex logisztikai 

tevékenység ellátását jelenti egy logisztikai szolgáltató által (Boros, 2003). A logisztikai 
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megoldást nyújtson. A kifejezés később átment a köztudatba, egyre szélesebb körben kezdték 

alkalmazni. 

 

2. Logisztikai szolgáltatók fogalma, kialakulása 

A globalizáció, valamint az ellátási lánc menedzsment koncepció megszilárdulása és 

gyakorlata hatására világszerte kialakultak a logisztikai szolgáltatók, megjelent a szerződéses 

logisztika fogalma, amely hosszú távú szerződésben rögzített, komplex logisztikai 

tevékenység ellátását jelenti egy logisztikai szolgáltató által (Boros, 2003). A logisztikai 

szolgáltató a hagyományos fuvarozó, raktározó vagy szállítmányozó szerephez képest többet 

vállal. A megbízó rendszerébe integrálódva a teljes áramlási folyamatot optimalizálja, esetleg 

kiegészítő szolgáltatásokat nyújt az áramlás zavartalanságának biztosítása érdekében, vagy 

közreműködőként olyan teljesítményeket nyújt, amely minőségével (határidőre történő 

teljesítés, technológiai megfelelés, biztonság, kedvező díjszint) hozzájárul az ellátási lánc 

optimumához (Áts, 1999). A 3PL szolgáltatók (harmadik félként beékelődve a gyártó és a 

fogyasztó közé) átfogóbb és integráltabb szerepet vállaltak az ügyfeleikkel való 

kapcsolatukban. Követve ezt a trendet, a szerepvállalás új arculata jelent meg a logisztikai 

integrátorok (4PL) formájában, amelyek kombinálják a menedzsmentet és az ellátási lánc 

logisztikájának végrehajtását (Sahay, 2003). 

A 3PL és a 4PL meghonosodása után utólag kialakultak az 1PL és a 2PL (1. ábra) fogalmak is 

(Trembinszki, 2007). 

 

 

 
1. ábra. A logisztikai szolgáltatási piramis szintjei (Forrás: KPMG, 2009). 

 

1PL (First Party Logistics): a vállalat a logisztikai feladatait saját humán-, és eszköz 

erőforrással látja el. A feladat ellátásához külső szolgáltatót nem vesz igénybe. Baumgarten 

et.al. szerint az ilyen típusú vállalatok az olyan szállító vállalatok, amelyek regionális szinten 

végeznek gyűjtő és terítő szállítást, és a szállítási lánc előtt, illetve után kapcsolódnak be az 

ellátási lánc tevékenységeibe (Baumgarten et. al., 2002). 

 
4PL 

 
3PL 

 
2PL 

 
1PL 

Külső szolgáltató, ellátási lánc integrátorként 
menedzseli, kontrollálja az ellátási lánc 

folyamatait 

Külső szolgáltatók, komplex logisztikai 
funkciókat végeznek partneri vagy outsourcing 

kapcsolatban 

Bizonyos alap logisztikai funkciókat külső 
szolgáltatók végeznek tranzakciós jelleggel 

A logisztikai funkciók ellátása házon belül, 
saját eszközökkel történik 
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2PL (Second Party Logistics): a vállalat az alaptevékenységhez kapcsolódó bizonyos 

logisztikai alapfunkciókat külső szolgáltatóval végeztet el egy rövid távú vagy eseti 

együttműködés keretén belül. Mivel igazi partneri viszony nem alakul ki, az együttműködés 

nem éri el a 3PL szintet. A 2PL szolgáltatók szállítási és speditőr cégek, földrajzi 

kiterjedtségük nagyobb, mint az 1PL-ké, és szolgáltatásaik speciális logisztikai 

szolgáltatásokkal egészülnek ki (pl. expressz szállítás, csomagolás).  

3PL (Third Party Logistics): a 80-as években terjedt el az elnevezés, a hagyományos 

szállítást és raktározást kiegészítendő, komplex logisztikai funkciók és szolgáltatások 

alakultak ki hosszú távú partneri kapcsolatban. Szolgáltatásai csak az ellátási lánc egy részére 

terjednek ki. Leginkább logisztikai outsourcing-partnerként ismert, ami a tárolási, átrakási és 

szállítási tevékenységet átveszi az ellátási láncban. Időközben szolgáltatási kiegészültek 

hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásokkal is (2. ábra). Az irodalomban a 

rendszerszolgáltató elnevezés is elterjedt, amelyre a szerződéses logisztika irányelvei 

érvényesek (Baumgarten et. al., 2002). 

Kiszolgált ügyfelelek száma
alacsony magas

Professzionális 
szolgáltatások

Szolgáltatás
kereskedés

Tömeg
szolgáltatás

3PL-re fókuszálás

Magas
Szerződés érvényességi idő
Testreszabás
Emberekre koncentrálás
Folyamat orientáció

Közepes
Szerződés érvényességi idő
Testreszabás
Emberekre/eszközökre  
koncentrálás
Folyamat/termék orientáció

Alacsony
Szerződés érvényességi idő
Testreszabás
Eszközökre koncentrálás
Termék orientáció

 
2. ábra. Szolgáltatások osztályozásának sémája (Forrás: Birgnall et. al., 1997). 

 

4PL (Fourth Party Logistics): már nem a hagyományos logisztikai területek, hanem ellátási 

láncok versenyeznek egymással. Ezekben az esetekben a 4PL szolgáltatók már csak integrátor 

és koordinátor szerepet töltenek be az ellátási láncokban, vagy ezek között. A szolgáltató saját 

erőforrásait egyesíti és működteti az ellátási láncot kiszolgáló átfogó, optimális megoldás 

érdekében (Gattorna et. al., 2004). Különösen akkor lehet hasznos az alkalmazása, ha az 

ellátási láncok komplexek vagy határokat átívelők (KPMG, 2009). Alapvetően két funkciója 
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van: az egyik a tanácsadás, a másik az ellátási lánc menedzselése (Neher, 2001). 

Tanácsadóként elemzi az ellátási láncot, és fejlesztési javaslatokat tesz, ellátási lánc 

menedzserként számos kisebb 3PL szolgáltató cég munkáját koordinálja, csökkentve az 

ellátási lánc kockázatait (Tarnai, 2004). 

 

3. 4PL szolgáltatók a szakirodalomban 

Már a logisztikai szolgáltató definíciójában sem egységes a szakirodalom: egyesek szerint egy 

külső szervezetről (Langley et al., 2005) van szó, amely a megbízó számára végrehajtja a 

logisztikai tevékenységek és funkciók számos fajtáját, míg más a következő elnevezést ajánlja 

(Stefansson, 2005): logisztikai szolgáltatás közvetítő, amely a szolgáltatót egy egyéb 

kiegészítő szolgáltatást nyújtó cégként jellemzi. 

2005-ben rámutatattak arra (Stefansson, 2005), hogy a szakirodalomban kevert terminológiát 

használnak a logisztikai szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások leírására, habár a legtöbb 

kifejezésmód ugyanazokat a tevékenységeket tartalmazza, vagy kis módosításokkal írják le a 

szolgáltatások portfólióját. 

Egy másik kutatás, amely a logisztikai szolgáltatókat tárgyalja, és definiálja azok elméleti 

struktúráját, a kereskedelmi kapcsolatot veszi alapul az ügyfelek és a logisztikai szolgáltatók 

között. Ebben a kutatásban kifejtik (Knemeyer, Murphy, 2005), hogy hiányzik a logisztikai 

szolgáltatók szolgáltatásainak átfogó definíciója, és arra is, hogy a tanulmányok a definíciók 

bizonyos nézőpont szerinti adoptálására hajlanak. 

A tendenciák azt mutatják, hogy az ügyfelek és a logisztikai szolgáltatók közötti szerződések 

nagyobb földrajzi kiterjedésűek és több tevékenységet foglalnak magukban. Hosszabb távon a 

piac több lehetőséget kínál a logisztikai cégeknek olyan átfogó projektekhez szerződni, 

amelyek 4PL-szintű tevékenységek koordinációját és integrációját tartalmazzák (Lieb, 2005). 

Baumgarten (Baumgarten et. al., 2002) pontosabb definíciót ad: a 4PL szolgáltató hálózati 

integrátorként átveszi az ellátási lánc technológiai és személyi erőforrásainak átfogó 

irányítását. Irányítja az üzleti folyamatokat (BPM - Business Process Management) a 

kiegészítő szolgáltatók (pl. 3PL-ek vagy IT-megoldás szolgáltatók) technológiáinak, know 

how-jának és erőforrásainak bevonásával, és megoldásokat fejleszt egy komplex hálózat 

menedzselése céljából. 

Stefansson (Stefansson, 2005) fogalmazza meg a logisztikai közvetítő gondolatát a 4PL-re 

vonatkoztatva, úgy hogy a közvetítő csökkenti a költségeket és kibővíti a szolgáltatásokat, a 

koordinátor- és tevékenységmenedzser szerepét nyújtja saját rendszere, és ha szükséges, a 

3PL-ek rendszerei segítségével. Általánosságban, ha figyelembe vesszük az ellátási lánccal 
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kapcsolatos különböző tényezőket, úgymint komplexitás, gyorsaság, több alvállalkozó és 

tevékenység összekapcsolása, a 4PL számára az üzleti lehetőségek számtalanok. 

A közös nevező a különböző logisztikai szolgáltatókra vonatkozó evolúciós megfontolások 

tekintetében az ellátási lánc tevékenységek koordinálása. A különbözőségeket a más 

kiszervezett vállalatok koordinációja és az ellátási láncban való nagyobb stratégiai részvétel 

jelenti. A különböző tanulmányok tehát új felelősségekkel, valamint új elnevezésekkel 

ruházzák fel a logisztikai szolgáltatókat (Vivaldini et. al., 2008). 

Nehéz a 4PL és 3PL között éles határvonalat húzni. A 3PL-t rendszerint 

rendszerszolgáltatóként és kiszervezési partnerként definiálják, amelyre a szerződéses 

logisztika irányelvei érvényesek. Rendelkezhetnek világméretű hálózattal és olyan 

kapacitásokkal és technológiákkal is, amelyek a kiszervezés valamennyi variációját lehetővé 

teszik a kereskedelmi és ipari partnerek számára. Az ICT szektor fejlődése miatt szolgáltatásai 

kiegészülnek olyan szolgáltatásokkal is, mint a logisztikai tervezés vagy az ICT 

implementációja (Baumgarten, 2001). A logisztikai követelmények bővülése miatt egyre 

nagyobb igény mutatkozik a logisztikai értékláncok optimalizálására, így a logisztikai 

szolgáltatók is kénytelenek fejleszteni IT- és tanácsadói kompetenciájukat (Delfmann, 

Nikolova, 2002). A 3PL szolgáltatásai azonban az ellátási lánc egy részére korlátozódnak 

(Baumgarten, 2001). A 3PL nem rendelkezik kielégítő IT- és tanácsadói kompetenciával, 

alapos ágazati és gyakorlati tudással a célból, hogy az üzleti problémák egyediségét 

figyelembe tudja venni (Delfmann, Nikolova, 2002). 

A 4PL gyakran egy fontos ügyfél és további partnerek közös vállalata, egy „single point of 

contact”-nak tekinthető, míg a 3PL az ügyfeleivel saját maga tartja a kapcsolatot (Delfmann, 

Nikolova, 2002). 

Számos szerző kijelenti, hogy a 4PL-nek függetlennek kell lennie, az érdekkonfliktusok miatt 

nem szabad, hogy eszközzel (raktár, szállítóeszköz, stb.) rendelkezzen, azaz az ellátási lánc 

tagja is legyen egyben (Stefansson, 2005, Win, 2008). Fennáll ugyanis a veszélye annak, hogy 

a saját eszközét ajánlaná ki az állandó költségek csökkentése miatt, még akkor is, ha más, 

kedvezőbb ajánlatai lennének akár a szállításra, akár a tárolásra (Baumgarten, 2001). A 4PL 

2PL és 3PL szolgáltatókkal dolgozik, csak számítógépekkel és intellektuális kapacitásokkal 

(kapcsolati tőke, emberi tőke és strukturális tőke) rendelkezik (Richardson, 2005). 

 

4. 4PL-ek vizsgálata 

Kiterjedt vizsgálatot végeztem a 4PL-ekre vonatkozóan, csaknem minden kontinensen 

kerestem 4PL szolgáltatót (kivéve Afrika, ahol csak kihelyezett képviseletek találhatók), a 
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tevékenység összekapcsolása, a 4PL számára az üzleti lehetőségek számtalanok. 

A közös nevező a különböző logisztikai szolgáltatókra vonatkozó evolúciós megfontolások 
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jelenti. A különböző tanulmányok tehát új felelősségekkel, valamint új elnevezésekkel 

ruházzák fel a logisztikai szolgáltatókat (Vivaldini et. al., 2008). 

Nehéz a 4PL és 3PL között éles határvonalat húzni. A 3PL-t rendszerint 

rendszerszolgáltatóként és kiszervezési partnerként definiálják, amelyre a szerződéses 
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kapacitásokkal és technológiákkal is, amelyek a kiszervezés valamennyi variációját lehetővé 

teszik a kereskedelmi és ipari partnerek számára. Az ICT szektor fejlődése miatt szolgáltatásai 

kiegészülnek olyan szolgáltatásokkal is, mint a logisztikai tervezés vagy az ICT 

implementációja (Baumgarten, 2001). A logisztikai követelmények bővülése miatt egyre 

nagyobb igény mutatkozik a logisztikai értékláncok optimalizálására, így a logisztikai 

szolgáltatók is kénytelenek fejleszteni IT- és tanácsadói kompetenciájukat (Delfmann, 

Nikolova, 2002). A 3PL szolgáltatásai azonban az ellátási lánc egy részére korlátozódnak 

(Baumgarten, 2001). A 3PL nem rendelkezik kielégítő IT- és tanácsadói kompetenciával, 

alapos ágazati és gyakorlati tudással a célból, hogy az üzleti problémák egyediségét 

figyelembe tudja venni (Delfmann, Nikolova, 2002). 

A 4PL gyakran egy fontos ügyfél és további partnerek közös vállalata, egy „single point of 

contact”-nak tekinthető, míg a 3PL az ügyfeleivel saját maga tartja a kapcsolatot (Delfmann, 

Nikolova, 2002). 

Számos szerző kijelenti, hogy a 4PL-nek függetlennek kell lennie, az érdekkonfliktusok miatt 

nem szabad, hogy eszközzel (raktár, szállítóeszköz, stb.) rendelkezzen, azaz az ellátási lánc 

tagja is legyen egyben (Stefansson, 2005, Win, 2008). Fennáll ugyanis a veszélye annak, hogy 

a saját eszközét ajánlaná ki az állandó költségek csökkentése miatt, még akkor is, ha más, 

kedvezőbb ajánlatai lennének akár a szállításra, akár a tárolásra (Baumgarten, 2001). A 4PL 

2PL és 3PL szolgáltatókkal dolgozik, csak számítógépekkel és intellektuális kapacitásokkal 

(kapcsolati tőke, emberi tőke és strukturális tőke) rendelkezik (Richardson, 2005). 

 

4. 4PL-ek vizsgálata 

Kiterjedt vizsgálatot végeztem a 4PL-ekre vonatkozóan, csaknem minden kontinensen 

kerestem 4PL szolgáltatót (kivéve Afrika, ahol csak kihelyezett képviseletek találhatók), a 

fellelhető információk szerint a 4PL szolgáltatók kapcsolatrendszerében számos 

összefonódást találtam a különféle 3PL, 4PL és tanácsadó cégek között. Sok 4PL 3PL 

anyavállalattal rendelkezik. Tanácsadó cégek pedig szoros partneri viszonyt ápolnak nagy, 

tőkeerős 3PL szolgáltatókkal. A tulajdonosi vagy kapcsolati viszonyokra az 1. táblázat adatait 

gyűjtöttem össze. 

4PL fajta Cégnév Tulajdonosi, kapcsolati viszonyok, profil 

3PL tulajdonossal 
rendelkező vagy 
3PL-ből kivált 4PL 
szolgáltató 

Kuehne&Nagel Lead 
Logistics 

A Kuehne&Nagel svájci székhelyű csoport 
tagja, a világ 100 országában képviseltetik 
magukat, szinte az összes közlekedési 
ágazatban. 

UPS Supply Chain 
Solution 

Az USA-beli székhelyű UPS csoport 
(csomagküldő, szállítási és logisztikai 
szolgáltatásokat nyújt) leányvállalata, 120 
országban képviseltetik magukat. 

Dachser GmbH & Co. 
KG 

A németországi székhelyű logisztikai, 
szállítási vállalat, világszerte 310 telephellyel 
rendelkezik. 

Panalpina A logisztikai és ellátási lánc megoldásokat 
nyújtó svájci vállalat több mint 80 országban 
képviselteti magát 500 telephellyel, további 80 
országban pedig partnercégekkel rendelkezik. 

Kintetsu World 
Express 

Japán székhelyű logisztikai cégcsoport, 62 
vállalattal, 32 országban képviselteti magát, 
138 raktárral rendelkezik szerte a világban. 

DSV Global 
Transport and 
Logistic 

Dán vállalat, több mint 60 országban 
képviselteti magát, van egy logisztikai 
megoldásokat nyújtó divíziója is, de közúti 
szállítási, légi és tengeri közlekedési 
divízióval is rendelkezik, eszközei is vannak. 

Exel A Deutsche Post DHL logisztikai cég 
leányvállalata, ellátási lánc megoldásokat 
kínál, de kifejezetten 3PL szolgáltatóként. 
 

L
og

is
zt

ik
ai

 sz
ol

gá
lta

tó
k



130     LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015

BPS/IT szolgáltató Accenture A 4PL kifejezés feltalálója, mindenféle 
tanácsadói szolgáltatást nyújtanak ellátási lánc 
kérdésekben az egész világon. Referencia 
munkáik az ellátási lánc egy részére 
vonatkoznak, többek között a Panalpinának 
nyújtott vállalatoptimalizálási megoldást a 
központosított beszerzésre. 

CapGemini A Panalpina céggel állnak szoros 
kapcsolatban, számos közös tanulmányt 
jelentettek meg logisztikai outsourcing 
témakörben. 

CPCS Globális tanácsadó cég, referenciamunkái 
között a privatizációra, megvalósíthatósági 
tanulmányok elkészítésére, PPP tanácsadásra, 
gazdasági tervezésre és modellezésre 
találhatunk példákat. 

Deloitte New York-ban van a székhelye, globális 
tanácsadó cég, főleg pénzügyi, humán-
erőforrás és BPR kérdésekben. Logisztikai 
szolgáltatást nem ajánl fel. 

SCMO (Supply Chain 
Management 
Outsource) 

Internetes oldaluk 4PL szolgáltatásokat ígér a 
megfelelő tanácsadó hálózat segítségével. 

LTD Consulting 
Group Inc. 

Élelmiszer-létesítmények tervezésére és az 
ellátási lánc egy részére specializálódott, de 
csak egy ágazatban, mégis 4PL-ként 
hivatkoznak rá. 

eChain Logistics AG A Dachser GmbH & Co. KG és a CSC 
Ploenzke AG vegyesvállalata. 

IBM Global Services Globális tanácsadó cég, szolgáltatásai az IT 
kategóriába tartoznak. 

1. táblázat. Logisztikai szolgáltatók besorolása, tulajdonosi, kapcsolati viszonyaik (Forrás: 

saját szerkesztés). 
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tanácsadó cég, főleg pénzügyi, humán-
erőforrás és BPR kérdésekben. Logisztikai 
szolgáltatást nem ajánl fel. 

SCMO (Supply Chain 
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Outsource) 

Internetes oldaluk 4PL szolgáltatásokat ígér a 
megfelelő tanácsadó hálózat segítségével. 

LTD Consulting 
Group Inc. 

Élelmiszer-létesítmények tervezésére és az 
ellátási lánc egy részére specializálódott, de 
csak egy ágazatban, mégis 4PL-ként 
hivatkoznak rá. 

eChain Logistics AG A Dachser GmbH & Co. KG és a CSC 
Ploenzke AG vegyesvállalata. 

IBM Global Services Globális tanácsadó cég, szolgáltatásai az IT 
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1. táblázat. Logisztikai szolgáltatók besorolása, tulajdonosi, kapcsolati viszonyaik (Forrás: 

saját szerkesztés). 

 

Elemezve a tapasztaltakat, a következő kijelentéseket tehetjük: 

 A 4PL szolgáltatókat bemutató definíciók nem egységesek, sőt számos ellentmondás 

található az ismertetésekben. A különbözőségek érintik az eszközfüggetlenséget, az 

ellátott funkciókat és a területi lefedettséget. 

 Empirikus megfigyelések alapján a legtöbb magát 4PL-nek hirdető szolgáltató a 3PL-

ből kivált, annak kapcsolatait és eszközeit beépítő és felhasználó szolgáltató vagy 

tanácsadó szervezet, szintén szerződéses vagy szoros kapcsolati viszonyban logisztikai 

szervezetekkel. Eszközfüggetlenségük megkérdőjelezhető. 

 Sem az empirikus kutatás alapján, sem az irodalomban fellelhető definíciókban nem 

tisztázottak pontosan a 4PL feladatai, ellátott funkciói. 

Az irodalomban szerepelnek az ellátási lánc menedzsment, IT tanácsadás, ellátási lánc 

tanácsadás, mint ellátott funkciók, illetve ezek különböző kombinációi. Az empirikus kutatás 

alapján a következő ellentmondásokat találtam: A tanácsadó cégek szolgáltatás-kínálatukban 

nem szerepeltetnek átfogó ellátási lánc megoldásokat, hanem az ellátási lánc egy területét 

koordinálják, vagy csupán IT megoldásokat nyújtanak az ellátási lánc menedzsment 

kérdéseinek alaposabb ismerete nélkül. A 3PL-ből kivált 4PL szolgáltatók ellátási lánc 

kérdésekben rendelkeznek a megfelelő rálátással, tapasztalattal és tőkével, viszont IT és 

tanácsadói kérdésekben kevésbé jártasak (1. táblázat). 

Véleményem szerint a 4PL szolgáltatók eszközfüggetlensége a gyakorlatban nem létezik, 

illetve hosszabb távon formálissá válik, mivel a szolgáltató olyan „eszközökre” tesz szert, 

melyek eleinte látszólag nem eszközök, de akként viselkednek. Tipikus példa erre a kapcsolati 

tőke. A sikeres szolgáltatók hosszabb távú működése során jól ismert, hogy kialakulnak olyan 

mechanizmusok, melyek lényegesen leegyszerűsítik a szolgáltató működésének különféle 

aspektusait. Ezek tipikusan informális mechanizmusok, de hosszabb távon eszközként 

kezdenek el viselkedni, méghozzá anélkül, hogy erre kifejezett szándék lenne. Cégek és 

prominens alkalmazottak esetén is beszélhetünk kapcsolati tőkéről, mely a hosszabb (sikeres) 

működés esetén de facto eszközzé válik. 

A szolgáltatók hosszabb távon stabil kapcsolatokat alakítanak ki más szolgáltatókkal, melyek 

eszközként kezdenek el viselkedni egy idő után. Az összes fél érdekelt ebben, hiszen a stabil 

kapcsolatok a piacinál kedvezőbb árakat eredményeznek az egyik félnek, és állandóbb, 

kiszámíthatóbb rendeléseket a másiknak. 

A belső mechanizmusok, eljárások is viselkedhetnek eszközként. Ezek általában spontán 

alakulnak ki, és ha beválnak, „kikristályosodnak”, ti. ragaszkodnak hozzájuk, és adott esetben 

még a szervezeti felépítésre is hatással vannak. A minőségbiztosítás során az eljárásokat 
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formalizálhatják is. Az iparon belüli, általában erős horizontális mozgás során aztán a bevált 

eljárások hamar elterjednek, lényegében egyfajta immateriális eszközként alkalmazzák őket, 

melyet ugyanúgy „el lehet lopni”, mint a kapcsolati tőke esetén. Nagyon ritka esetekben 

formálisan is védelem alá helyezhetik, szabadalmaztathatják a lényegi belső eljárásokat, 

melyek ekkor már nyíltan (szellemi) eszközként viselkednek. Ide lehet sorolni még a cégek 

vevőállományát, szerződésállományát stb. 

 

5. Konklúzió 

A 4PL-re vonatkozó értelmezések közötti különbözőségek valószínűsíthető oka a túl korai és 

túl általános megfogalmazás, melyek érintik az eszközfüggetlenséget, az ellátott funkciókat és 

a területi lefedettséget. A definíciók, a szakirodalom és az előzőekben összegyűjtött és 

bemutatott adatok alapján az alábbi kérdések megválaszolását tartom célszerűnek a 

4PLtémakörben: 

• Szükséges eleme-e a 4PL definíciónak az eszközfüggetlenség? 

• Milyen szolgáltatások elvégzésekor tekintjük a szolgáltatót, tanácsadót 4PL 

szolgáltatónak? Ha ténylegesen részt vesz az ellátási lánc irányításában és tanácsokat is ad 

ellátási lánc kérdésekben, vagy elegendő az előbbi funkciók egyike? 

• A 4PL tanácsadó cég IT, BPR és SCM kérdésekben is adjon tanácsot, vagy elég ezen 

területek egyikében? 

• A 4PL szolgáltató tevékenységeinek földrajzi lefedettsége mekkora legyen? Országos, 

egy földrészre vonatkozzon, többre vagy legyen globális kiterjedésű? 
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• A 4PL szolgáltató tevékenységeinek földrajzi lefedettsége mekkora legyen? Országos, 
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A logisztikai szolgáltatók által nyújtott tevékenységek köre az utóbbi években kibővült, miközben egyre több 

elvárásoknak is kell megfelelniük. Ilyen elvárások például az átfutási idők lerövidülése, a térbeli elosztás 

kiterjesztése, kisebb kiszerelések iránti igény erősödése... Az ilyen igényeket csak megfelelően rugalmas 

rendszerekkel lehet kielégíteni. A logisztikai folyamatok irányításában nagy szerepe van az információs és 

kommunikációs technológiáknak. Némelyik fejlődését éppen a logisztika igényei kényszerítették ki. A 

felgyorsult fejlődés egyre újabb eszközöket ad a felhasználóknak, amelyek segítik az egyre újabb és újabb 

igények kielégítését is. Regionális kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy milyen kommunikációs (ICT) 

megoldásokat használnak a logisztikai szolgáltatók a kibővült igények kielégítésére, jelen tanulmányunkban 

kiemelt módon kezelve a nyomonkövetést, azonosítást. 
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A telekommunikációs eszközrendszerek fontos szerepet kapnak a korszerű ellátási láncon 

belül, szemben a hagyományos ellátási lánccal, ahol jellemzően szekvenciális kapcsolati 

rendszerről, kötött, belső folyamatokra fókuszáló üzleti folyamatokról beszélünk. A korszerű 
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1. Bevezetés 

A telekommunikációs eszközrendszerek fontos szerepet kapnak a korszerű ellátási láncon 

belül, szemben a hagyományos ellátási lánccal, ahol jellemzően szekvenciális kapcsolati 

rendszerről, kötött, belső folyamatokra fókuszáló üzleti folyamatokról beszélünk. A korszerű 

ellátási láncnál az együttműködést támogató, vevőközpontú, többirányú kapcsolatokat 

kezelünk (Vértes, 2009). 

John Goddard (idézi Mészáros et al. 2010) az információgazdaság gyors fejlődésének, 

egyáltalán az információgazdaság létjogosultságának okait a következőkben látta:  

 a termékek és szolgáltatások gyártásával növekszik az információ központosulása; 

 fejlődik az információs technológia; 

 az információ önmagában is áruvá válik; 

 a gazdaság globalizálódik. 

 

2. Kutatási előzmények, szakirodalmi áttekintés 

A jelenlegi kutatás telematikai részének hazai és külföldi előzményei vannak (Pató, 2004; 

Kovács – Gaál - Pató – Bódy, 2004; Kovács-Pató, 2004; Kovács - Pató, 2005; Kovács et al., 

2014). Az információs technológia térnyerésével a cégek azonnali reakciói, a nagymértékű 

teljesítési alkalmazkodás növekvő rugalmasságot, térbeli problémákat kiegyenlítő magatartást 

mutatnak (Törőcsik, 2009). Ugyanakkor nemcsak a cégek életében, de a vásárlók 

magatartásában is változásokat hoz az információs és kommunikációs technológia elterjedése 

(Fodor et al., 2013). A korszerű informatikai rendszerekben kiemelt jelentősége van a 

gyorsaságnak (Kovács, 2004). 

A logisztikai szolgáltatók rendszerint nagy mennyiségű áruval és adattal dolgoznak, ennek 

következtében az adatgyűjtés és- csere kulcsfontosságú a logisztikai információk kezelése és 

ellenőrzése szempontjából (Korom, 2010). A logisztika tehát horizontális termék- és 

információáramlást tételez fel, kíván meg, mégpedig valamennyi funkcionális osztály, 

részleg részvételével (Tóth, Hatványi, 2010). 

 

A művelet eredménye Anyag Információ 

Nincs változás Raktározás, tárolás Tárolás, archiválás 

A hely megváltozása Szállítás Átvitel 

A helyzet megváltozása Mozgatás, kezelés Hozzáférés, megjelenítés 

Az állapot megváltozása Termelés Feldolgozás 

 

1. táblázat. Az anyaggal és információval kapcsolatos alapvető műveletek (Kovács, Pató, 

2005). 
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Az ellátási láncok gazdasági szerepének növekedésével együtt erősödik az ellátási láncon 
belül áramló anyaghoz kapcsolódó információ megosztásának igénye és az információval 
szemben támasztott minőségi követelmény (1. táblázat). 
A változások legfőbb elemei: 

 megnövekedett az információáramlás intenzitása, 

 nagyobb mennyiségű, pontosabb és időszerű információra van szükség az anyagi 
folyamatok irányításához (Lőrincz, 2009). 
Az információs technológiák rendszerfüggősége azt jelenti, hogy a vállalatoknak nem csak 
vetélytársaikra, hanem az együttműködő cégekre is figyelniük kell. A szövetségek kialakítása, 
a partnerkapcsolatok ápolása és a kompatibilitás biztosítása (vagy a kompatibilitás hiánya!) 
kulcsfontosságú üzleti döntés (Shapiro, Varian, 2000). 
Az információtechnológia előrehaladásában támogatta a logisztikát különösen három 
területen: 

 adatbázis alapú árugazdálkodási rendszer és raktárgazdálkodás meghonosítása, 

 IT-támogatott OR (operációkutatás) és szimulációs modell logisztikai folyamatok 
tervezéséhez, 

 a telekommunikációs technológia fejlődése, a raktár- és szállításvezérlés javulása. 
(Schulze, 2009). 
A vállalkozások egyre szorosabb nemzetközi összefonódása és együttműködése tette 
szükségessé a nemzetközi adatcsere formátumok kialakítását. Ahhoz, hogy az ellátási láncban 
az áru nyomon követhető legyen, minden félnek belső és külső nyomon követhetőséggel kell 
rendelkeznie (Kecskés, Krázli, 2007) (1. ábra). 

 
1. ábra. Nyomon követés az ellátási láncban (Kecskés, Krázli, 2007). 
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képezik az integrált szoftverek piacának új célcsoportját. Ezek a nagyvállalatinál egyszerűbb, 

olcsóbb megoldások, amelyek operatív szinten integráltan támogatják az összes üzleti 

folyamatot, továbbá rendelkeznek hagyományos jelegű döntéstámogató elemzőképességekkel 

(lekérdezések, jelentések) (Kacsukné Bruckner, Kiss, 2009). 

Az EDI különféle dokumentumok, cégek közötti elektronikus átvitelét biztosítja. Ezek 

többnyire a kereskedelemben használt számlák, szállítólevelek, rendelések, relés-

visszaigazolások, raktárnyilvántartás (Nemes, Léhnert, 2009). 

Az EAN (European Article Number) rendszer célja, hogy a termékek függetlenül 

származásuktól és rendeltetési céljuktól egyértelműen azonosíthatók legyenek, megkönnyítve 

a kereskedelmi forgalomba kerülő árucikkek, gyártók, elosztók és forgalmazók közötti 

áramlását (Kerekes, 1996). A GTIN (Global Trade Item Number) a termékek egyedi 

azonosítását szolgáló, talán a leginkább közismert és elterjedt azonosító (Gelei, 2013). 

Általánosan használt termékazonosító vonalkód jelképek az EAN utódaként alkalmazott 

GTIN-8, és a GTIN-13 (Prezenszki, 2010). 

A termékek egyedi azonosítását és nyomon követését az elektronikus termékkód (EPC) is 

segítheti. A kódolás műszaki alapját a rádiófrekvenciás azonosítási technológia jelenti 

(Tiefbrunner, 2010). 

Az automatikus adatazonosítás elsődleges célja a szállítások pontosságának biztosítása és az 

ezzel kapcsolatos információáramlás felgyorsítása. A ki- és beszállítások ellenőrzése ma még 

vonalkódos azonosítással történik többnyire, de ezen a területen jelent meg leghamarabb az 

RFID-technológia is. Az áruterítés során egyre jobb kommunikációs lehetőséggel ellátott ipari 

PDA-eszközök kerülnek alkalmazásra, amelyek a műveletek elvégzéséről azonnal 

informálnak (Agárdi, 2011). 

 

2. A kutatási modell, módszertan bemutatása 

A logisztikai folyamatok anyag- és információ-áramból állnak. Az anyagárammal kapcsolatos 

alapvető műveletek: a szállítás, az anyagmozgatás és anyagkezelés, a tárolás (raktározás), ill. 

a termelés. Ezen műveletek során különböző berendezéseket (beleértve járműveket) 

használunk különböző helyeken. Az anyagokat, járműveket és egyéb berendezéseket, 

valamint helyeket azonosítani kell, hogy a változásokat (tranzakciókat) rögzíteni tudjuk. A 
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követés (anyagok, járművek, berendezések, emberek követése) a változások rögzítésére 

szolgál (Kovács et al., 2005). 

Egyidejűleg, ahogy a GPS-t alkalmazták a járműkövetésre és flottamenedzsmentre, más 

információs és kommunikációs technológiák (ICT-k) innovációjára került sor, hogy fejlesszék 

az ellátás lánc hatékonyságot (Santa et al., 2012).  

Ezek a logisztikai rendszerek alapvető funkcióban is megmutatkozhatnak. Kutatásunk 

kiindulópontját és modelljét a jelenlegi kutatásnál is korábbi, 2004-es kutatás modellje 

szolgáltatatta (2. ábra). 

 

 
2. ábra. A logisztikai és informatikai rendszerek főbb elemei (Kovács et al., 2005). 

 

Kutatási kérdésként jelen tanulmányhoz kapcsolódóan az alábbi kérdés fogalmazódott meg: 

Milyen kommunikációs (ICT) megoldásokat használnak a logisztikai szolgáltatók a kibővült 

igények kielégítésére (kiemelt módon kezelve a nyomonkövetést)? Hipotézis 

megfogalmazására a kérdés feltáró volta miatt jelen esetben nem került sor. 

A kutatáshoz szükséges információ begyűjtése kérdőíves megkeresés során történt. A 

kérdőívezés elektronikus és papír alapon egyaránt történt, elsősorban a Zala megye területén 

telephellyel rendelkező, vagy a megye területén logisztikai szolgáltatást nyújtó vállalkozások 

megkeresésével. Olyan vállalkozásokat is megkerestünk, melyeknek a logisztikai szolgáltatás 

nem fő profilja, de önálló tevékenységként elérhető a vevőik számára.  

A minta kiválasztásához szakmai szervezetek adatbázisát, és a meglévő szakmai és személyes 

kapcsolatainkat használtuk fel, ami véletlenszerű mintavételezést eredményezett. Ebből 

adódóan a kutatási megállapítások a mintára érvényesek. A visszaérkezett kitöltött kérdőívek 

közül 53 db volt felhasználható. 
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3. Kutatási eredmények 

Az azonosítás és nyomonkövetés a logisztika területén az elmúlt pár évtizedben 

felértékelődött. Az ellátási láncok integrációja, a piacok teljes globalizációja felgyorsította ezt 

a folyamatot. Az informatikai és elektronikai eszközök tömeges alkalmazása a logisztika 

területén ezeknek az igényeknek is köszönhető. 

 
3. ábra. A vállalkozások területi lefedettsége (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A kutatás tárgyát képezte, hogy a vállalkozások mekkora területi lefedettséggel dolgoznak. A 

kapott eredmények tükrében elmondhatjuk, hogy a vállalkozások alig 6%-a rendelkezik 

mindössze kistérségi lefedettséggel. A részleges hazai lefedettség aránya 17%, a hazai hatókör 

21%, a nemzetközi hatókör 57% (ebben az esetben már határon átnyúló szolgáltatásokról 

beszélhetünk) (3. ábra). 

A következőkben a termék-, hely- és járműazonosítást, illetve az ezeknél alkalmazott 

technológiákat vizsgáltuk. A megkérdezett vállalatok közel kétharmada (68%-a) alkalmaz 

valamilyen azonosítást (termék, hely, áru), sok esetben többet is. A válaszok százalékos 

megoszlása a 4. ábrán látható. 
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4. ábra. A logisztika területén történő azonosítás százalékos megoszlása (Forrás: saját 

szerkesztés). 

 

A 4. ábrából jól látszik, hogy a vizsgált vállalatoknál a járműazonosítás és az áruazonosítás 

jelenik meg nagy mértékben. A 2004-ben lefolytatott kutatáshoz képest a járműazonosítás 

megnövekedett aránya a legkiugróbb eredmény, ami egyben változást is jelez. Ugyanakkor 

nem meglepő, hogy a jármű- és áruazonosítás aránya jóval megelőzi a helyazonosítást. Az 

egyéb tárgyi eszközök a 4. ábrán a cég tulajdonában álló, és egyéb, a leltárban szereplő 

eszközöket foglalja magában. 

 
5. ábra. Az azonosítás elve szerinti eredmények megoszlása (Forrás: saját szerkesztés). 
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A 2004-es kutatási eredményeket figyelembe véve megállapítható, hogy az azonosítás szerepe 

megnőtt, ez az alkalmazott megoldások számából is kitűnik. A közel 10 év alatt a műholdas 

támogatású azonosítás elterjedése volt a legnagyobb arányú, ugyanakkor megmaradtak a 10 

évvel ezelőtt alkalmazott technológiák is (5. ábra). 

 

 
6. ábra. Az alkalmazott azonosítások száma százalékos eloszlásban (Forrás: saját 

szerkesztés). 

 

A vizsgált vállalkozások közel egyharmada nem használ semmilyen elektronikus azonosítást. 

Ez egyrészt köszönhető a mintába került kisvállalkozások méretének, másrészt a vevői 

igények ezt még nem mindenhol teszik kötelezővé. A válaszadók több mint kétharmada 

viszont egy, vagy egynél több technológiai lehetőséget is használ. Az azonosítások számának 

növekedése összefügghet a nyújtott szolgáltatási struktúrával. Egy válaszadó többféle 

technológiát is megemlíthetett. 

 

Az önök vállalatánál a logisztika területén létezik-

e követés (tracking)? 53 100% 

Igen 36 67,92% 

Nem 17 32,07% 

 

2. táblázat. Létezik-e a vállalatnál nyomonkövetés? (Forrás: saját szerkesztés). 
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A megkérdezett vállalatok közel 70%-nál a logisztika területén létezik követés, míg a 

megkérdezett vállalatok több mint 30%-ánál nem történik. Ezek a vállalkozások többnyire 

kisszámú vevőkörrel rendelkeznek (2. táblázat). 

 

Ha igen, akkor 

ez?  53 

  Áru 13 25% 0,2452 

Jármű 30 57% 0,5658 

 

3. táblázat. Milyen nyomonkövetés van az adott vállalatnál? (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A kitöltött 53 kérdőívből 43 értékelhető válasz érkezett a jármű és árukövetés meglétére 

vonatkozóan. A válaszadók bejelölhették a megadott válaszlehetőségek közül az áru-, vagy 

járműkövetést, vagy akár egyszerre mindkettőt is. A nyomonkövetés a válaszadók 57%-nál a 

járműkövetést foglalta magában, míg 25% esetében az árukövetést (3. táblázat). A válaszadók 

közel fele (43,4%) használ ERP rendszert. 

 

4. Következtetések 

A telematikai alkalmazások a logisztika, így a nyomonkövetés területén is egyre jelentősebb 

szerepet töltenek be. Ez a fejlődés elsősorban a fogyasztói elvárásokon alapul. Az ellátási 

láncban szereplők valós idejű és a lehető legtöbb, legpontosabb információkkal kívánnak 

rendelkezni a termék, a szolgáltatás és a termékkel kombinált szolgáltatásokról. 

Tulajdonképpen a telematika területén tapasztalható innováció húzóereje a piaci 

versenyképesség megőrzésében rejlik. A vizsgált vállalatok nemcsak hogy felismerték a 

telematika hasznát és fontosságát, de enélkül már versenyben maradásuk is nehézkes. Amíg 

10 évvel ezelőtt a logisztika terén még csak a lehetőségeit “próbálgatták” a telematikának, 

addigra napjainkra már szervesen beépült a napi rutin működésbe a vizsgált vállalatoknál. A 

logisztikai telematika területén a mobil alkalmazások is napi rutinná váltak, az elszigetelt 

megoldások helyett az összrendszer-szinten történő alkalmazás, vállalati megvalósítás a 

jellemző. 

 

Irodalomjegyzék 

Agárdi, I. (2011) Kereskedelmi marketing és menedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó. 
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1. Bevezetés 

Napjainkban a termelő és szolgáltató vállalatok egyre fontosabbnak tekintik a logisztikai 

szolgáltatások színvonalának folyamatos fejlesztését a kitűzött vállalati célok elérése 

érdekében. A logisztikai folyamatok működtetésének egyik alapvető feltétele a megfelelő 

információk rendelkezésre állásának biztosítása stratégiák megalkotásához és döntések 

meghozatalához. Jelen cikk célja egy olyan automatizált adatgyűjtési és adatátviteli 

technológia bemutatása, mely alkalmas lehet logisztikai rendszerek támogatására.  

Az ellátási lánc szereplőinek integrációját ICT eszközök valósítják meg napjainkban (Prajogo 

és Olhager, 2011). Az ellátásilánc-menedzsmentben központi elemként jelenik meg az info- 

és telekommunikáció, melynek eszközrendszere támogatja a szállítási, raktározási, 

csomagolási, termelési, minőségbiztosítási, karbantartási, illetve 3PL és 4PL menedzsment 

folyamatokat (Islam et al., 2012). A vezeték nélküli megoldások jelentősége egyre növekszik 

a korszerű ITC technológiák (4G, GPRS, RFID) elterjedésével. A logisztikával kapcsolatos 

üzleti folyamatokban a valós idejű megoldások egyre jelentősebb szerephez jutnak. A mobil 

hálózatok szolgáltatói az elérhető sávszélesség folyamatos emelése mellett a lefedett területek 

növelésére is törekednek. A GPRS a 2. generációs GSM hálózat kiegészítéseként került 

kifejlesztésre. Természetesen ma már az ennél jóval nagyobb sávszélességre képes 4G 

technológia is a felhasználók rendelkezésére áll, azonban annak lefedettsége még nem éri el a 

GPRS lefedettséget. A magyarországi GSM szolgáltatók GPRS lefedettsége meghaladja a 

99%-ot. A GPRS technológia alkalmazása a logisztikai folyamatokban elterjedőben van. A 

szakirodalom a GPRS technológia kapcsán két fő területre fókuszál: a technológia fejlesztése 

és a technológia alkalmazása. Az alkalmazások egyik fő területe a lokáció menedzsment. 

Ugyan a GSM alapú megoldások a gyakoribbak, azonban a GPRS jelentősége egyre 

növekszik (Chai et al., 2005). A GPRS technológia másik fontos alkalmazási területe a 

távfelügyeleti rendszerek támogatása: vízminőség figyelése (Wang et al., 2011), hőcserélő 

állomások folyamatellenőrzése (Jie et al., 2012), jegyforgalmi és bejelentkezési folyamatok 

támogatása az utasforgalomban (Zhuo-Yi, 2012). 

 

2. A távfelügyeleti rendszer felépítése 

A távfelügyeleti rendszer az ország (esetleg az egész föld) különböző pontjain található 

egységek központosított megfigyelésére alkalmas. Két fő részből tevődik össze: a központi 

rendszerből és a távoli rendszerből. A központi rendszer feladata a távoli rendszerektől 

beérkező adatok fogadása, feldolgozása és hosszú távú tárolása. A távoli rendszer a 

megfigyelendő helyszínen gyűjti az adatokat különböző szenzoroktól, melyeket folyamatosan 

(így valósidejű megfigyelést lehetővé téve) vagy pedig meghatározott időközönként, 

esetlegesen egy előre definiált esemény bekövetkeztekor beküld a központba. A mai modern 

rendszereknél elvárás a megfigyelés mellett a távoli beavatkozás lehetősége is.  
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A következőkben ismertetett távfelügyeleti rendszerben a kliensek (kihelyezett rendszerek) a 

Vodafone GSM hálózatán létrehozott VPN kapcsolaton keresztül tartják a kapcsolatot a 

központi szerverállomással (1. ábra). Egy szerverállomásra több kliens is kapcsolódhat, mely 

kliensek adatait és vezérlését egy egyszerű web böngészőn keresztül a szerver állomásra 

kapcsolódva bárhonnan elérik a megfelelő jogosultságok birtokában lévő személyek. 

 
1. ábra. Távfelügyeleti rendszer felépítése (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A távoli rendszer teljesen autonóm módon működik. A folyamatos energiaellátást 

akkumulátorok biztosítják, mely akkumulátorok töltéséről napelemek gondoskodnak. Az 

akkumulátorok elegendő puffert biztosítanak az éjszakák és az alacsony napsütéses órákból 

álló téli időszakok átvészelésére is. A napelemes ellátásnak köszönhetően a rendszernek 

gyakorlatilag semmilyen kötöttsége nincs a telepítés helyére nézve, csupán a GSM hálózat 

hiánya szabhat határt a telepíthetőségnek. 

A távoli rendszer az alábbi fő elemekből épül fel, mely igény esetén bővíthető (2. ábra): 

 RTU (remote terminal unit): felelős a távoli rendszerkomponensek vezérléséért; 

 GSM modem: a GSM/GPRS hálózatra való csalatkozást teszi lehetővé, így a rendszerünk 

képes kommunikálni a központi szerverállomással a GSM szolgáltató hálózatát 

használva; 

 helyi megjelenítő: ezen a helyszínen lévő felhasználók láthatják a rendszer aktuális 

állapotváltozóit; 

 vezérlőgombok: a rendszer működésébe nem csak távolról, hanem a helyszínen is be 

lehet avatkozni. 
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kliensek adatait és vezérlését egy egyszerű web böngészőn keresztül a szerver állomásra 

kapcsolódva bárhonnan elérik a megfelelő jogosultságok birtokában lévő személyek. 

 
1. ábra. Távfelügyeleti rendszer felépítése (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A távoli rendszer teljesen autonóm módon működik. A folyamatos energiaellátást 

akkumulátorok biztosítják, mely akkumulátorok töltéséről napelemek gondoskodnak. Az 

akkumulátorok elegendő puffert biztosítanak az éjszakák és az alacsony napsütéses órákból 

álló téli időszakok átvészelésére is. A napelemes ellátásnak köszönhetően a rendszernek 

gyakorlatilag semmilyen kötöttsége nincs a telepítés helyére nézve, csupán a GSM hálózat 

hiánya szabhat határt a telepíthetőségnek. 

A távoli rendszer az alábbi fő elemekből épül fel, mely igény esetén bővíthető (2. ábra): 

 RTU (remote terminal unit): felelős a távoli rendszerkomponensek vezérléséért; 

 GSM modem: a GSM/GPRS hálózatra való csalatkozást teszi lehetővé, így a rendszerünk 

képes kommunikálni a központi szerverállomással a GSM szolgáltató hálózatát 

használva; 

 helyi megjelenítő: ezen a helyszínen lévő felhasználók láthatják a rendszer aktuális 

állapotváltozóit; 

 vezérlőgombok: a rendszer működésébe nem csak távolról, hanem a helyszínen is be 

lehet avatkozni. 

Amennyiben nem érhető el elektromos hálózat a közelben, a működés biztosítása érdekében a 

fenti rendszerösszetevők kiegészülnek napelemekkel, akkumulátorokkal, töltésvezérlő és 

feszültségszabályozó eszközzel. 

 
2. ábra. Távoli rendszer egy lehetséges felépítése (Forrás: saját szerkesztés). 

 

3. A rendszer működése és funkciói 

Az RTU-n egy valós idejű operációs rendszer, RTOS fut, programozási nyelvként pedig a 

beágyazott rendszereknél széleskörűen elterjedt ANSI C programnyelvet választottuk. Az 

RTOS (RealTime Operating System) valósidejű operációs rendszer működése 

determinisztikus, tehát minden operáció meghatározott időn belül véget ér a rendszerben, így 

a szoftver működése kiszámítható és annak működése megbízható. A vezérlő támogatja még a 

létradiagramban történő programfejlesztést. A sztenderd ANSI C függvénykönyvtárat, mely 

az operációs rendszer szolgáltatásaihoz, fájlkezeléshez, stb. nyújt felületet, kontroller 

specifikus függvények egészítik ki. A kontrollert specifikus függvények segítségével érhetjük 

el és használhatjuk az RTU-n lévő ki-, illetve bemeneti portokat, valamint olvashatjuk és 

írhatjuk a belső regisztereket. 

Az RTU-n futó adatgyűjtő és vezérlő program több szálon fut párhuzamosan. A párhuzamos 

szálak indítását a vezérlő valósidejű operációs rendszere segédfüggvényekkel támogatja. Egy 

programszál felfogható egy folyamaton belüli részfolyamatnak. Amikor egy program fut, 

akkor a szálai egymás után kapnak processzoridőt másodperceként többször váltakozva, így 

azok futása relatíve párhuzamosnak tekinthető. A processzoridők szétosztását a szálak között 

az operációs rendszer végzi különböző algoritmusok alapján. 

A vezérlő programja öt programszálra lett szétbontva a funkcionalitásnak megfelelően. Az 

elvárt működésnek megfelelően a különböző funkciókat megvalósító programszálak a 

következők: 

Te
ch

no
ló

gi
ai

 m
eg

ol
dá

so
k



148     LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015

1. Adatgyűjtésért, a rendszeres adatmentésért felelős szál. Ez a vezérlő bemeneti jeleit a 

konfigurációs fájlban meghatározott időközönként a vezérlő flash memóriájába menti. 

2. Adatkommunikációért felelős programmodul. Ez a modul kezeli az RS-232 soros portra 

kötött GPRS modemet és tartja a kapcsolatot a központtal. 

3. A helyi megjelenítésért és vezérlésért felelős programszál feladata a helyi kijelző 

kezelése, a bemenetekről leolvasott nyers adatok skálázása a megjelenítéshez. 

4. A riasztásokért felelős szál folyamatosan figyeli a vezérlő bemeneteit, ha azokban a 

konfigurációnak megfelelő változás következik be, azonnali adatbeküldést 

kezdeményezhet. 

5. A program fő szála a vezérlő indulása után közvetlenül beolvassa a kontroller flash 

memóriáján található konfigurációs fájlt, majd folyamatosan figyeli a többi szál helyes 

működését. 

A vezérlő indulásakor a fő szál indul el. A szál indulását követően felolvassa a konfigurációs 

fájlt, mely a program működéséhez tartalmaz bejegyzéseket. A konfigurációs állomány egy 

ini fájl, mely négy szekcióra bontható. Az első szekcióban az adathálózattal kapcsolatos 

létfontosságú beállítások találhatóak. A szekció neve Network és a következő kulcs-érték 

párokat tartalmazza: 

 APN: a szolgáltatótól kapott APN neve, melyen keresztül a vezérlő eléri a 

szerverállomást, 

 PIN: a használt SIM kártya négy jegyű pinkódja, 

 Address: a szerverállomás címe, 

 Attempts: az egy kommunikációs időcikluson belüli adatküldési próbálkozások 

maximális száma hiba esetén. 

A konfigurációs fájl második szekciójában találhatóak meg a vezérlő belső időzítésére 

használatos változók. Ide tartozik például: 

 adatmentési időköz, 

 kommunikációs időköz. 

A Limits szekcióban találhatóak a vezérlő ki-, illetve bemeneti csatornáira és belső 

állapotváltozóira beállított riasztási szintek és határértékek. 

Digitális és analóg csatornák esetén a kulcs a csatorna belső azonosítója. Rendszerünk kétféle 

esemény figyelését teszi lehetővé digitális csatornák esetén. Beállíthatunk riasztást felfutó élre 

vagy lefutó élre. Analóg csatornák esetén a rendszerben négy riasztási szint definiálható 

csatornánként. A négy szint sorra: LOLO LO HI HIHI. Ha egy riasztási szintet elérünk, a 
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1. Adatgyűjtésért, a rendszeres adatmentésért felelős szál. Ez a vezérlő bemeneti jeleit a 

konfigurációs fájlban meghatározott időközönként a vezérlő flash memóriájába menti. 
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memóriáján található konfigurációs fájlt, majd folyamatosan figyeli a többi szál helyes 

működését. 

A vezérlő indulásakor a fő szál indul el. A szál indulását követően felolvassa a konfigurációs 

fájlt, mely a program működéséhez tartalmaz bejegyzéseket. A konfigurációs állomány egy 

ini fájl, mely négy szekcióra bontható. Az első szekcióban az adathálózattal kapcsolatos 

létfontosságú beállítások találhatóak. A szekció neve Network és a következő kulcs-érték 

párokat tartalmazza: 

 APN: a szolgáltatótól kapott APN neve, melyen keresztül a vezérlő eléri a 

szerverállomást, 

 PIN: a használt SIM kártya négy jegyű pinkódja, 

 Address: a szerverállomás címe, 

 Attempts: az egy kommunikációs időcikluson belüli adatküldési próbálkozások 

maximális száma hiba esetén. 

A konfigurációs fájl második szekciójában találhatóak meg a vezérlő belső időzítésére 

használatos változók. Ide tartozik például: 

 adatmentési időköz, 

 kommunikációs időköz. 

A Limits szekcióban találhatóak a vezérlő ki-, illetve bemeneti csatornáira és belső 

állapotváltozóira beállított riasztási szintek és határértékek. 

Digitális és analóg csatornák esetén a kulcs a csatorna belső azonosítója. Rendszerünk kétféle 

esemény figyelését teszi lehetővé digitális csatornák esetén. Beállíthatunk riasztást felfutó élre 

vagy lefutó élre. Analóg csatornák esetén a rendszerben négy riasztási szint definiálható 

csatornánként. A négy szint sorra: LOLO LO HI HIHI. Ha egy riasztási szintet elérünk, a 

vezérlő azonnali kommunikációt kezdeményezhet a központ felé, így arról az illetékes 

személyek rögtön értesülnek. 

Mivel a rendszer működhet akár akkumulátorról is (aminek kapacitása korlátozott), ezért 

fontos odafigyelni az energiafelhasználás minimalizálására. Ennek érdekében a rendszer 

képes energiatakarékos üzemmódra. Energiatakarékos üzemmódban nem lehetséges realtime 

adatküldés. Ilyenkor a rendszer a beállított adatmentési időközönként elmenti az adatokat, 

majd amikor kommunikációra kerül sor, akkor a vezérlő bekapcsolja a GPRS modemet. A 

modemnek ekkor gyakran 8-10 másodperc is szükséges, mire „magához tér” és adatokat 

küldhetünk vele. Az ilyen típusú blokkosított adatküldés nagyban növeli az akkumulátorról 

működő rendszer üzemidejét. A vezérlő ezenkívül képes alvó üzemmódra is. Ilyenkor 

bizonyos belső funkciókat kikapcsol, vagy pl. a processzor órajelét képes alacsonyabb szintre 

állítani az energia-megtakarítás érdekében. Így csak méréskor (adatmentéskor) és 

kommunikáció ellőtt „ébred fel”.  

A központi szerverállomás egy számítógép, melyen Debian operációs rendszer fut. A 

beérkező adatokat egy saját fejlesztésű program dolgozza fel, majd tárolja el egy 

adatbázisban. Első lépésként a beérkező adatcsomagok CRC ellenőrzésen esnek át, hogy 

megbizonyosodjunk a benne lévő adatok helyességéről (cyclic redundance check – a 

kommunikáció közben fellépő hibák detektálásához használatos eljárás: ellenőrzőösszeg). 

Amennyiben ez helytelen, a beérkező csomagot a szerverállomás eldobja, és nem foglalkozik 

vele. Ha helyesen megkérdezett a csomagunk, akkor következő lépésben megkezdődik annak 

feldolgozása.  

Kétfajta telegramot különböztetünk meg: a) adatcsomag és b) riasztás. Ha adatcsomagunk 

érkezett, akkor a következő lépés a benne lévő időbélyeggel ellátott szenzoradatok 

adatbázisban való eltárolása (3. ábra). Riasztás esetén a rendszer SMS és e-mail üzeneteket 

küld az előre beállított (riasztáshoz rendelt) felelős személyeknek. 

 

 
3. ábra. A szerveroldali feldolgozó program folyamatábrája (Forrás: saját szerkesztés). 
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Amennyiben a csomag átmegy a CRC teszten, és az adatbázisba való mentése is sikeres, 

akkor a távoli rendszer visszaigazolást kap a csomag sikeres beérkezéséről. Ellenkező esetben 

a vezérlő nem kap visszaigazolást, és a következő kommunikációs ciklus során 

újrapróbálkozik az adatok küldésével. A visszaigazolt adatokat folyamatosan törli, hogy ne 

teljen be a memóriája. A rendszer HMI felülete egy weboldal, melyet authentikáció után 

érhetnek el az arra jogosul felhasználók. A felhasználók a felületen különböző jogköröknek 

megfelelően érik el a számukra szükséges funkciókat. Sikeres belépést követően a 

felhasználók hozzáférnek a távoli rendszerek aktuális állapotaihoz és múltbeli adatokat is 

lekérhetnek.  

A tesztrendszer vezérlője nyílt terepen egy zárt dobozban található. A 4. ábrán látható 

állapotjelzők normál esetben zöldek. Ha pirosra vált, akkor hibát jelez (pl.: a 

szekrénybehatolás pirosra vált, ha a doboz ajtaját kinyitják). Ezen kívül a képen szerepel még 

az utolsó kommunikáció időpontja és az azóta eltelt idő valamint diagnosztikai okokból ide 

került a vezérlő bemeneti feszültsége és hőmérséklete is. 

 

 
4. ábra. A rendszer HMI felületén található néhány állapotinformáció (Forrás: saját 

szerkesztés). 

 

Ezen kívül a webes felületről elérhető a távoli rendszerek vezérlése és konfigurálása is, így 

központosítottan kezelhetőek a tőlünk távol lévő állomások. Távoli konfiguráció esetén a 

vezérlő letölti a konfigurációs fájlt a szerverről, majd újrakonfigurálja magát az abban 

található információk alapján. 

 

4. ERP és GPRS alapú távmonitoring rendszer integrációja 

A GPRS alapú távmonitoring rendszerek csak abban az esetben lehetnek hatékony eszközei a 

logisztikai folyamatok támogatásában, amennyiben azok vállalatirányítási rendszerekbe 

történő integrációja megvalósítható. Az ERP rendszerek legfontosabb logisztikához 
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logisztikai folyamatok támogatásában, amennyiben azok vállalatirányítási rendszerekbe 

történő integrációja megvalósítható. Az ERP rendszerek legfontosabb logisztikához 

kapcsolódó moduljai a teljesség igénye nélkül a következők: kontrolling, anyaggazdálkodás, 

értékesítés, elosztás, termelésmenedzsment, minőségmenedzsment, karbantartás, humán 

erőforrások. Az ERP döntéstámogató moduljának feladata a legjobb paraméterek megtalálása 

az optimális üzleti folyamatok megvalósításához. A döntéstámogató modul tervezési és 

irányítási módszereken alapul, szakértői rendszer és egyéb eszközök támogatják. A 

vállalatirányítási rendszer egyes funkcióit a módszerbankban és a szakértő rendszerben 

rendelkezésre álló eszközök segítségével, a távfelügyeleti rendszeren keresztül kinyert 

adatokon alapulva valósítja meg. Az 5. ábra egy vázlaton keresztül kívánja szemléltetni a 

GPRS által támogatott távmonitoring rendszer ERP-vel történő integrációját, mely mind 

beszállítói, mind vásárlói oldalon értelmezhető, különösen nagy földrajzi kiterjedésű, elszórt 

objektumok esetében. 
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5. ábra. ERP és távmonitoring rendszer integrációja (Forrás: saját szerkesztés). 

 

5. Következtetések 

A gyakorlatban is kipróbált GPRS alapú távmonitoring rendszer alkalmas lehet olyan 

logisztikai folyamatok támogatására, amelyeknél nagy távolságban szétszórt objektumok és 

telephelyek vállalatirányítási rendszerbe történő integrálása révén kell biztosítani egy teljes 

ellátási lánc összehangolt működését az adatok teljes körű rendelkezésre állása révén. 

Továbbfejlesztési lehetőségként a későbbiekben vizsgálni kívánjuk a GPRS alapú 
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távmonitoring rendszerek vállalatirányítási rendszerekbe történő integrálhatóságának 

módszertani kérdéseit. 

 

Köszönetnyilvánítás 

A kutató munka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő Mechatronikai és 

Logisztikai Kiválósági Központ keretében valósult meg. 
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Összefoglaló: 

A logisztikai minőségben gyakran az idők, a költségek, a mennyiségek és az értékek vannak előtérben. A 

logisztikai minőségbiztosítás alapgondolata ezért a folyamatorientáltságú megközelítést, ill. a mai 

minőségmenedzsment alapelvét követi, hogy a folyamatokat kézben tudjuk tartani. A szerző áttekinti a minőség-

menedzsment fontos hibamegelőzési eljárásait és megadja néhány módszer esetén ezek alkalmazását a 

logisztikában. Ezek során figyelembe veszi a VDA (Verband der Automobilindustrie) fogalmi rendszerét. 

 

Kulcsszavak: Logisztika, minőségmenedzsment, hibamegelőzés, minőségszabályzó körök, VDE, FMEA 
 

1. Bevezetés 

A megelőzési technikák arra irányulnak, hogy a hibákat tudatosan elkerüljük, mielőtt azok 

létrejönnének. Az elérendő célok a következők: 

 alkalmas intézkedések megtétele a hibák elkerülésére egy új termékfolyamat tervezése 

folyamán, ill. 

 a hibákkal és a minőséggel kapcsolatos tapasztalati tudás gyűjtése és rendelkezésre 

bocsátása. 

A termék keletkezési folyamatának tervezési szakaszában a hibák elkerülésére például a DIN 

ISO 9004 szabvány nyújt segítséget, mely támogatja a tervezés periodikus értékelését a 

szignifikáns fejlesztési lépcsőkben, és módszerként adja többek között a hiba – lehetőség és 

hatáselemzést (FMEA), valamint a hibafa elemzést. 
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Az 1. ábra áttekintést ad a minőségmenedzsment fontos hiba megelőzési eljárásairól. 
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A leállások szisztematikus, logikus 
kapcsolatainak kiderítése, grafikus 
bemutatása, kiértékelése és ebből olyan 
intézkedések levezetése, amelyek a 
leállásokat megakadályozzák

 
1. ábra. Hibamegelőzési eljárások áttekintése (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A következőkben az FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) módszer alkalmazási 

lehetőségét vizsgálom meg a logisztika területén. 

 

2. Az FMEA alkalmazási lehetősége a logisztikában 

A logisztika területén cél a hibák elkerülése, a hibaforrások csökkentése, a hibaokokra 

vonatkozó tapasztalati tudás alkalmazása a hibamegelőzésben. Az FMEA segédeszköz a zárt 

minőségszabályzó körök létrehozásához: 

 a tervezési területeken az FMEA tapasztalatokat közvetít a régebbi megoldásokat 

felhasználva, és célzott cselekvésre ösztönöz a tervezés javításához, 

 a végrehajtás területén az FMEA tapasztalatokat ad át a minőségi hiányosságok 

okairól, és a lehetséges segítő intézkedésekről. 

Az alkalmazott FMEA űrlap nem tette lehetővé a rendszerekben a funkciók és a lehetséges 

funkcióhiba összefüggések strukturált leírását, ezért szükségessé vált egy új űrlap 

kidolgozása, amelyet az 1980-as évek végén egy VDA/DGQ (minőségbiztosítás a 

sorozatgyártás előtt) munkacsoport autógyártók és beszállító cégek közreműködésével végzett 

el. A módszert összefoglalóan leírták, és az FMEA végrehajtásához általános űrlapot 

terveztek. 

Technológiai m
egoldások



   LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015     155

Az FMEA történeti fejlődéséről a 2. ábra ad áttekintést. 

 

1965

1980

80-as évek vége

Németországban az FMEA-t a „leállás efektus elemzése“ megnevezése alatt
szabványosítják.
Alkalmazási területek először a magtechnika, a légi közlekedés és az űrrepülés.

2003

Az FMEA –t (Fehler-Möglichkeits- und Einfluss- Analyse; Failure Mode and
Effects Analysis; Hiba-módok és hatáselemzések) NASA tervek keretében
fejlesztették ki és a légi közlekedési és urrepülési technikáknál alkalmazták.
Eredetileg egy rendszer megbízhatósági, biztonsági és a karbantartás
szempont-jából releváns információinak szisztematikus rögzítésére és
értékelésére szolgált.

A „Konstrukciósi- FMEA“ és a „Folyamat- FMEA“ felosztást vezetik be.
Az űrlapot az ellenintézkedések támogatása végett bővítik.
Bevezetik a Kockázatprioritási számokat (RPZ). Az RPZ útmutatást ad a
különböző hibalehetoségek sürgősségére vonatkozóan és a keresést az ellen-
intézkedések keresésére irányítja.

A VDA javasolja a „rendszer-FMEA termék“ és „rendszer-FMEA-folyamat“
felosztást
Az űrlapot a funkcionális összefüggések ábrázolására
átdolgozza a VDA.
Az FMEA eljárást módosítják a funkció és funkcióhibaközötti öszefüggések
erőteljesebb hangsúlyozására.

 
2. ábra. Az FMEA történeti fejlődése (Forrás: saját szerkesztés). 

 

Az eddigi FMEA-t kiegészítve a VDA-változattal (VDA, 2003) a munkacsoport az alábbi 
módosításokat javasolja: 

 a megvizsgálandó rendszert rendszerelemekre bontják és kifejtik a rendszerelemek 
közötti funkcionális összefüggéseket, 

 egy rendszerelem lehetséges hibáit annak funkcióiból vezetik le, 
 a különböző rendszerelemek funkcióhibáinak a logikai összekapcsolása, hogy az 

elemzésre kerülő lehetséges hibasorozatok, hibák és hiba okok a rendszer FMEA-ban 
leírhatók legyenek. 

A rendszer – FMEA – termék, és a rendszer – FMEA – folyamat elválasztását ilyenkor nem 
szabad nagyon szigorúan venni. Az FMEA alkalmazási lehetőségeit a logisztikában és a 
releváns VDA fogalmakhoz való hozzárendelést mutatja be a 3. ábra. 
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3. ábra. Az FMEA alkalmazási területei a logisztikában és a releváns VDA fogalmak 

hozzárendelése (Forrás: saját szerkesztés). 

 

3. Az FMEA végrehajtásának fő lépései 

A 4. ábra alapján ismertetem az FMEA végrehajtásának fő lépéseit. 

- A kockázat csökkentéséhez intézkedések
  készítése felelős és határidő megjelölésével

 
4. ábra. Egy FMEA elvi lefolyása (Forrás: saját szerkesztés). 

 

1. lépés: Bevezetés: Az FMEA előkészítése és egy FMEA-csoport kialakítása 
Rögzíteni kell az FMEA céljait, típusát és terjedelmét. El kell dönteni, milyen munkatársakat 
kell az FMEA csoportba tapasztalataik és tudásuk alapján felvenni. A szükséges kiindulási 
információk (a hasonló termékek rajzai, kísérleti jelentései, teljesítési listái, minőségi 
előírásai, hibalistái és reklamációs statisztikái, törvényszövegek, rendeletek, biztonsági 
előírások, tipizálási iratok, folyamat-, szerelési-, vizsgálati- és karbantartási tervek, stb.) 
beszerzése. 
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2. lépés: Hibaanalízis 

A termék, rendszer, folyamat struktúra elemzése.  A teljes rendszerből, termék/folyamat-ból 

mint legmagasabb hierarchiai szintből kiindulva az egyes elemeknek különböző hierarchia 

szintekhez való rendelése. 

A hibaanalízis elvégzésében segítenek pl. az Ishikawa- diagramok. (5. ábra) 
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5. ábra. Példa a kézi kommissiózásnál történt hiba okaira (Forrás: saját szerkesztés). 

 

Minden, a rendszerleírásban szereplő rendszerelemre a hibaelemzés az alábbi módon 

végezhető el: 

 a vizsgált rendszerelem lehetséges hibái az ismert funkciókból levezetett és leírt 

funkcióhibák (pl. nem teljesített funkció, korlátozott funkció), 

 lehetséges hiba okok az alárendelt rendszerelemek és az interfészeken keresztül 

hozzárendelt rendszerelemek feltételezhető funkcióhibái, 

 lehetséges hibasorozatok a fölérendelt rendszerelemek és az interfészeken keresztül 

hozzárendelt rendszerelemek fellépő funkcióhibái. 

Te
ch

no
ló

gi
ai

 m
eg

ol
dá

so
k



158     LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015

3. lépés: A kockázatprioritási szám meghatározása 

Az értékelés mértéke a kockázatprioritási szám (RPZ). Ez a jelentőség, a felmerülési 

valószínűség és a felderítési valószínűség egyedi értékelései szorzataként adódik.  

 

Értékelés Felmerülési valószínűség (A) P(A) cpk 

10 Majdnem biztos hiba > 0,316 < 0,33 

9 Nagyon nagyszámú hiba valószínű 0,316 0,33 

8 Nagyszámú hiba valószínű 0,134 0,51 

7 Kevéssé nagyszámú hiba valószínű 0,046 0,67 

6 Közepes számú hiba valószínű 0,012 0,83 

5 Alkalmanként valószínű hiba 0,003 1,00 

4 Kevés hiba valószínű 0,0005 1,17 

3 Nagyon kevés hiba valószínű 6,3  10 -5 1,33 

2 Ritkán van hiba 6,8  10 -6 1,50 

1 Hiba valószínűtlen < 5,8  10 -7 1,67 

1. táblázat. Példa a felmerülési valószínűség értékelésére (Forrás: saját szerkesztés). 

 

Értékelés Jelentőség (B) 

10 Veszélyeztetés, törvények megsértése 

9 Veszélyeztetés, törvények megsértése lehetséges 

8 Teljes funkcióleállás, a vevő nagyon bosszús 

7 Korlátozott funkciók, a vevő bosszús 

6 Egyes főfunkciók leállása, a vevő meglehetősen bosszús 

5 A működés csekély korlátozottsága, a vevő egy kicsit bosszús 

4 A működés kissé korlátozott, a vevő picit kelletlen 

3 A működés alig korlátozott, a vevő alig kelletlen 

2 A kihatás nagyon csekély, a vevő alig reagál 

1 A vevő nem veszi észre a kihatásokat 

2. táblázat. Példa a jelentőség értékelésére (Forrás: saját szerkesztés). 

 

Értékelés Felfedezési valószínűség (E) 

10 Felfedési intézkedések nem ismertek vagy nincsenek tervezve 

9 A felfedés lehetséges, de bizonytalan 
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10 Felfedési intézkedések nem ismertek vagy nincsenek tervezve 

9 A felfedés lehetséges, de bizonytalan 

8 A felfedésnek igen csekély a valószínűsége 

7 A felfedésnek csekély a valószínűsége 

6 A felfedésnek majdnem közepes a valószínűsége 

5 A felfedésnek közepes a valószínűsége 
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Ezeket az értékelési táblázatokat az egyéni elemzési feladathoz egyénileg kell kialakítani. 
Lehetővé kell tenniük a kifejező differenciálást és transzparens értékelést.  
A kockázatprioritási szám kiszámolása: 
RPZ = B × A × E (1.) 
Az egyedi értékelések és a kockázatprioritási számok a hibák prioritási sorrendjének 
megállapítására és az alkalmas ellenintézkedések kiválasztására szolgálnak (Kleppmann, 
2001). 
 
4. lépés: Az ellenintézkedések megkeresése és kiválasztása 
Alkalmas intézkedések megtervezése a felismert gyenge pontok kiküszöbölésére. 
Az intézkedések bevezetése („optimálás“) az alábbi prioritások szerint történik (DIN 25448): 

 a koncepció módosítása a hiba okának kizárására vagy jelentőségének csökkentésére, 
 a koncepció megbízhatóságának növelése, hogy a hiba okának fellépését 

minimalizáljuk, 
 a hiba okának hatásos felfedése (a pótlólagos vizsgálatot lehetőleg kerülni kell). 

 
5. lépés: A végrehajtó intézkedések és a siker ellenőrzése 
A végrehajtás után vizsgálni kell, hogy történt-e javulás. Az intézkedés végrehajtása után 
újból kockázatbecslést kell végezni. Szükség esetén ismételt intézkedéseket kell tervezni. 
 
4. Hibafa elemzése (Fault Tree Analysis - FTA) 
Az FTA-t arra használják, hogy a komponensek és a részrendszer leállások logikai 
kapcsolatait szisztematikusan felderítsék, abból ellenintézkedéseket vezessenek le. 
A hibafa-elemzés alkalmazási lehetőségei: 
 

 minden lehetséges leállás és leállási kombináció, valamint ezek okainak azonosítása, 
 kritikus események és eseménykombinációk ábrázolása, 
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 megbízhatósági jellemzők számítása, pl. a nem kívánt esemény vagy rendszer 
rendelkezésre állás-felmerülési valószínűsége, 

 rendszerkoncepciók objektív megítélési kritériumainak meghatározása, 
 a leállási mechanizmusok és ezek funkcionális összefüggéseinek világos és 

áttekinthető dokumentációi. 
A hibafa elemzés eljárásokat a 6. ábra mutatja. 
 

 
6. ábra. A hibafa elemzés eljárásmódja (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A kiindulási alap egy olyan komponensekből álló rendszer, ahol a komponensek vagy 
hibamenetek hibásak lehetnek. A rendszer állapotát, legtöbbször a rendszer leállását egy nem 
kívánt esemény határozza meg. A hibafa modell minden lehetséges komponens leállását vagy 
leállási kombinációját azonosítja, amelyek okozatilag az adott rendszerállapothoz 
rendelhetőek. Ezután intézkedéseket kell bevezetni, a valóságba átültetni és sikerességét 
ellenőrizni. 
Hibafák fejlesztésénél a komponensek leállásai három (elsődleges leállás, másodlagos leállás, 
parancs leállás) kategóriába sorolhatók. 
A tulajdonképpeni hibafa a bemeneti képjelekből és azok kapcsolataiból áll. Ezek a 
kapcsolatok, amelyek logikai összefüggéseket jelentenek, jellegzetes szabályoknak 
megfelelően a bemenetekből egy kimenetet határoznak meg, amelynek bináris leírása: 
 

 „0“ működőképes, hibamentes, ép 
 „1“ leállt, hibás, rossz 

A hibafa analízis nomenklatúráját a DIN 25424-ben rögzítették (DIN 25424-1, DIN 25424-2).  
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A hibafa analízis nomenklatúráját a DIN 25424-ben rögzítették (DIN 25424-1, DIN 25424-2).  

Egy lehetséges hibafa kiértékelési lehetőségeit a 7. ábra mutatja (Leist, 1994). 
Először a hibafában azt vizsgálják, hogy vannak-e olyan ágai, amelyekhez a rendszernek 
nincsenek saját megelőzési és vizsgálati mechanizmusai. Minden nyílt eseményt bejegyeznek 
egy listába. A szakértők a gyenge pontok kockázatait tesztelhetik és gondoskodhatnak 
segítségről. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra. Egy hibafa elemzési lehetőségei (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A minimális metszetek vizsgálatánál a rendszert egyszeri és többszörös leállások után 
vizsgálják: A minimális metszet (minimal cut set, minimális metszetmennyiség vagy kritikus 
mennyiség) a rendszerkomponensek olyan minimális kombinációja, amelynek leállása a nem 
kívánatos eredményt okozza. Az elemzésből a hibafa leggyengébb ágai meghatározhatók. 
Redundanciával a megbízhatóság növelhető és a kritikus minimális keresztmetszet 
eliminálható. 
A megbízhatósági jellemzők segítségével egy zavar várható felmerülési gyakorisága vagy a 
rendszerfunkció kiesése kiszámítható. A felmerülési valószínűség számítása a DIN 25424 
második részében felsorolt módszerek szerint történik. Tipikus intézkedések a hibafa elemzés 
eredményei ismeretében: 

 nagyobb megbízhatóságú komponensek használata, 

 integrált ellenőrzési és felügyeleti funkciók bekötése, 

 a kockázati potenciálok megszüntetésére komponenscsökkentés, 

 redundancia beépítése. 
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egy listába. A szakértők a gyenge pontok kockázatait tesztelhetik és gondoskodhatnak 

segítségről. 

 
7. ábra. Egy hibafa elemzési lehetőségei (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A minimális metszetek vizsgálatánál a rendszert egyszeri és többszörös leállások után 

vizsgálják: A minimális metszet (minimal cut set, minimális metszetmennyiség vagy kritikus 

mennyiség) a rendszerkomponensek olyan minimális kombinációja, amelynek leállása a nem 

kívánatos eredményt okozza. Az elemzésből a hibafa leggyengébb ágai meghatározhatók. 

Redundanciával a megbízhatóság növelhető és a kritikus minimális keresztmetszet 

eliminálható. 

A megbízhatósági jellemzők segítségével egy zavar várható felmerülési gyakorisága vagy a 

rendszerfunkció kiesése kiszámítható. A felmerülési valószínűség számítása a DIN 25424 

második részében felsorolt módszerek szerint történik. Tipikus intézkedések a hibafa elemzés 

eredményei ismeretében: 

 nagyobb megbízhatóságú komponensek használata, 

 integrált ellenőrzési és felügyeleti funkciók bekötése, 
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5. Logisztikai példa a hibafára 
A nem kívánt esemény például egy csomag elakadása a válogatóban. Az elakadást kiválthatja 
a szétválogató meghibásodása (elsődleges leállás) vagy a berendezés helytelen használata. A 
helytelen használat adódhat vagy a csomag túl nagy méretéből vagy nem megengedett 
üzemeltetési körülményekből (hőmérséklet és nedvesség). 
Az az állapot, hogy túl nagy csomagok kerülnek a berendezésbe, csak úgy történhet meg, 
hogy a ráhelyezés is figyelmetlenül zajlik és a csomag is észrevétlenül halad át a későbbi 
ellenőrző ponton. A figyelmetlen ráhelyezést vagy a be nem tanított személyzet, vagy a túl 
nagy munkaterhelés/intenzitás okozhatja. Az ellenőrző ponton történő figyelmetlen áthaladás 
csak úgy fordulhat elő, hogy a nem helyesen feltett csomag miatt a 2D szkenner1 az 
automatikus méret rögzítés során a csomag helytelen felhelyezése miatt nem a valós méretet 
rögzíti, és ugyanekkor az ellenőrző személyzet sincs jelen vagy mással foglalkozik. 
 
6. Következtetés 
Általánosságban mondható, hogy a minőségmenedzsment tudományterület meglévő 
módszerei egy másik tudományterületen, a logisztika területén megfelelő átalakításokkal a 
gyakorlatban is alkalmazhatóak. Ezáltal a logisztikai rendszerek és folyamatok 
minőségbiztosítása a vevői elvárásoknak megfelelően alakíthatók (Illés, Glistau, Coello, 
2012). 
 
Irodalomjegyzék 
DIN 25424-1 (1981) Fehlerbaumanalyse, Methode und Bildzeichen. Ausgabe 1981-09. 
DIN 25424-2 (1990) Fehlerbaumanalyse, Handrechenverfahren zur Auswertung eines 
Fehlerbaums. Ausgabe 1990-04. 
DIN 25448 (1990) Ausfalleffektanalyse (Fehler-Möglichkeits- und -Einfluss-Analyse). 
Ausgabe 1990-05. 
Illés, B., Glistau, E., Coello, M. (2012) Logístiva y Gestión de la Caldad. Miskolc: Miskolci 
Egyetem. 
Kleppmann, W. (2001) Taschenbuch Versuchsplanung – Produkte und Prozesse optimieren. 
Müchen-Wien: Carl Hanser Verlag. 
Leist, R. (1994) Qualitätsmanagement - Methoden und Werkzeuge zur Planung und 
Sicherung der Qualität. Augsburg: WEKA-Fachverlag für technische Führungskräfte. 
VDA (2003) Qualität in der Automobilindustrie. Band 4: Sicherung der Qualität während der 
Produktrealisierung Methoden und Verfahren. Verband der Automobilindustrie e.V. 

                                                           
1 2D szkenner: a válogatóba kerülő csomagok optikai elven történő méret meghatározását szolgáltatja. 
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Összefoglaló:  

A nyílt szoftverekről egyre több szó esik manapság, de az ERP rendszerek piacán még mindig a „fekete doboz”-

szerű rendszerek dominálnak. A Commit Kft. által fejlesztett WinDirect rendszer már a kezdetek óta olyan nyílt 

technológiával van a piacon, amely az ERP piacon megszokottnál sokkal rugalmasabb, akár még házon belül is 

alakítható megoldásokat tesz lehetővé. Szeretnénk bemutatni, a raktári logisztikai funkciók terén milyen 

lehetőséget biztosít a rendszer a vállalatok számára, amelyek akár a rendszer nyíltságát is kihasználhatják. 

 

Kulcsszavak: integrált rendszer, logisztikai szoftver, raktárlogisztika, mobilitás, logisztikai folyamatok kezelése 
 

1. Bevezetés 

Ma már rengetegféle vállalatirányítási rendszer létezik a piacon. Hazai és multinacionális 

fejlesztések, költségkímélőbb és méregdrága megoldások egyaránt. Az alábbiakban egy hazai 

fejlesztést, a WinDirect (Commit, 2014) integrált vállalatirányítási rendszert, mutatjuk be, 

amely a multinacionális rendszereket figyelembe véve is számos egyedülálló lehetőséget és 

modern technológiai megoldást biztosít a felhasználó cégnek. 

 

2. A nyílt rendszer 

A WinDirect különleges rendszernek mondható a piacon, ugyanis egy nyílt ERP-ről van szó. 

A WinDirect nyíltságának legfőbb sarokpontja az üzleti szabályrendszer, amely nyílt 

formában telepítésre kerül a felhasználóhoz. Ahol ezt egy belső informatikus vagy 

rendszergazda képes kihasználni, ott akár házon belül is lehet különféle kimutatásokat, 

listákat, felületeket, szabályrendszereket, automatizmusokat, vagy mélyebb, programozási 

szintű fejlesztéseket eszközölni. Mindez persze nem kötelező, de a lehetőség adott. Mint 

látszik, nem klasszikus értelemben vett open-source megoldásról van szó, tehát nem 

közösségi fejlesztést vagy nyílt keretrendszert jelent, hanem számos olyan technológiai és 

módosítási, programozási lehetőséget, amelyekkel házon belül is finomítani lehet a rendszer 
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működését, funkcionalitását. Emellett a WinDirect rendelkezik számos olyan iparág-

specifikus megoldással, amelyek nagy hasznára lehetnek az ebben tevékenykedő 

vállalatoknak. Az alábbiakban a raktári logisztika területén ismerkedhetünk meg néhány 

lehetőséggel. 

 

3. Raktári logisztikai lehetőségek a WinDirect rendszerben 

A WinDirect-ben a készletgazdálkodás, a raktározás feladatai rendkívüli fontosságúak. A 

rendszer kezeli a logisztikai műveleteket, illetve a bérraktározás kérdését is. A készletek 

kezelése akár a legapróbb részletekig lebontható, raktárhelyeket, lejáratokat, gyári számokat 

(sorozatszámokat) is meg lehet adni, meglehetősen szofisztikált lehetőségek állnak 

rendelkezésre a készletérték számítására/újraszámítására/utólagos kimutatásaira adott 

időpontokra, valamint ugyancsak fontos lehetőség a készletszintekkel való jövőbeni 

tervezhetőség (potenciális készlet). Az egységek (együtt) mozgatását segítik az 

egységrakomány-kezelési megoldások. 

A teljes logisztika, bérraktározás jó előkészítés után vonalkódolvasóval, PDA-val, vagy egyéb 

eszközzel menedzselhető a napi munka során. A logisztikai műveletek, mint az érkeztetés, ki- 

és betárolás, raktárközi mozgás, átminősítések, átszámozások, leltározás, stb. tehát akár mobil 

eszközökkel is végezhetők a rendszerben. 

A WinDirect grafikusan képes raktártérképet mutatni, ahol az egyes tárhelyeken szereplő áruk 

minden fontos tulajdonsága látható. Így vizuálisan is láthatók az egyes tárhelyek, 

polcrendszerek felépítései, foglaltsága, szabad tárhelyek, tárhelyek zárolása, stb. A 

raktártérkép több művelethez is segítséget nyújt, pl. raktárközi mozgás, áthelyezés, 

egységrakományok kezelése. 

Különleges lehetőségnek számít az ún. „multidimenziós mennyiségi egység” megoldása, ami 

azt jelenti, hogy egy-egy cikket tetszőleges számú mennyiségi egységben (pl. db, csomag, kg, 

m², m³, stb.) képes készlet szinten megjeleníteni és kezelni a rendszer, még akkor is, ha az 

átváltási arányok nem lineárisak. 

Az integráltságot figyelembe véve mindez kapcsolatot jelent a pénzüggyel, számlázással is, 

hiszen a rendszer a meglévő szerződések figyelembevételével (nettó/bruttó súly alapon, 

méret, hossz, terület vagy térfogat alapon, számosság vagy kapacitás alapon, stb.) képes 

automatikusan generálni az esedékes számlá(ka)t. Természetesen a számlákra rákerülhetnek 

még további, bérraktározási szolgáltatásokkal kapcsolatos tételek is, pl. fóliázás, rakoncázás, 

átcsomagolás, vámtételek, stb. 

Technológiai m
egoldások



   LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015     165

működését, funkcionalitását. Emellett a WinDirect rendelkezik számos olyan iparág-

specifikus megoldással, amelyek nagy hasznára lehetnek az ebben tevékenykedő 

vállalatoknak. Az alábbiakban a raktári logisztika területén ismerkedhetünk meg néhány 

lehetőséggel. 

 

3. Raktári logisztikai lehetőségek a WinDirect rendszerben 

A WinDirect-ben a készletgazdálkodás, a raktározás feladatai rendkívüli fontosságúak. A 

rendszer kezeli a logisztikai műveleteket, illetve a bérraktározás kérdését is. A készletek 

kezelése akár a legapróbb részletekig lebontható, raktárhelyeket, lejáratokat, gyári számokat 

(sorozatszámokat) is meg lehet adni, meglehetősen szofisztikált lehetőségek állnak 

rendelkezésre a készletérték számítására/újraszámítására/utólagos kimutatásaira adott 

időpontokra, valamint ugyancsak fontos lehetőség a készletszintekkel való jövőbeni 

tervezhetőség (potenciális készlet). Az egységek (együtt) mozgatását segítik az 

egységrakomány-kezelési megoldások. 

A teljes logisztika, bérraktározás jó előkészítés után vonalkódolvasóval, PDA-val, vagy egyéb 

eszközzel menedzselhető a napi munka során. A logisztikai műveletek, mint az érkeztetés, ki- 

és betárolás, raktárközi mozgás, átminősítések, átszámozások, leltározás, stb. tehát akár mobil 

eszközökkel is végezhetők a rendszerben. 

A WinDirect grafikusan képes raktártérképet mutatni, ahol az egyes tárhelyeken szereplő áruk 

minden fontos tulajdonsága látható. Így vizuálisan is láthatók az egyes tárhelyek, 

polcrendszerek felépítései, foglaltsága, szabad tárhelyek, tárhelyek zárolása, stb. A 

raktártérkép több művelethez is segítséget nyújt, pl. raktárközi mozgás, áthelyezés, 

egységrakományok kezelése. 

Különleges lehetőségnek számít az ún. „multidimenziós mennyiségi egység” megoldása, ami 

azt jelenti, hogy egy-egy cikket tetszőleges számú mennyiségi egységben (pl. db, csomag, kg, 

m², m³, stb.) képes készlet szinten megjeleníteni és kezelni a rendszer, még akkor is, ha az 

átváltási arányok nem lineárisak. 

Az integráltságot figyelembe véve mindez kapcsolatot jelent a pénzüggyel, számlázással is, 

hiszen a rendszer a meglévő szerződések figyelembevételével (nettó/bruttó súly alapon, 

méret, hossz, terület vagy térfogat alapon, számosság vagy kapacitás alapon, stb.) képes 

automatikusan generálni az esedékes számlá(ka)t. Természetesen a számlákra rákerülhetnek 

még további, bérraktározási szolgáltatásokkal kapcsolatos tételek is, pl. fóliázás, rakoncázás, 

átcsomagolás, vámtételek, stb. 

A vezetők szempontjából rengeteg lista, kimutatás, grafikon (készlet-ellenőrzési listák, 

legnyereségesebb partnerek, napi bontású/negyedéves árbevételek, szervezeti egységek 

bontásában, stb.) segíti az információszerzést, de lehetőség van egyszerű eszközökkel 

tetszőleges új kimutatásokat is létrehozni. A WinDirect nyíltságát ilyen téren is ki lehet 

használni. 

 

3.1. Egységrakomány-kezelés, raktártérkép 

A WinDirect-ben egységrakomány-kezelés címszó nem csak a hagyományos értelemben vett 

rakodólapot (pl. EUR-rakodólap) jelöl, hanem általánosabb értelemben egy tárolási egységet 

jelent, vagyis a cikk(ek) hordozóját. A lényeg, hogy egy leegyszerűsített azonosítóval több 

(esetleg egyedileg is azonosított, sorozatszámmal ellátott) cikket, mint egységet egy 

művelettel lehessen kezelni, mozgatni a raktárban, vonalkódolvasó segítségével is. A 

rakodólapon belül további egységekben is nyilvántarthatók az áruk (pl. azonos tulajdonságok, 

egységcsomagok, stb. szerint). A WinDirect-ben az egységrakomány-kezelés funkció 

segítségével pontosan követhető, hogy mikor érkezett be a rakodólap, milyen árukkal, hol 

vannak most az adott rakodólapok és mit/miket tárolunk rajtuk. Hiszen lehetnek homogén 

rakodólapok (azonos áruk, azonos jellemzők) vagy inhomogén rakodólapok is (különféle 

áruk, különféle jellemzőkkel, tulajdonságokkal). A rakodólap bontások, más rakodólapokra 

való áthelyezések, átcsoportosítások is követhetők ilyen módon. 

A rakodólapokhoz és a rajtuk szereplő termékekhez, egységcsomagokhoz különböző 

tulajdonságokat lehet rendelni, pl. súlyszámítás, mérlegelés eredménye, rakodólapon lévő 

mennyiség, térbeli kiterjedés, lejárati idő, vonalkód információ, stb. A rakodólapokat pedig 

végül egy vizuális raktártérképen is el lehet helyezni, ahol még könnyebben áttekinthető a 

raktár felépítése, és a raktárhelyek telítettsége. 

 

3.2. Foglalások, leltározás, telephelyek 

„A készletfoglalás, a komissiózás is kivitelezhető a rendszerben. Maga a komissió bizonylat is 

egy tároló (lásd feljebb), tehát ennek is van készlete. A komissióra helyezett áruk fizikailag is 

elkülönülhetnek a térben a többitől, de lehetséges, hogy mindössze csak a termékkartonon van 

feltüntetve a komissiózott készlet. Attól függően, a vállalati policy hogyan tekint az ilyen 

készletekre, a rendszerben lehetőség van ezeket a termékeket a vállalat készletéhez 

tartozóként, vagy pedig már nem oda tartozóként kezelni” (Hetyei, 2009). 

Leltározni bármikor lehet, készíthető rovancs leltár, tényleges leltár, azon belül részleges 

leltár (csak bizonyos termékek, termékkörök, csak bizonyos tárhelyek, stb.) is. Mindez azt is 
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jelenti, hogy a WinDirect-ben nem kell mindig teljes leltárban gondolkodni, több napos 

leállásokat eszközölni, hanem kisebb egységekre, ad hoc módon is készíthetünk leltárt, 

bármikor. Ezeknek az egységeknek innentől a leltárral aktualizált módon folytatja a rendszer a 

további életútját, készletértékét, stb. 

A rendszer képes múltbéli készletet is kezelni, bármikor megtekinthető, hogy a múltban, adott 

időpillanatban minek mennyi volt a készlet mennyisége és értéke (utólagos készletlista). 

A rendszer tetszőleges számú raktárral, telephellyel is képes dolgozni, ezek készletét, illetve a 

raktárak közötti mozgásokat egyaránt kezeli. A (szervertől) távoli telephelyek természetesen 

online módon, interneten keresztül dolgoznak be a rendszerbe. A WinDirect-ben minden 

árumozgás naplózásra kerül, így visszakövethető, hogy mely bizonylaton, mely felhasználó, 

mikor, milyen műveletet hajtott végre. 

 

3.3 Sarzs/LOT kezelés 

Termelő cégeknél, illetve olyan bérraktározó vállalatoknál, akik termelő cégeknek dolgoznak, 

érdekes lehet a sarzs/LOT szám kezelés problémája. Vagyis ahol a termékeket már beépülési 

alapanyag-szinten, illetve beszállítások szintjén is meg kell jelölni, azonosítani, regisztrálni, 

hogy később visszakövethető, kereshető legyen. A WinDirect-ben a beérkező anyagoknak 

meg lehet adni egy sarzs azonosítót (vagy a megadott paraméterek szerint automatikusan 

generál a rendszer). Ez az azonosító tag onnantól beépül minden műveletbe és termékbe, 

amelyben az a bizonyos anyag részt vesz. Ez az azonosító a későbbiekben bármikor kereshető 

(a WinDirect egyik fontos tulajdonsága, hogy a teljes rendszerben, minden bizonylaton, 

minden adatra lehet szűrni-keresni-válogatni-szelektálni), így a visszakövetéshez vagy hibás 

termékek esetén visszahívásokhoz is használható. 

 

3.4. Szolgáltatások számlázása 

Bértárolási tevékenység esetében a logisztikai műveletekhez szorosan kapcsolódik a 

szolgáltatások számlázása, akár előre megadható, ún. állandó számlázási beállításokkal, akár 

egyedileg (prompt) felvehető szolgáltatások alapján. A számlázási mennyiség számítási 

módja többféle lehet, például rakodólap alapú, tömeg alapú, rakodólap/nap alapú, tömeg/nap 

alapú, stb. Természetesen az adott partner adott szerződése a meghatározó, mely partnernek, 

milyen esetben, mely szállításokra, milyen szolgáltatások számlázódjanak. A WinDirect 

ezután automatikusan számolja ezeket a költségeket a megadottak szerint. 
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4. Mobil eszközök és vonalkódok használata 

Ma már elterjedt igény az ERP piacon, hogy a felhasználó a rendszer bizonyos elemeit, vagy 

legalábbis egyes célfunkciókat dinamikus módon, mobil eszközök segítségével is elérje és 

használni tudja. Különösen a készletgazdálkodás és a logisztika területén fontos ez, ahol 

folyamatos az árumozgás, így a követést és az adminisztrációt a lehető leggyorsabb és 

leghatékonyabb módon kell menedzselni. 

A WinDirect szempontjából nem okoz gondot bármely mobil eszközzel való integráció – 

természetesen bizonyos technikai követelmények egyeztetése mindenképpen szükséges. A 

mobil eszközök tulajdonképpen annyiban különböznek az olyan számítógépektől, mint 

amilyeneken az ERP rendszer fut, hogy kisebb a tömegük, kézben hordozva nincsen helyhez 

kötöttség, és a kijelzőjük is kisebb a hagyományos vagy notebook számítógépeknél. A 

képernyő mérete miatt korlátozottabb, pontosabban másfajta lehetőségek adódnak az 

adatbevitelre, illetve az adatok megjelenítésére. 

A mobil eszközök alkalmazása tekintetében a helyhez kötöttség kiküszöbölése a 

legfontosabb, vagyis a szabad mozgás és munkavégzés a raktár területén vagy a 

nagyvilágban. Mint szó volt róla, a WinDirect szempontjából a mobil eszköz ugyanolyan 

kliens, mint bármely más kliens számítógép. IP cím és port megadásával kell csatlakozzon a 

szerverhez (az azonosítást és a biztonságot szolgáló név/jelszó kombináció mellett), és 

innentől ugyanúgy képes fogadni és továbbítani adatot. A legtöbb eszköz támogatja a 

vonalkód-technikát vagy egyéb azonosíthatóságot (pl. RFID). Ez szintén a gyorsabb 

munkavégzést, a hibalehetőségek elkerülését biztosítja. 

Nem csak a technikai feltételek, hanem a működés céljának, módjának megfogalmazása is 

elengedhetetlen. Vagyis hogy milyen tevékenységeket, műveleteket szeretnénk végezni a 

mobil eszközzel, milyen fontos funkciókra van szükség, illetve milyen peremfeltételek, 

speciális helyzetek vannak, amelyeket figyelembe kell venni. A leggyakoribb célok 

jellemzően a logisztika/leltár, készletezés, szállítmányozás, automatikus termékazonosítás, 

CRM/üzletkötői tevékenység, értékesítés támogatása. 

Mint mobil eszközzel praktikusan kezelhető funkciók, a raktári logisztika területén fontos 

lehet az összes árumozgás menedzselése (betárolás, kitárolás, raktárközi mozgás, visszáru, 

gyártásra vagy szervizre adás, esetleg onnan betárolás, komissiózás, stb.), illetve a vonalkód 

leolvasás, ha a cikkek rendelkeznek vonalkóddal. Ez a vonalkód tartalmazhat akár egyedi 

gyári számot, akár közös termék-, vagy sarzs/LOT azonosítót. A mobil megoldások 

hasznosak lehetnek a mozgó raktárak készletnyilvántartásában is. Biztosított a gyors 

leltározási lehetőség, akár teljes raktárra, akár csak részbeni leltározásra (meghatározott 
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termékekre, termékkörre). Rovancs-, ütemezett-, vagy ad-hoc leltározás is lehetséges a mobil 

eszköz használatával. 

 

5. Milyen ERP rendszer a leginkább testhezálló egy vállalatnak? 

Egy vállalatnak, amelyik ERP rendszert szeretne használni, elengedhetetlen érdeke, hogy ez a 

rendszer a lehető legnagyobb mértékben testre szabható legyen, a saját vállalati folyamatait, 

szabályrendszerét láthassa viszont benne. 

Ide kapcsolódóan ugyancsak kulcskérdés, hogy egyrészt a körülményekben, másrészt 

magában a vállalatban, a folyamatokban egész biztosan lesznek változások, újabb igények, 

újabb ötletek, újabb (jog)szabályok a jövőben. És innentől nem mindegy, hogy az ERP 

rendszer technológiailag mennyire van felkészülve a változáskezelésre, képes-e idomulni, 

tudja-e ezeket kezelni, akár használat közben is. Vagy pedig drasztikus és költséges 

fejlesztéseket hoznak később a legkisebb változtatások is. 

Egy cégnek, amelyik ERP rendszert használ, vagy annak bevezetésén fáradozik, 

mindenképpen hosszú távon kell gondolkodnia. Biztosnak kell lennie abban, hogy a rendszer 

nem csak a jelen igényeit, hanem a jövő kihívásait, változásait is kezelni tudja. Hiszen egy 

vállalatirányítási rendszer sikeres bevezetéséhez és működtetéséhez nem csak maga a 

rendszer tulajdonságai és képességei, hanem maga a cég elhivatottsága és rendelkezésre állása 

is elengedhetetlenül szükséges. 

 

Irodalomjegyzék 
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Hetyei J. (2009) ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. Budapest: 

 Computerbooks Kiadó. 

Technológiai m
egoldások



   LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015     169
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rendszer technológiailag mennyire van felkészülve a változáskezelésre, képes-e idomulni, 

tudja-e ezeket kezelni, akár használat közben is. Vagy pedig drasztikus és költséges 

fejlesztéseket hoznak később a legkisebb változtatások is. 

Egy cégnek, amelyik ERP rendszert használ, vagy annak bevezetésén fáradozik, 

mindenképpen hosszú távon kell gondolkodnia. Biztosnak kell lennie abban, hogy a rendszer 

nem csak a jelen igényeit, hanem a jövő kihívásait, változásait is kezelni tudja. Hiszen egy 

vállalatirányítási rendszer sikeres bevezetéséhez és működtetéséhez nem csak maga a 
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célkitűzése, hogy a logisztikában tevékenykedő vállalatok számára folyamatos információt nyújtson a további 
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Összefoglaló: 

A cikk bemutatja a két éves LogiCAD-et, a Leonardo da Vinci program keretében megvalósított gyakorlati 

projektet, amely a logisztikában tevékenykedő vállalatok számára folyamatos információt nyújt a további 

kapcsolatépítés és fejlődés érdekében, valamint logisztikai szakképzést és oktatást biztosít. A továbbiakban 

ismerteti a CAD/CAM/CAE rendszerek alkalmazását, a logisztika helyét a gyártási folyamatokban, a 

számítógéppel támogatott tervezés logisztikai alkalmazását, a speciális logisztikai szoftvereket és a CAD 

logisztikai alkalmazásának előnyeit az üzemeltetők és vállalkozók számára. 

 

Kulcsszavak: Leonardo da Vinci program, számítógéppel támogatott tervezés, logisztikai szoftverek 
 

1. LogiCAD projekt 

A LogiCAD egy két éves gyakorlati projekt a Leonardo da Vinci program keretében, amely a 

logisztikai szakképzést, a nemzetközi oktatást és képzést foglalja magában. Tagjai uniós 

tagállamok intézményei, egyesületei, hazánkat a Magyar Logisztikai Egyesület képviseli. A 

projekt elsősorban az egyének munkahelyi képzésére tesz nagyszabású közös és nemzetközi 

erőfeszítéseket. A LogiCAD a legjobb gyakorlatok (best practice) átadását célzó könnyítést és 

az innováció generálódását jelenti a logisztikai szektor szakembereinek és más érdeklődőknek 

is a LongLife Learning Leonardo da Vinci projekt keretében. 
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A projekt vezető partnere a spanyolországi Aragon Technológiai Intézet, további tagjai a 

máltai MacDAC Mérnöki Tanácsadó Iroda, a bukaresti Műszaki Egyetem, a spanyolországi 

Tecnalia, a lettországi Daugavpilsi Egyetem és a Magyar Logisztikai Egyesület.  

A logisztikai szektor szereplői CAD jártasságának kiértékelésére egy 20 kérdésből álló 

kérdőívet küldtek ki a projekt partnerek a vállalatoknak. A kérdések a CAD logisztikai 

alkalmazására, a CAD oktatásra és annak a szakmai munkában való használatára vonatkoztak. 

Ezen túlmenően a partner vállalatok választ adtak a CAD-al kapcsolatos pénzügyi 

lehetőségekről, a megfelelő oktatási típusokról, az oktatáson történő részvétel motivációjáról, 

a 2D és 3D CAD-ra vonatkozó jártasságukról, valamint a CAD logisztikai szektorban várható 

előnyeiről. 

A válaszokból kiderült, hogy a vállalatok többsége még nem alkalmazza a CAD-ot, számukra 

szükséges az ezzel kapcsolatos oktatás és támogatás. Ennek segítségével növelhető 

versenyképességük és javítható a termelékenység az üzleti folyamatokban.  

A projekt két hírlevelet is készített (LogiCAD 2013a, LogiCAD 2013b). A projektmunka 

során a Magyar Logisztikai Egyesület elkészítette a ’Hogyan hasznosítható a CAD a 

logisztikában’ c. anyagot. 

A LogiCAD projekt pilot teszt rendezvényén, a teszt során a logisztikai partnerek CAD 

technológiával kapcsolatos tesztkérdésekre válaszoltak, amelyeket a projekt szoftverfejlesztő 

partnerei értékeltek. A teszt során nyert információk alapján fejleszthető egy módszertan a 

CAD technológiák hatékony alkalmazására, amely segíti a partnerországok logisztikai 

szektorát. 

Ezen túlmenően a CAD technológiák népszerűsítését szemináriumok szervezésével és a 

logisztikai partnerek személyes mentorálásával segítettük elő. 

 

2. A CAD/CAM/CAE rendszerek alkalmazása 

A CAD, azaz számítógépes támogatású tervezés és rajzolás (CADD), a számítógépes 

technológia alkalmazása a tervezéshez és dokumentációhoz. A CAD szoftver egy 

automatikus folyamattal helyettesíti a manuális rajzolást. 

A CAD egy másik lehetséges definíciója Groove szerint a számítógépes rendszer részleges 

használata vagy a tervezési folyamat kialakításába, módosításába, elemzésébe és 

optimalizálásába történő bekapcsolás. A digitális számítási rendszereknek általában két része 

van, a fizikai rész (hardver) és a programok/alkalmazások (szoftver), mindegyikükre szükség 

van egy meghatározott folyamathoz egy vállalat vagy gyár számára. 
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kérdőívet küldtek ki a projekt partnerek a vállalatoknak. A kérdések a CAD logisztikai 

alkalmazására, a CAD oktatásra és annak a szakmai munkában való használatára vonatkoztak. 
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lehetőségekről, a megfelelő oktatási típusokról, az oktatáson történő részvétel motivációjáról, 

a 2D és 3D CAD-ra vonatkozó jártasságukról, valamint a CAD logisztikai szektorban várható 

előnyeiről. 

A válaszokból kiderült, hogy a vállalatok többsége még nem alkalmazza a CAD-ot, számukra 

szükséges az ezzel kapcsolatos oktatás és támogatás. Ennek segítségével növelhető 

versenyképességük és javítható a termelékenység az üzleti folyamatokban.  

A projekt két hírlevelet is készített (LogiCAD 2013a, LogiCAD 2013b). A projektmunka 

során a Magyar Logisztikai Egyesület elkészítette a ’Hogyan hasznosítható a CAD a 

logisztikában’ c. anyagot. 

A LogiCAD projekt pilot teszt rendezvényén, a teszt során a logisztikai partnerek CAD 

technológiával kapcsolatos tesztkérdésekre válaszoltak, amelyeket a projekt szoftverfejlesztő 

partnerei értékeltek. A teszt során nyert információk alapján fejleszthető egy módszertan a 

CAD technológiák hatékony alkalmazására, amely segíti a partnerországok logisztikai 

szektorát. 

Ezen túlmenően a CAD technológiák népszerűsítését szemináriumok szervezésével és a 

logisztikai partnerek személyes mentorálásával segítettük elő. 

 

2. A CAD/CAM/CAE rendszerek alkalmazása 

A CAD, azaz számítógépes támogatású tervezés és rajzolás (CADD), a számítógépes 

technológia alkalmazása a tervezéshez és dokumentációhoz. A CAD szoftver egy 

automatikus folyamattal helyettesíti a manuális rajzolást. 

A CAD egy másik lehetséges definíciója Groove szerint a számítógépes rendszer részleges 

használata vagy a tervezési folyamat kialakításába, módosításába, elemzésébe és 

optimalizálásába történő bekapcsolás. A digitális számítási rendszereknek általában két része 

van, a fizikai rész (hardver) és a programok/alkalmazások (szoftver), mindegyikükre szükség 

van egy meghatározott folyamathoz egy vállalat vagy gyár számára. 

A CAD lényegében egy számítógépből, egy vagy több munkaállomásból, billentyűzetekből 

és más perifériákból áll. A CAD szoftvert egy vagy több olyan számítógépes program 

alkotja, amelyek képesek grafikus alkalmazások vagy kiegészítések megvalósítására, pl. a 

műszaki területen, a különböző mechanizmusokra való dinamikus reagálásban, vagy a véges 

elem elemzésben. 

A számítógéppel segített tervezés alatt (CAD – computer aided design) többféle, 

számítógépen alapuló módszert értünk, amely mérnököket és más tervezéssel foglalkozó 

szakemberek tervezési tevékenységét segíti. A jelenleg használatos CAD rendszerek kínálata 

igen széles körű, a 2D (síkbeli) vektor-grafikai rajzoló programoktól a 3D-s (térbeli) 

parametrikus asszociatív integrált modellező rendszerekig. A CAD rendszerek alkalmazása 

igen széles körű, fókuszában a gépészeti tervezés áll, azonban CAD rendszerek megtalálhatók 

az építészeti tervezés, az elektronikai termékek, áramkörök, mikrocsipek, a ruha- és cipőipari 

tervezés területén is. A különböző alkalmazási területek természetesen más-más igényeket 

támasztanak a CAD rendszerrel szemben. 

A CAD rendszereket számos szempont szerint osztályozhatjuk. 

• Az első lehetséges osztályozás az alkalmazási terület. Bár léteznek általános rendszerek, a 

legtöbb rendszer iparág-specifikus. A gépészeti/elektronikai/építészeti/ruha- és cipőipari CAD 

rendszerek azonban alapvető eltéréseket mutatnak. 

• A modellezési módszer egy másik vetülete a 2D-s, vagyis síkbeli és a 3D-s, vagyis térbeli 

modellezést alkalmazó CAD rendszerek. 

• A CAD rendszereket osztályozhatjuk az alkalmazott modellezési módszerek szerint, így 

léteznek drótváz-, felület- és testmodellező rendszerek, valamint hibrid modellezési 

rendszerek is, melyek egyszerre képesek többféle modellezési módszert kezelni. 

• A CAD rendszer modellkezelése lehet parametrikus és nem parametrikus. A 

parametrikusság azt jelenti, hogy a geometriai elemek méretét a méretszámok megadásával 

tudjuk módosítani, vagyis a méretszám módosításával a modell is módosul. A nem 

parametrikus rendszereknél a modell határozza meg a méretszámot, a módosítása a modell 

geometriai elemeinek manipulálásával tudjuk elérni. 

A korszerű gépészeti CAD rendszerek számos azonos vonással, funkcióval rendelkeznek. 

Ezen fontosabb tulajdonságok a következők: 

• 3D parametrikus alaksajátosságon alapuló modellezés, térfogati modellezés, 

• szabad formájú felületmodellezés, 
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• kétirányú parametrikus asszociativitás: különböző aspektusokból is módosítható a modell és 

e módosítások hatása kölcsönösen jelentkezik (pl. a 3D-s modell alaksajátosságainak 

módosítása megjelenik a rajzon, a rajzon módosított méret megváltoztatja a 3D-s modellt), 

• teljes körű összeállítás modellezés, melyek összetevői alkatrészek vagy más összeállítások 

lehetnek, 

• műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, 

• tervrészletek újbóli felhasználása, 

• a modell könnyű változtathatósága és változatok készíthetősége, 

• szabványos alkatrészek generálása katalógus alapján, 

• tervek hozzáigazítása tervezési szabályokhoz és specifikációkhoz, 

• tervek szimulációja legyártandó prototípusok elkészítése nélkül. 

A CAD rendszerek fejlődésével felvetődött az igény a termékfejlesztés illetve gyártás más 

területein is a számítógépek adta lehetőségek kiterjesztésére. 

A számítógéppel segített gyártási módszerek (CAM – computer aided manufacturing) a CAD 

adatok alapján képes meghatározni forgácsoló megmunkálásokhoz szükséges NC 

programokat. 

A számítógépek alkalmazása megjelent a mérnöki számítások (CAE – computer aided 

engineering), folyamattervezés (CAPP – computer aided process planning), a 

minőségbiztosítás (CAQA – computer aided quality assurance), a termelésirányítás (CAPPS – 

computer aided production planning and scheduling), a raktározás (CAST – computer aided 

storage and transport) területén is, mely funkciók integrálása jelentős kihívást jelentett az 

elmúlt 30 évben. Ezen technológiákat együttesen CAx technológiának nevezzük. 

A tervezési technikák és technológiák változása és hatása a tervezési környezet változásán is 

jól lemérhető. A CAD rendszerek megjelenése azonban amellett, hogy hatékonyabbá tette a 

tervezői munkát, hatással volt a tervezési folyamatra és a munkakörnyezetre is. 

A CAD rendszerek fejlődése során a számításokat végző grafikus mag, a kernel, és a 

használatot lehetővé tevő felhasználói felület elvált egymástól. Ez lehetővé tette, hogy a 

háttérben dolgozó matematikai módszerek fejlesztése és a felhasználói felület grafikai 

megjelenése, a menürendszerének kialakítása elváljon egymástól. A grafikus kernel biztosítja 

tehát a 3D-s objektumok kezelését és megjelenítését, valamint az adatkommunikációhoz 

szükséges funkciókat, amelyek a CAD rendszeren belüli modulokkal és más CAD 

rendszerekkel való kommunikációt biztosítja. A CAD rendszerekben létrehozott 3D-s 

adatokat egyre szélesebb körben, egyre több alkalmazásban használják és a grafikus kernel 

fejlesztése drága és bonyolult feladat, de piacképes termékké vált. Így más rendszerek 
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A CAD rendszerek fejlődése során a számításokat végző grafikus mag, a kernel, és a 

használatot lehetővé tevő felhasználói felület elvált egymástól. Ez lehetővé tette, hogy a 

háttérben dolgozó matematikai módszerek fejlesztése és a felhasználói felület grafikai 

megjelenése, a menürendszerének kialakítása elváljon egymástól. A grafikus kernel biztosítja 

tehát a 3D-s objektumok kezelését és megjelenítését, valamint az adatkommunikációhoz 
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rendszerekkel való kommunikációt biztosítja. A CAD rendszerekben létrehozott 3D-s 

adatokat egyre szélesebb körben, egyre több alkalmazásban használják és a grafikus kernel 

fejlesztése drága és bonyolult feladat, de piacképes termékké vált. Így más rendszerek 

fejlesztői hozzáférnek a kernel biztosította 3D-s geometriák kezeléséhez, a fejlesztés az 

alkalmazásra koncentrálhat. A grafikus kernel más alkalmazásokba történő integrációjával a 

CAD rendszerek egyes funkciói elérhetővé válnak más szoftverekben, biztosítják a tökéletes 

adatkommunikációt az ugyanezen kernelen működő CAD rendszerrel. Az integráció 

jellemzően a 3D-s adatok kezelésére, megjelenítésére és az adatátvitel egyszerűsítése céljából 

történik. 

A 3D-s kernelt használó tipikus alkalmazások a következők: 

• CNC megmunkálás szimulációs programjai, 

• formatervező alkalmazások, 

• szimulációs programok, 

• PLM rendszerek megjelenítési moduljai, 

• adatkonvertáló programok. 

 

3. Logisztika a gyártási folyamatokban 

A logisztika biztosítja az anyagbeszerzést a gyártási folyamatokhoz és az információk 

szolgáltatását, amennyiben szállításról és információ-tárolásról van szó. 

Egyetlen alkatrész gyártásánál és kis sorozatban történő gyártásnál a feldolgozási idő sokkal 

rövidebb, mint a gyártási ciklusnál (ta  5%-a a Tc-nek). A fennmaradó idő a tárolási és 

várakozási idő. Különleges figyelmet kell szentelni a jellegzetes logisztikai tevékenységek 

gépesítésének vagy automatizálásának, valamint ezek csökkentésének más módszerek 

segítségével (a gyártási folyamatok áttervezése). Néha ezeket az időtartamokat nem lehet 

kiküszöbölni, mivel ezek a gyártási folyamat velejáró részét képezik: a várakozási idők, 

amelyek szükségesek az előmelegítéshez vagy lehűtéshez a hőkezelés után, a szárítási idő az 

alapozó festési bevonatnál, stb. 

Egy másik szemszögből nézve a logisztika az anyagkészletek kezelésével és mozgatásával 

foglalkozik a gyártási folyamat alatt, amely a következő specifikációkba sorolható be: 

• Tárolás: a legfontosabb tevékenység, ami a nyersanyagok és alkatrészek különböző 

feldolgozási fázisaiban tárolási létesítményekben való elhelyezésükből áll az anyagok típusa 

szerint és bizonyos területeken a gyártási folyamat számára a megmunkálás alatt álló 

termékek szerint szervezve. 

• Kezelés: olyan tevékenység, ami egy sor rövid mozgásból áll a logisztikai létesítmény 

területén belül, illetve a komponensek (alkatrészek) orientációjának módosításából áll. 

• Szállítás: az alkatrész méreteihez képest nagy távolságokban történő továbbításból áll. 
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3.1. A számítógéppel támogatott tervezés logisztikai alkalmazása 

A CAD a logisztikában a gyors és hatékony támogatást, valamint az adminisztratív, operatív 

és döntés-előkészítő feladatok és folyamatok megvalósítását jelenti számítógép segítségével. 

A CAD biztosíthatja a nagyobb hatékonyságot a tervezési folyamatban a felhasználói interfész 

növelésének lehetőségével. 

A CAD csak egy kis eleme a számítógépes támogatású logisztikai támogatásnak (CALS). A 

CALS egy üzleti stratégia, ami lehetővé teszi a hatékonyabb termékfejlesztést, üzleti 

tranzakciókat és üzletvezetést digitális adatok felhasználásával az üzleti folyamatok átfogó 

reformjának, a logisztika folyamatok szabványossá tételének és a nemzetközi szabványok az 

üzleti folyamatokban való alkalmazásának végrehajtásához. A tervezés, mérnöki munka, 

gyártás, logisztika mind az üzleti folyamatok részei és a CAD célkitűzése ezeknek az ipari 

folyamatoknak javítása számítógépek használatával többnyire az idők lerövidítésére (átfutási 

idők) és a költségek csökkentésére bizonyos automatizálással. 

A létesítési és készletmenedzsment alapja az adatok intelligens tárolása. A rendszeradatok 

rögzítése, az adathozzáférés, az adatmanipuláció, a tervezés, az adminisztratív szolgálatok is 

ezen alapulnak. 

A létesítési és készletmenedzsment fontos eleme a berendezési tárgyak, leltárcikkek, 

munkaeszközök és raktározási elemek adminisztrációja. A különböző adatok tárolása az 

egyéni eszközökre és műszerekre lehetséges és az elhelyezési adat segítségével valamennyi 

pénzügyi és raktáradat egyidejűleg rendelkezésre áll. 

A 3 D CAD szoftver lehetővé teszi az innovatív folyamatok javítását és a versenyelőnyök 

elérését a költségek csökkentésével és a logisztikai vállalatok vállalkozásait jövedelmezőbbé 

teszik. 

A globalizáció növekedésével a logisztikai folyamatok egyre komplexebbé válnak. 

Napjainkban a logisztika és a raktározási technika többet jelent, mint csak néhány doboz 

raktározását vagy egyik pontból a másikba való szállítását. Ma az ellátási láncok is globális 

mértékűvé váltak és ezért a rájuk vonatkozó követelmények is sokkal magasabbak. 

A legfontosabb feladatok a raktározás és a logisztikai műveletek tervezési periódusának 

csökkentése, valamint a készletkövetelmények optimalizálása és hatékony kiaknázása. A CAD 

hasznosítása támogathatja ezeket a műveleteket. 

A CAD használatával az elérendő eredmények a következők: 

• jobb minőség jobb elrendezéssel, 

• biztonságosabb és termelékenyebb munkahelyek létrehozása, 

• a raktározási problémák felismerése, 
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CAD támogatással a logisztika modellezhető a rendszer viselkedésének elemzésére és a 

rendszerteljesítmény optimális szintjének eléréséhez. A számítógépes támogatású modell 

lehetővé teszi a különböző változatok tesztelését. Ez a modell támogatja a rendszer 

veszteségeinek felismerését és kiküszöbölését. 

A logisztikai folyamatok problémamentes folyamatainak ellenőrzése, az anyagáramlás 

folytonossága és a megfelelő termelékenységi szint elérését akadályozó szűk 

keresztmetszetektől való mentesség lényegesek. Ez logisztikai szimulációval érhető el, 

amelynél az egyes gépek és munkafolyamatok megfelelnek a modellezhető valóságnak. A 

logisztikai feladatok (anyagellátás, raktározás) felépíthetők a modellben és előre tervezhetők. 

A CAD a raktározás egyik legfontosabb tervezési eszközévé válhat, ami támogathatja a 

raktározás szimulációit és magának az egész rendszernek a szimulációját. Az 

áruk/rakományok és polchelyek nagy alapossággal történő nyomon követése fejleszthető, ami 

részletesebbé és kifinomultabbá teheti, hogy a megvalósítható valós folyamatok kerüljenek a 

rendszerelemzés fókuszába a raktározásnál.  Az áruk/rakományok elrendezése a raktárban és 

az útvonal is optimalizálható. 

További előnyt jelent, hogy a készletek elosztása a raktározási folyamatokat támogatva 

javítható és a feladatok tervezése, valamint az aktuálisan legjobb folyamattervezési 

alternatívák a fogyasztók változó igényeihez és a hozzájuk tartozó paraméterekhez 

igazíthatók. 

Az optimalizált termék topológia segítségével a komissiózási útvonalak kihasználtsága 30%-

kal javítható. Ezen túlmenően az egyéni rendelési jegyzékek optimalizálásával a raktáron 

belüli útvonalak hosszának 40-45%-a rövidíthető. 

Az optimalizált termék topológiával végzett áttekintés alapján és a raktáron belüli útvonalak 

hosszának rövidítésével a komissiózási tevékenység teljes időfelhasználásának mintegy 9%-

os csökkenése érhető el. 

Az árukivétel helyének meghatározásával a komissiózás gyakorisága, a raktározási 

követelménycsoportok (a különböző áruk egymás közvetlen közelében való elhelyezésének 

lehetősége) és az egyes áruk/rakományok átlagos rendelési mennyisége figyelembe vehetők. 

A raktározási csoportok és a polcok egymáshoz csoportosíthatók. A helykereső algoritmus a 
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legmegfelelőbb pozíciót fogja választani minden egyes áru/rakomány gyakorisági 

karakterisztikájának megfelelően. 

A helyek allokációja a legintenzívebben rendelt áruktól a legritkábban rendeltekig történik. A 

plusz előnyöket jelentő közbenső részeredmények és rendszermegoldások folyamatosan 

fejleszthetők. 

A CAD támogatással az anyag- és információáramlás optimalizálható az anyagkezelési 

folyamatok logisztikája számára. A hagyományos anyagkezelési rendszerekből eredő 

veszteségek helyett biztonságos és ellenőrzött folyamatok kínálhatók az ügyfeleknek. 

A konvejoron alapuló jól tervezett logisztikai rendszer csökkenti a félkész termékek készleteit 

és ezen túlmenően teljes körű nyomon követési lehetőség biztosítható. A működési költségek 

csökkennek, a fenntarthatóság megoldható. A minőség, az elaszticitás és a költséghatékonyság 

növelésével a versenyképesség nagyobb lehet. 

A CAD alkalmazása a logisztikában növeli a hozzáadott értéket és nem egyszerűen a 

költségek csökkenéséhez járul hozzá, hanem a kereslethez igazodva a készletek elasztikus és 

hatékony hasznosításához. 

A logisztikai folyamatok zökkenőmentes biztosítása, az anyagáramlás nagyon fontos. A 

termelékenységet nem akadályozhatják szűk keresztmetszetek. Ez logisztikai szimulációval 

érhető el. A nagy raktárkapacitással és anyagáramlással rendelkező vállalatok számára 

elengedhetetlen a logisztikai folyamatokat támogató megoldás. Így a logisztikai folyamatok 

áttekinthetősége, az átrakások pontos előkészítése, a hatékony kapacitás-menedzsment, a 

rakományok egységes disztribúciója és a folyamatok nyomon követése biztosítható. A 

készletszint így jobban meghatározható és az áruk/rakományok rendelkezésre állása javítható. 

A szoftverrel támogatott vállalatok közötti kommunikáció az ellátási lánc nélkülözhetetlen 

részét képezi a komplex logisztikai szolgáltatások számára. A folyamatok korszerűsítésével a 

jó minőség, a precizitás és a biztonság biztosíthatók. 

A számítógéppel támogatott szimuláció számára a következő paraméterek lényegesek: 

• a rendszer várt üzemelési szintjéhez szükséges szolgáltatási készletek optimális összeállítása 

és tervezése, 

• a rendszer szűk keresztmetszeteinek meghatározása a logisztika szempontjából, 

• a rendszermegoldáshoz további rendszertartalékok feltárása. 

 

3.2. Speciális logisztikai szoftverek 

Az említett CAD szoftverek mellett számos speciális logisztikai szoftver van, amelyek 

megoldják az egyedi logisztikai kérdéseket és segítik a vállalatokat az egész ellátási lánc 
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3.2. Speciális logisztikai szoftverek 

Az említett CAD szoftverek mellett számos speciális logisztikai szoftver van, amelyek 

megoldják az egyedi logisztikai kérdéseket és segítik a vállalatokat az egész ellátási lánc 

kezelésében. 

A logisztikai és szállításkezelési szoftver eszközöket biztosít a külső logisztikai 

szolgáltatóknak (3PL), szállítmányozóknak, légi, szárazföldi és tengeri áruszállító 

vállalatoknak, exportőröknek, importőröknek és mindenkinek, akiknek ellátási lánc kezelési 

és irányítási műveletekre van szükségük, a nyomon követést és a kiszállítás végrehajtását 

kezelik és irányítják, hozzájárulnak a hibák csökkentéséhez és a hatékonyság javításához az 

ellátási lánc irányítási folyamatokban. A logisztikai szoftver úgy van megtervezve, hogy 

biztosítsa a specializált logisztikai szolgáltatóknak a szükséges eszközöket, amelyek segítik 

őket a kiszállítási üzleti tevékenységük végrehajtásában és irányításában. Lényegében kétféle 

típusú ilyen szoftver áll rendelkezésre: 

• Ellátási lánc kezelés. Ezek azok a funkciók, amelyek az áru felvétel, nyomon követés és 

kiszállítás végrehajtását kezelik és irányítják. Az ellátási lánc irányítás tartalmazza a 

készlet és szállítás összes részletét, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a termék eljusson 

végső rendeltetési helyére. 

• Ügynöki munka és ajánlattétel. Mivel a legtöbb logisztikai szolgáltatónak szerződéses 

megállapodásai vannak harmadik felekkel, az áruszállítási ügynöki tevékenység 

szoftvernek is szüksége van az üzleti szempont kezelésére. Az áruszállítási ügynöki 

munka szoftver tartalmazhat ajánlattevést és szerződéskezelést, könyvelést és más 

lényeges üzleti funkciókat is. 

A logisztikai alkalmazási kategóriák a következők: 

• Raktárkezelés és irányítás: Ez vonalkódos vagy RFTD szkennelést, készletáthelyezést és 

okos tárolási eszközöket tartalmaz a raktárirányító támogatására a tárolási hely eldöntésében 

és az áru felvétel/csomagolás támogatásában. 

• Készletellenőrzés: Kezeli a vásárlási megrendeléseket és az ellátási szinteket, a 

meglévő, kiosztott és rendelt mennyiségeket a történeti és trend információkkal együtt, 

előrejelzési célokra. Támogatja a megrendelés teljesítését, a raktári ellenőrzést és a 

beszállítók keresését. 

• Szállításirányítás: Automatikus fuvarozó választást tartalmaz (a legjobb fuvarozó vagy 

szállítási módszer meghatározása az egyes kiszállításokhoz), valamint a 

küldeményegyesítést, útvonal optimalizálást, az áru valós időben történő nyomon követését 

és feladás ütemezését. 

• Import/export támogatása: Mivel sok árufuvarozó nemzetközi árukkal foglalkozik, a 

legtöbb rendszer támogatást biztosít a valutaváltás, vámkezelés, adózás, a különböző 

nyelvek használata, a kereskedelmi szabályozások, stb. kezelésének területén. 
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• Kockázatkezelés: Segít a rossz helyzetekből a legjobb megoldás megtalálásában a 

baleset feldolgozás, a biztosítási kárigény, az elveszett áruk vagy más események 

kezelésének egyszerűsítésével. Használható a kockázat enyhítés lehetséges területeinek 

azonosításában, pl. a gépjármű vezető történetének feltárásával vagy veszélyes áruk 

(gyúlékony vagy mérgező anyagok) gyakorlatának elemzésében . 

• Ügyfélkapcsolatok kezelése: Támogatja az eladásokat és a marketing gyakorlatokat, 

valamint segíti az íróasztali és ügyfél elégedettséget. 

• Integrált könyvvitel: Kezeli az árajánlatokat, kiadásokat, számla kiállításokat, számlázást, 

követeléseket, sőt a valuta ügyleteket is a hiánytalan információ átadás biztosítására az áruk 

kezelése és a fizetés között. 

A logisztikai kezelés az ellátási lánc kezelésének az a része, ami az áruk, szolgáltatások és a 

kapcsolódó információk előre és fordított irányban történő áramlásának hatékony és 

eredményes tervezését, megvalósítását és ellenőrzését végzi az ügyfelek követelményeinek 

kielégítésére. 

A szoftver csomagok/alkalmazások új logisztikai felhőn alapuló megoldásokat alkalmaznak a 

logisztikai folyamatok automatizálására, ami segíti az ellátási lánc iparágat a munkafolyamat 

automatizálásában, valamint a rendszer kezelésében és irányításában. Csupán néhány 

általánosított szoftvercsomag áll rendelkezésre a piacon a logisztika számára. Ez azért van így, 

mert nincs általános szabály a rendszer- vagy a munkafolyamat általánosítására vagy 

parametrizálására, még ha a gyakorlat többé-kevésbé ez is, de a folyamat mégis teljesen 

különbözik szervezetenként. 

A kereskedelmi vállalatok többsége az egyik vagy másik vámkezelési megoldást alkalmazza, 

az előttük álló munkától függően. Ezek a szoftvercsomagok kezelik az ellátási lánc tervezését, 

az igénytervezést, a beszállítók irányítását, a forrásválasztást és beszerzést, a raktárirányítást, 

a munkaerő gazdálkodást, az eladó által kezelt készleteket, a rendelésteljesítést, a 

készletgazdálkodást, a művelettervezést, árképzést, tárolási műveleteket és a kereskedelem 

összes csatornáját. 

Az ilyen típusú alkalmazások között egyesek szorosan kapcsolódnak a CAD-hoz, mint pl. a 

raktárkezelési, szállításirányítási, import/export-támogatási, padlófelület-kezelési 

szoftvercsomagok. 
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4. Következtetések 

A CAD alkalmazásnak a logisztikában számos előnye van az üzemeltetők és vállalkozók 

számára: 

• nagyobb hatékonyságot biztosít, 

• az innovatív folyamatokat javítja, 

• versenyképesebb, 

• készlethasznosítás optimalizálása, 

• szállítási útvonalak optimalizálása, 

• biztonság növelése, 

• költségek és időfelhasználás csökkentése, 

• jobb anyagáramlás és megnövelt hozzáadott érték, 

• a folyamatban szimulációs változások lehetségesek (termelés, logisztikai folyamatok). 
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1. Bevezetés 

Az üzemen belüli, illetve kívüli anyagáramlási folyamatok optimális kialakítása minden 

nyereségre törekvő piaci szereplő elemi érdeke. Ahogy a termelőfolyamatok technikai és 

gazdasági színvonalának folyamatos emelése, úgy az anyagáramlási folyamatok állandó 

figyelemmel kísérése is vállalati érdek. 

Sok gyártó elköveti azt a hibát, hogy csak a vállalaton belüli termelési tevékenységére 

koncentrál. Ennek a megközelítésnek a hiányosságai azonban nyilvánvalóak, hiszen a 

növekvő komplexitás, a csökkenő gyártási sorozatnagyságok, a lerövidülő termék-

életciklusok és a folyamatosan csökkenő készletnagyságok mind a menetrendszerinti 

ütemezett szállítások felértékelődéséhez vezetnek. A csökkenő szállítási mennyiségek és a 

növekvő gyakoriságok szükségszerűen a szállítási költségek emelkedésével járnak (Harris, 

1915). Ahhoz, hogy a vállalatok növekvő szállítási költségeiket csökkenteni tudják, indokolt 

lehet új technikák és technológiák alkalmazásának vizsgálata is. 

Napjainkban a közlekedési szektor felelős a globális CO2 kibocsátás egynegyedéért, és a 

közlekedési szektornak a legnagyobb a kőolajtól való függősége is (98%) (Quadrielli, 2007). 

A járműállomány prognosztizált növekedése a széndioxid emisszió további növekedését vonja 

maga után, valamint a szektor kőolajtól való függőségét is csak tovább növeli (Döhmel, 

2008). 

Az elektromos gépjárművek fokozatos terjedésével a fent említett indokok miatt az ipari 

szereplőknek is érdeke a technológiában rejlő lehetőségek naprakész vizsgálata. Több 

tanulmány született már a városi teherszállításban használható kis teherbírású elektromos 

meghajtású tehergépjárművek korlátozott alkalmazásában rejlő gazdasági és károsanyag 

kibocsátási potenciálról (Leonardia, 2014). 

 

2. Az elektromos meghajtásban rejlő potenciál 

A jelenlegi technológiai fejlettség mellett a hangsúly az elektromos meghajtású gépjárművek 

korlátozott alkalmazásában van. Mivel az akkumulátor fejlesztésben továbbra sem történt 

érdemi áttörés, így ezek a gépjárművek csak rövidtávon és csak hosszú töltési periódussal 

jelenthetnek tényleges alternatívát az egyes szállítási tevékenységek megoldására. A jelenlegi 

kutatás-fejlesztési tervek ezért leginkább a városi alkalmazásukkal foglalkoznak. 

Az innovatív megoldásokra mindenkor fogékony ipari réteg jó célcsoportja lehet a tisztán 

elektromos meghajtású megfelelő szállítási kapacitással és hatótávval rendelkező 

tehergépjárművek alkalmazásának. Ezen ipari szereplők ugyanis belső anyagmozgatási 

feladataikra már több évtizede elektromos üzemű gépeket használnak, így az elektromos 
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technológia semmiképpen sem lenne idegen egy ilyen tehergépjármű flottát alkalmazni 

szándékozó vállalatnak. A kis hatótáv pedig nem feltétlenül probléma, sőt ideális lehet 

gyáregységek közötti menetrendszerű szállításra, ahol a töltési pontok kialakítása relatíve kis 

költséggel megvalósítható. 

Az elektromos meghajtással rendelkező gépjárművek karbantartási és fenntartási költségei 

ugyan még teljes egészében nem ismertek, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 

költségeik messze elmaradnak a hagyományos belső égésű hajtóművel szerelt 

tehergépjárművek költségeitől (Emőd, Tölgyesi, Zöldy 2006). A belső égésű motorral szerelt 

gépjárművek mindegyikére (motor, autó) egyaránt elmondható, hogy az első kilométeren akár 

egy kis köbcentis motor is jelentősnek mondható túlfogyasztást produkál. A benzines 

gépjármű működéséből fakadóan hatalmas benzinfelesleggel (szivató) indít, a sok benzin 

egyrészt túlfogyasztást okoz, másrészt lemossa a kenőolajat a hengerek faláról, tehát 

rohamosan kopik a motor. A dízeles gépjármű a hidegindítást követően ugyan nem kér 

dúsítást, a gázolaj pedig még nagy mennyiségben sem képes úgy lemosni a kenőanyagot a 

hengerfalról, mint kicsiben a benzin, így kopása elhanyagolható, viszont a motor negatív 

tulajdonságai (erős, kiegyenlítetlen járás miatt kettőstömegű lendkerék alkalmazását igényli 

és/vagy turbófeltöltő nélkül csekély teljesítmény) miatt jelentősebb odafigyelést és 

karbantartást is igényel. Tehát a fenti tényezők miatt, relatíve kis távolságra, mind fogyasztás, 

mind pedig karbantartás miatt nem ideális belső égésű motorral szerelt gépjárművek 

alkalmazása. 

 

3. Jelenleg használatos anyagmozgató és haszongépjárművek 

Az ipari szereplők anyagmozgatási folyamataikra több féle géptípust alkalmaznak, ennek 

megfelelően műszaki jellemzőik alapján a következő csoportosítás lehetséges (Pánczél, 

2006): 

- belső anyagmozgatási feladatok szerint, ill. 

- külső, illetve üzemrészek közötti anyagmozgatási feladatok szerint. 

 

3.1. Belső anyagmozgatási feladatok ellátásához alkalmazott gépek 

Zárt logisztikai rendszerek belső anyagmozgatási folyamataikat szakaszos működési 

anyagmozgató gépekkel látják el. Ezek olyan gépek, amelyekkel az anyagokat rövid 

távolságra gyorsan lehet továbbítani, s amelyek többségével az áruk vízszintes és függőleges 

irányú mozgatása is lehetséges. A különböző speciális célokra sokféle géptípust fejlesztettek 

ki. A leggyakoribbak a mindenki számára ismert targoncák, melyek műszaki jellemzőit 
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3. Jelenleg használatos anyagmozgató és haszongépjárművek 

Az ipari szereplők anyagmozgatási folyamataikra több féle géptípust alkalmaznak, ennek 

megfelelően műszaki jellemzőik alapján a következő csoportosítás lehetséges (Pánczél, 

2006): 

- belső anyagmozgatási feladatok szerint, ill. 

- külső, illetve üzemrészek közötti anyagmozgatási feladatok szerint. 

 

3.1. Belső anyagmozgatási feladatok ellátásához alkalmazott gépek 

Zárt logisztikai rendszerek belső anyagmozgatási folyamataikat szakaszos működési 

anyagmozgató gépekkel látják el. Ezek olyan gépek, amelyekkel az anyagokat rövid 

távolságra gyorsan lehet továbbítani, s amelyek többségével az áruk vízszintes és függőleges 

irányú mozgatása is lehetséges. A különböző speciális célokra sokféle géptípust fejlesztettek 

ki. A leggyakoribbak a mindenki számára ismert targoncák, melyek műszaki jellemzőit 

különféle változataik miatt rendkívül nehéz még nagy általánosságban is definiálni. Azokban 

az esetekben, mikor az anyagáramlás volumene, illetve távolsága nem jelentős, ezekkel a 

szakaszos működésű gépekkel gond nélkül megoldhatóak az üzemen belüli anyagmozgatási 

feladatok. 

 

3.2. Külső anyagmozgatási feladatok ellátásához alkalmazott gépek 

Egymáshoz közeli gyáregységek anyagmozgatási feladataikra belső égésű motorral szerelt, az 

igényeknek leginkább megfelelő járműfelépítménnyel rendelkező típusokat alkalmaznak. 

Ezek lehetnek: 

- puttonyos járműfelépítmények, melyek hasznos teherbírása 0,7-1t között lehet, 

- dobozos típusú felépítmények, melyek hasznos teherbírása 1-7,5t is lehet, 

- nyitott szerkezetek (ponyvás/léckeretes felépítmény), melyek hasznos teherbírása 7,5-

24t is lehet. 

Ahogy a felsorolásból is kitűnik, az elektromos meghajtással üzemelő gépjárművek jelenleg 

még nem terjedtek el, holott ezen gépjárművek üzemanyagköltsége jóval kedvezőbb, mint a 

belső égésű motorral szerelt gépjárműveké. Ez az érték az Európai Uniós energia árakat 

figyelembe véve személygépkocsiknál megközelítőleg 4-5-ször kisebb (PwC, 2014). A lassú 

elterjedés okait nyilvánvalóan nem az ipari szereplőkben kell keresni, hiszen hátrányaik (lassú 

töltés, kis hatótáv) könnyen kezelhetőek lennének termelési környezetben, gazdaságos 

működésük pedig minden vállalat számára vonzó. A probléma az, hogy Magyarországon 

kereskedelmi forgalomban nem kapható elektromos meghajtással szerelt tehergépjármű, 

ráadásul külföldön sincs sok, az ipari szereplők számára legalább szükséges 7,5 tonna 

összsúllyal (3,2 tonna hasznos teherbírás, 15-18 EUR paletta szállítás) rendelkező teherautó. 

Elektromos furgonok ugyan már nagyobb számban találhatók, de ezek is főleg Észak-

Amerikában és Nyugat-Európában városi kis teherszállításban terjedtek/terjednek el, ahol 

elegendő a 700-1500 kg teherbírás (BESTUFS, 2007).  

 

4. Esettanulmány 

Kutatásunkban arra kívánunk rámutatni, hogy mely esetekben van értelme elgondolkodni az 

ipari szereplőknek az elektromos hajtáslánccal rendelkező gépjárművek külső 

anyagmozgatási feladataikhoz való rendelésének.1 Esetünkben a vizsgált vállalat egy több 

telephellyel rendelkező autóipari beszállító, ahol az anyagáramlást jelenleg hagyományos 

                                                 
1 Jelen tanulmányunkban eltekintünk a beszerzésük nehézségeitől. 

Z
öl

d 
lo

gi
sz

tik
a



184     LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015

diesel meghajtású tehergépjárművekkel oldják meg. Kutatásunk e fejezetében létező vállalati 

példán keresztül kívánunk rámutatni az elektromos meghajtásban rejlő lehetőségekre. 

 

4.1. Vállalati anyagáramlás feltárása 

A vállalat jelenleg három telephellyel rendelkezik, melyek közül kettő termelőegységként, 

egy pedig központi elosztó raktárként funkcionál. 

- 1. számú gyár (GY1), üzemegységek: szerelde, lakkozó, fröccsöntő, készáruraktár, 

félkészáruraktár. 

- 2. számú gyár (GY2), üzemegységek: szerelde, lakkozó, fröccsöntő, készáruraktár, 

félkészáruraktár. 

- Központi raktár (KER), beszerzett alkatrészek raktára: összeszereléshez szükséges 

minden alkatrész megtalálható. 

Telephelyek közti viszonylatok elhelyezkedését az alábbi sematikus 1. ábra mutatja be: 

 

KER

GY1 GY2

8 km

 
1. ábra. Gyáregységek és a központi raktár kapcsolata (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A napi viszonylatok két részre bonthatóak: 

- Előre nem tervezhető szállítások jellemzően a GY1 – GY2 viszonylaton. 

Mivel technológiai és egyéb okokból a két gyár egymás számára is „beszállítóként” 

funkcionál, ezért a felmerülő igények szerint közlekednek a lakkozó, fröccsöntő és 

előszerelő üzem számára szükséges alapanyagok és félkész termékek. 

A másik két viszonylaton is van menetrenden kívüli jármű, melynek oka, hogy a 

műanyag granulátum szállítása csak 24t teherbírású gépjárművel oldható meg. 

- Menetrendszerinti szállítások az alábbi viszonylatokon: 

o KER – GY1: napi menetrendszerinti futás átlag 234 km, 

o KER – GY2: napi menetrendszerinti futás átlag 144 km. 
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KER – GY1 Forda 

Esettanulmányunkban a leghosszabb „fordát” vizsgáljuk, mely a következő menetrendből 

épül fel: 

 

1. TGK GY1-KER 
  

 

Várakozás Út Várakozás Út  

1:00 0:30 0:40 1:00  

KER indulás GY1 érkezés GY1 indulás KER érkezés Km 

6:30 7:00 7:40 8:10 26 

9:10 9:40 10:20 10:50 26 

11:50 12:20 13:00 13:30 26 

14:30 15:00 15:40 16:10 26 

17:10 17:40 18:20 18:50 26 

19:50 20:20 21:00 21:30 26 

22:30 23:00 23:40 0:10 26 

1:10 1:40 2:20 2:50 26 

3:50 4:20 5:00 5:30 26 

   
Összesen 234 km 

1. táblázat. GY1-KER Forda (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A fenti 1. táblázatban jól látható, hogy az érkezések és indulások közt jelentős idő áll 

rendelkezésre ahhoz, hogy tölteni lehessen az esetlegesen alkalmazandó elektromos 

tehergépjárművet, folyamatosan biztosítva ezzel a megfelelő működéshez szükséges 

energiamennyiséget. De akár elég lehet egy fél órás gyorstöltés is a napi működéshez, hiszen 

ezeknek a gépjárműveknek a hatótávja 100 és 160km között mozog. 

 

4.2. Havi üzemeltetési költségek alakulása 

Több külföldi kutatás is foglalkozik az elektromos és a hagyományos meghajtással rendelkező 

gépjárművek költségeinek összehasonlításával, ezen kutatások többsége azonban csupán a 

személyautókkal kapcsolatos. Elemzésünkben igyekeztünk összehasonlítani a gépjármű flotta 

80%-át kitevő hagyományos diesel meghajtással szerelt (7,5 t össztömegű) tehergépjármű 

fogyasztási költségeit egy hasonló elektromos teherautóéval. A gázolaj költség 

kalkulációjánál a NAV által megadott jelenlegi elszámolási költségeket a vállalat 
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kimutatásaival összehasonlítva vettük figyelembe, így átlagban 19l/100km fogyasztási 

értékkel számoltunk. Az elektromos áram költségénél pedig átlag bruttó 39 Ft/kWh órát 

vettünk figyelembe. Az elektromos tehergépkocsinál a gyárilag megadott fogyasztási 

értékekkel 120kWh-val számoltunk. 

 

 km/hó 
Gázolaj költsége 

427 FT/l 

Elektromos áram 

költsége 

39Ft/kWh 

TGK 1 (7,5t) 2489 201 933 Ft 116 485 Ft 

TGK 2 (7,5t) 2260 183 354 Ft 105 768 Ft 

TGK 3 (7,5t) 5458 442 808 Ft 255 434 Ft 

TGK 4 (7,5t) 5516 447 513 Ft 258 149 Ft 

TGK 5 (7,5t) 2952 239 496 Ft 138 154 Ft 

TGK 6 (7,5t) 2838 230 247 Ft 132 818 Ft 

Havi összes futás és 

energia költség: 
21513 km 1 745 350 Ft 1 006 808 Ft 

2. táblázat. Költségkülönbségek az egyes meghajtásoknál (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A 2. táblázat kellő módon szemlélteti, hogy még egy ilyen kis flottánál is jelentős 

költségmegtakarítások érhetők el. Pontos értéket ugyan nehéz mondani, hiszen az 

üzemanyagárak folyamatos változása állandó korrigálást igényel, de a fellelt szakirodalom és 

saját kutatásaink alapján nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy az elektromos 

tehergépkocsi üzemeltetési költsége megközelítőleg a fele2 a hagyományos meghajtással 

szerelt tehergépjárműnek. 

Az is nagyban befolyásolja a költségeket, hogy mikor töltjük a tehergépkocsikat, hiszen 

például az éjszakai áram további megtakarításokat eredményezhet a vállalatnak. Ehhez 

hozzájöhet még a tanulmányunkból szándékosan kihagyott kisebb karbantartási költség is. 

Az éremnek van azonban másik oldala is. Jelenleg az elektromos autók és tehergépkocsik ára 

még magasabb, mint a robbanómotorral szerelt társaiké. Általánosságban elmondható, hogy 

jelenleg egy normál diesel meghajtású 7,5 tonna össztömegű tehergépkocsi árát 

összehasonlítva egy ugyanolyan teherbírású elektromos tehergépkocsi árával, az közel a 

                                                 
2 Ez a megtakarítási érték személygépkocsiknál a duplája (4*) is lehet. 
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kimutatásaival összehasonlítva vettük figyelembe, így átlagban 19l/100km fogyasztási 

értékkel számoltunk. Az elektromos áram költségénél pedig átlag bruttó 39 Ft/kWh órát 

vettünk figyelembe. Az elektromos tehergépkocsinál a gyárilag megadott fogyasztási 

értékekkel 120kWh-val számoltunk. 

 

 km/hó 
Gázolaj költsége 

427 FT/l 

Elektromos áram 

költsége 

39Ft/kWh 

TGK 1 (7,5t) 2489 201 933 Ft 116 485 Ft 

TGK 2 (7,5t) 2260 183 354 Ft 105 768 Ft 

TGK 3 (7,5t) 5458 442 808 Ft 255 434 Ft 

TGK 4 (7,5t) 5516 447 513 Ft 258 149 Ft 

TGK 5 (7,5t) 2952 239 496 Ft 138 154 Ft 

TGK 6 (7,5t) 2838 230 247 Ft 132 818 Ft 

Havi összes futás és 

energia költség: 
21513 km 1 745 350 Ft 1 006 808 Ft 

2. táblázat. Költségkülönbségek az egyes meghajtásoknál (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A 2. táblázat kellő módon szemlélteti, hogy még egy ilyen kis flottánál is jelentős 

költségmegtakarítások érhetők el. Pontos értéket ugyan nehéz mondani, hiszen az 
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saját kutatásaink alapján nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy az elektromos 

tehergépkocsi üzemeltetési költsége megközelítőleg a fele2 a hagyományos meghajtással 

szerelt tehergépjárműnek. 

Az is nagyban befolyásolja a költségeket, hogy mikor töltjük a tehergépkocsikat, hiszen 

például az éjszakai áram további megtakarításokat eredményezhet a vállalatnak. Ehhez 

hozzájöhet még a tanulmányunkból szándékosan kihagyott kisebb karbantartási költség is. 

Az éremnek van azonban másik oldala is. Jelenleg az elektromos autók és tehergépkocsik ára 

még magasabb, mint a robbanómotorral szerelt társaiké. Általánosságban elmondható, hogy 

jelenleg egy normál diesel meghajtású 7,5 tonna össztömegű tehergépkocsi árát 

összehasonlítva egy ugyanolyan teherbírású elektromos tehergépkocsi árával, az közel a 

                                                 
2 Ez a megtakarítási érték személygépkocsiknál a duplája (4*) is lehet. 

dupláját teszi ki (akkumulátor csomaggal együtt), ehhez jöhet még hozzá az egyes gyorstöltő-

pontok kialakításának költsége is, amely szintén nem elhanyagolható (~25-30e €). 

Természetesen várható, hogy az energiatárolási technológia fejlődésével az egyes költségek is 

csökkenni fognak, de ennek mértéke ma még eléggé kiszámíthatatlan.  

 

4.3. Éves üzemeltetési költségek alakulása 

A gyár által megadott futásteljesítményeket alapul véve csak a fogyasztási és beruházási 

költségekkel kalkuláltunk. Alapszámításunkban 6 db elektromos és hagyományos meghajtású 

gépjármű beszerzési és fogyasztási költségeit vettük alapul. A 7,5 tonna össztömegű 

gépjárművek beszerzési költsége a következő: 

- diesel üzemű tgk, beszerzési ára: ~14.000.000 Ft/db, 

- elektromos hajtású tgk beszerzési ára: ~21.000.000 Ft/db. 

 

Elektromos 0. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Beruházás 

tőkeszükséglet

e 

-

126.000.00

0 
     

Üzemanyag 

költség  

-

12.081.700 

-

12.081.700 

-

12.081.700 

-

12.081.700 

-

12.081.700 

Teljes 

pénzáram 

-

126.000.00

0 

-

138.081.70

0 

-

150.163.40

0 

-

162.245.10

0 

-

174.326.80

0 

-

186.408.50

0 

 
      

Diesel 0. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 

Beruházás 

tőkeszükséglet

e 

-

84.000.000      

Üzemanyag 

költség  

-

20.944.196 

-

20.944.196 

-

20.944.196 

-

20.944.196 

-

20.944.196 

Teljes 

pénzáram 

-

84.000.000 

-

104.944.19

6 

-

125.888.39

2 

-

146.832.58

8 

-

16.777.678

4 

-

188.720.98

0 

3. táblázat. Megtérülés alakulása (Forrás: saját szerkesztés). 
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A 3. táblázatban látható, hogy az elektromos tehergépkocsi jelentős beruházási költsége 

ellenére annak kedvezőbb üzemeltetési költsége miatt már az ötödik évben „megtérülést” 

mutat a robbanómotoros tehergépkocsi beruházási és üzemeltetési költségeivel szemben.  

Jelen esetben a tört évet úgy 

számszerűsíthetjük, hogy az utolsó 

kedvezőbb (diesel) negatív kumulált értéket 

(-167 mFt) elosztjuk az azt követő év 

(elektromos) teljes pénzáramával (-186 

mFt), vagyis a beruházás a „megtérülési idő 

módszer” szerint 4,9 éven belül megtérülést 

mutat. Számításainkban az energiaárak 

alakulását a vizsgált időszakban nem 

modelleztük, mivel a megfelelő extrapoláció a rendelkezésre álló adatok alapján nem 

végezhető el teljes körűen. A várható hazai ármozgások tekintetében fontosnak tartjuk 

megjegyezni azt a kormányzati szándékot, amely a villamos energia árát középtávon 

jelentősen mérsékelni szándékozik, így a vizsgált esetben a megtérülés diszkontált mutatókkal 

számítva kedvezőbb is lehet. 

 

5. Összefoglalás 

Tanulmányunkban arra kívántunk rámutatni, hogy egyetlen ipari szereplőnek sem szabad 

ignorálnia az elektromos meghajtású gépjárművek alkalmazásának vizsgálatát, hiszen az 

üzemeltetésből eredő várható megtakarítások egyből érezhető jelentős 

költségmegtakarításokkal járhatnak együtt, így a környezetvédelmi előnyökön túl már 

gazdaságilag is igazolható egy elektromos meghajtású tehergépkocsi megvásárlása. 

A költségcsökkentésen kívül a vállalati hatékonyság és hírnév növeléséhez is hozzá járulhat, 

„zöldítheti” az ellátási láncot. Az elektromos járművek alkalmazása akár a hosszú távú 

vállalati stratégia része is lehet. Az ellátási lánc hatékony környezeti menedzselésével 

versenyelőnyt lehet elérni (Testa, Iraldo, 2010). 

Ugyan rengeteg még a nyitott kérdés, hiszen számításaink csak statikusak, céljuk is csupán a 

figyelemfelkeltés, viszont jó kiindulási alapot biztosíthatnak ahhoz, hogy azokat dinamikus 

számítási módszerekkel kiegészítve, pontosabb képet kapjunk az elektromos meghajtás 

alkalmazásából fakadó gazdasági előnyökről. Addig azonban nem tudunk mást tenni, mint 

várjuk, hogy Magyarországon is megjelenjenek az ipari környezetben is sikeresen működő új 

elektromos tehergépjárművek. 
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Összefoglaló: 

A fenntarthatóság és a zöld szempontok fontosságát sokan hangsúlyozzák a vállalati menedzsmentben. A 

beszerzés szerepét is egyre inkább kezdi a szakirodalom és a gyakorlat felismerni: ha a környezeti szempontok 

beépülnek a vállalati igények beszállító felé megfogalmazott követelményrendszerébe, akkor az tovagyűrűzve 

nagy hatást tehet az egész gazdaságra. Ez az írás a nemzetközi szakirodalom eredményeit gyűjti össze annak 

érdekében, hogy a zöldbeszerzés tevékenységeit azonosítani lehessen, majd az erre épülő kérdőíves felmérés 

adatai alapján elemzi a hazai vállalatok zöldbeszerzési gyakorlatát. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy a 

beszerzés a környezeti tényezőket tekintve főként a belső logisztikai (inverzlogisztikai) folyamatokba 

kapcsolódik be, a tervezésbe, a vállalati környezeti programokba kevésbé. A külső kapcsolatokban nagyobb 

feladatokat a szállítóértékelésben látnak a kitöltők, de a beszállítói folyamatok értékelése, a beszállítói 

kapcsolatok menedzsmentje kevésbé hangsúlyos. 

 

Kulcsszavak: zöldbeszerzés, inverzlogisztika, zöld beszállítóértékelés 

 

1. A zöldbeszerzés tevékenységei a szakirodalmi kutatásokban 

A nemzetközi szakirodalom nagy terjedelemben foglalkozik a környezettudatos 

vállalatirányítás kérdésével, melynek egy területe a zöldbeszerzés. Meglepő módon kevés 

azon tanulmányok száma, amelyek gondolatokat tennének közzé arról, hogy milyen 

tevékenységeket is érthetünk ide, illetve a vállalati gyakorlatban mennyire végzik ezeket. A 

következőkben a nemzetközi szakirodalomban leginkább idézett írásoknak az eredményeit 

mutatjuk be időrendi sorrendben.  

Zöldbeszerzéssel kapcsolatos témában a nemzetközi szakirodalomban az 1990-es évek 

második felében jelentek meg cikkek először nagyobb számban. Időben az egyik első Min és 

Galle (1997) írása, akik a zöldbeszerzés tevékenységeit modelljükben alapvetően két 

                                                 
1 A kutatás az OTKA (K105888) támogatásával készült. 
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1 A kutatás az OTKA (K105888) támogatásával készült. 

csoportra bontják: az erőforrás csökkentésre (recycling, újrafelhasználás, és az erőforrás 

változtatás és kontrollra) valamint a hulladék csökkentésre. 2001-es tanulmányukban 

lényegében a tevékenységeket előmozdító és hátráltató tényezők feltárására törekszenek (Min, 

Galle, 2001). 

Témánk szempontjából két érdekes nemzetközi felmérés is született nagyjából egy időben. 

Carter et al. (1998) tanulmánya az USA és Németország vállalatainak beszerzési gyakorlatát 

veti össze. A tanulmány zöldbeszerzésnek azt értelmezi, amikor a beszerzést bevonják olyan 

tevékenységekbe, amelyek célja a recycling (újrahasznosítás), az újrafelhasználás, és az 

erőforrás csökkentés elősegítése. Kutatásukban a termelő vállalatok beszerzéseit állítják a 

központba, ahogy a zöldbeszerzés kiemelt tevékenységeiből érezhető. 

A másik tanulmány is nemzetközi összehasonlítást végez: Arnold et al. (1999) egy beszerzési 

kutatás során a beszerzés jövőjét meghatározó stratégiai területek egyikeként azonosította a 

környezeti szempontok beépítését, s egy kérdőíves felmérés segítségével vizsgálta a 

zöldbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységségeket. Legfontosabb eredményként a 

következőket kell kiemelnünk: a cikk 13 zöldbeszerzési feladatot azonosít, melyben túllép a 

már említett két tanulmány által leírt tevékenységeket, hiszen pl. vizsgálja a 

termékfejlesztésbe való bekapcsolódást is. A kutatás jelezte, hogy mind az észak-amerikai, 

mind az európai cégek várakozása az volt, hogy a környezeti szempontok súlya növekedni fog 

a beszerzésben. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a magyar adatok három 

vonatkozásban mutattak statisztikailag szignifikáns eltérést a nemzetközi mintához képest. A 

beszerzés bevonása a termékek energia- és anyagtakarékosabb tervezésébe lényegesen 

magasabb, mint az észak-amerikai vállalatoknál, ugyanakkor lényegesen kevésbé vannak 

bevonva a feleslegessé vált berendezések értékesítésébe, illetve a veszélyes anyagok 

megsemmisítésébe. Ez a felmérés is erősen termelés-orientált, de a mintában (igaz a beszerzés 

akkori fejlettségét tükrözve) kis elemszámmal szerepelnek szolgáltató cégek is. 

Zhu et al. (2005) cikkében a zöldbeszerzési tevékenységek motivációs hátterét helyezi 

középpontba. A kérdőíves felmérés 20 olyan tényezőt jelöl meg, amellyel a beszerzési 

gyakorlat leírható, s a korábbi amerikai felmérések után a kínai termelő vállalati gyakorlatot 

vizsgálják. Lényegében hasonló célokkal, de finomított és strukturáltabb modell alapján 

elemzik egy későbbi tanulmányban (Zhu et al, 2013), ahol a zöld beszerzést 9 tényező 

segítségével mérik, ugyanakkor részévé teszik a zöld ellátási lánc menedzsmentnek. Ennek a 

tényező csoportjai a környezeti tervezés (eco-design), a belső környezeti menedzsment, a 

beruházás visszanyerés (investment recovery), és a vevőkkel való környezeti szempontú 

kooperáció. 
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Az elmúlt időszakban megjelent cikkek körében jellemző, hogy a zöldbeszerzést egy tágabb 

zöld ellátási lánc megközelítés részeként értelmezik, melyben a beszerzés feladatai kettősek, 

egyrészt csatlakoznia kell a belső környezeti tevékenységekhez, másrészt a beszállítói 

kapcsolatokban kell a zöldszempontokat érvényre juttatnia. Hasan (2013) írásában ezeket a 

kapcsolatokat a következőképpen rendszerezi: vállalaton belüli környezeti tevékenységek, 

beszállítókkal és vevőkkel kapcsolatos gyakorlatok, környezettudatos termék és 

folyamatfejlesztés.  

Bár a zöldbeszerzés irodalma meglehetősen nagy, a fenti idézetekből látható, hogy viszonylag 

kevés tanulmány vállalkozott arra, hogy a zöldbeszerzés gyakorlatát empirikusan is 

tesztelhető tevékenységekre bontsa le. Ez az irodalom erősen termelésközpontú 

megközelítésben gondolkodik, s az újabb írások pedig ellátási lánc szemléletben rendszerezik 

a tevékenységeket.  

Mindez azt tükrözi vissza, hogy a szakirodalom a zöldbeszerzési tevékenységek 

feltérképezésére még nem fordított kellő figyelmet, holott segíthetné a gyakorlatot a 

rendszerező modellek létrehozása, eltérő iparági gyakorlatokra való értelmezése, a beszállítói 

és saját tevékenység hatásainak együttes értékelése. 

 

2. A zöldbeszerzési tevékenységek rendszerezése 

A zöldbeszerzési gyakorlat elemzéséhez az irodalom-összefoglalóban bemutatott cikkek 

empirikus anyagainak szintetizálásával egy olyan lista készült, mely egyrészt rendszerezi a 

lehetséges zöldbeszerzési tevékenységeket, másrészt egy kérdőív segítségével elemezhető 

elemeket fogalmaz meg. A tevékenységek két csoportra bontva szerepelnek: az első csoport a 

belső folyamatokkal és kapcsolódásokkal foglalkozik, míg a második csoport a külső, szállítói 

kapcsolatok környezeti vonatkozásait méri. A modell csoportjai tovább részletezhetőek, 

azonban az elemezhető és lekérdezhető mennyiségű tevékenység szám megfogalmazására 

törekedtem. Az így kialakított modell a zöldbeszerzési tevékenységek összefoglalására a 

következőket tartalmazza. 

 

I. Belső környezeti szempontú integráció:  

A) Környezeti menedzsmentbe: 

- Mennyire van a beszerzés bevonva a vállalati környezeti auditba? 

B) Tervezési folyamatokba: 

- Mennyire van a beszerzés bevonva a termékek környezeti szempontú 

fejlesztésébe? 
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- Mennyire van a beszerzés bevonva újrahasznosítható termékek fejlesztésébe? 

- Mennyire van a beszerzés bevonva a termékek veszélyes anyag tartalmának 

csökkentésébe? 

- Mennyire van a beszerzés bevonva a technológiában/gyártási folyamat során 

használt veszélyes anyagok csökkentésébe? 

- Mennyire van a beszerzés bevonva a folyamatok veszteségének 

csökkentésébe? 

C) Beruházás visszanyerése mennyire beszerzési feladat (kapcsolat a reverz    

     logisztikával): 

- Mennyire van a beszerzés bevonva az elhasznált termékek visszagyűjtésébe és 

hasznosításába? 

- Mennyire van a beszerzés bevonva a hibás termékek újrahasznosításába? 

- Mennyire van a beszerzés bevonva a felesleges készlet és anyagok 

értékesítése? 

- Mennyire van a beszerzés bevonva a hulladék és selejt értékesítésébe? 

- Mennyire van a beszerzés bevonva a felesleges berendezések értékesítésébe? 

D) Igények alakításába: 

- Mennyire van a beszerzés bevonva a környezeti szempontokat is figyelembe 

vevő specifikáció elkészítésébe? 

II. Kifelé irányuló zöldbeszerzési tevékenység: 

A) Termékszintű környezeti szállítóértékelés 

- A termékekre vonatkozó környezeti szempontok beépülnek a 

beszállítóértékelésbe. 

- Csomagolásra vonatkozó környezeti szempontok beépítése a beszállító 

kiválasztásba. 

- Környezetre ártalmas anyagok, összetevők kizárása a beszállító 

kiválasztásánál. 

- Elvárás, hogy a beszállító a környezeti hatásokat bemutassa. 

B) Folyamatszintű környezeti szállítóértékelés 

- A beszállító folyamataira vonatkozó környezeti szempontok beépítése a 

beszállítóértékelésbe. 

- Elvárás, hogy a beszállítónak legyen ISO 14000 minősítése. 

C) Szállítói kapcsolatok menedzsmentjének környezettudatossága 

- Termék életciklus elemzése a beszállítóértékelésnél. 
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- A beszállítótól megkövetelni a veszteség minimalizálási célokat. 

- A beszállítói folyamatok környezeti szempontú felmérése. 

- Saját környezeti standardok kijelölése a beszállítóknak. 

- Szállítóval való együttműködés környezetbarátabb termékek kifejlesztésre. 

- Tréning/tanácsadás a beszállítónak a környezeti szempontú fejlesztésekhez. 

A következőekben bemutatásra kerülő kérdőíves felmérés eredményei arra keresik a választ, 

hogy: 

- ezek a tevékenységek mennyire jelennek meg a hazai gyakorlatban, 

- hol látják a szakemberek a fejlesztési irányokat, 

- a tevékenység jellege és a méret mennyire határozza meg a zöldbeszerzési gyakorlatot. 

 

2. A kutatás hátteréről 

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszékén 

elvégzett kérdőíves felmérés az irodalom által felvázolt tevékenységeknek a hazai 

gyakorlatban való megjelenését vizsgálta. A kérdőívet 74 vállalati szakember töltötte ki. A 

kitöltésnél törekedtünk arra, hogy olyan válaszadókat keressünk, akik az adott cégnél alapos 

rálátással bírnak a beszerzésre, így főként beszerzési vezetők, beszerzők, logisztikai és ellátási 

lánc vezetők, kisebb cégeknél ügyvezetők töltötték ki a kérdőívet. A kérdőív kitöltetése 

publikus vállalati címlisták (Figyelő TOP 200, a Nemzeti Cégtár adatbázisa és egy KKV 

adatbázis) megkeresésével, illetve az alacsony válaszadási ráta miatt a Beszerzési Vezetők 

Klubja tagjainak és az MLBKT taglistájára való kiküldéssel beérkezett válaszokat 

tartalmazza. A minta nem tekinthető reprezentatívnak. A telefonos megkeresések során a 

kitöltést nem vállalók elsősorban a vállalati adatok bizalmas jellegére hivatkozva tagadták 

meg a válaszadást (holott a kérdőív kifejezetten törekedett arra, hogy minél kevesebb 

bizalmasnak minősíthető információt kérjen). Valószínűsíthető azonban, hogy a kérdőív 

kitöltésére az alapvetően jó gyakorlatot követő, illetve a zöldbeszerzés iránt személy szerint 

nyitottabb megkérdezettek inkább voltak hajlandóak. Ez azt is jelenti, hogy az eredmények 

valószínűleg a valósnál pozitívabb képet festenek a hazai gyakorlatról. 

 

3. A felmérés eredményei 

Az 1. táblázat a szakirodalom elemzése során összegyűjtött tevékenységek közül azokat 

vizsgálta, amelyek a belső integráltságot jelentik. 
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Beszerzés bevonása a (1-5 skálán) Jelenleg Ideálisan Különbség 

Vállalati környezeti auditba 2,770 3,527 0,757 

Termékek környezeti szempontú fejlesztésébe 2,243 3,230 0,986 

Újrahasznosítható termékek fejlesztésébe 2,189 3,243 1,054 

A termékek veszélyes anyag tartalmának csökkentésébe 2,824 3,486 0,662 

A technológiában/gyártási folyamat során használt 

veszélyes anyagok csökkentésébe 2,743 3,486 0,743 

Folyamatok veszteségének csökkentésébe 3,176 3,703 0,527 

Elhasznált termékek visszagyűjtése és hasznosítása 3,270 3,514 0,243 

Hibás termékek újrahasznosítása 2,703 3,257 0,554 

Felesleges készlet és anyagok értékesítése 3,365 3,676 0,311 

Hulladék és selejt értékesítése 3,216 3,568 0,351 

Felesleges berendezése értékesítése 3,041 3,446 0,405 

Környezeti szempontokat is figyelembe vevő specifikáció 

készítése 2,541 3,446 0,905 

1. táblázat. A beszerzés bevonása a vállalati folyamatokba (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A táblázat adataiból látható, hogy az értékek a legtöbb tevékenység esetében 3-as alattiak. (1-

5 skálán lehetett értékelni, ahol 1 a nem jellemző, 5 a teljes mértékben, azaz a 3-as érték 

közepes aktivitásnak fogható fel.) Egyedül az angol nyelvű szakirodalomban beruházás 

visszanyerésnek (investment recovery) nevezett szempontok, más terminológia szerint a 

visszáru logisztikához tartozó tevékenységek kaptak átlagosnál kicsit magasabb értéket. 

Ebben a csoportban egyedül a hibás termékek újrahasznosítása van közepes alatt. Ugyanakkor 

(igaz kicsivel) közepes feletti a folyamatok veszteségének csökkentésébe való bevonás. Ez 

valószínűleg azért van, mert a kitöltők itt is a logisztikai folyamatokhoz való kötődésre 

gondoltak.  (A korreláció is inkább a reverz logisztikai tevékenységekkel mutat kapcsolatot.)  

Az „ideálisan mennyire lenne a beszerzés bevonva” kérdésre a válaszok mindenütt 3-as feletti 

értéket mutatnak. Ideálisan a kitöltők szerint leginkább a folyamatok veszteségének a 

csökkentésébe kellene bevonni a beszerzést. A legnagyobb rés az ideális és a jelenlegi állapot 

között az újrahasznosítható termékek fejlesztésébe való bevonásnál tapasztalható, de a 

termékek környezeti szempontú fejlesztésébe és a környezeti szempontokat figyelembe vevő 

specifikáció készítésébe is indokolt lenne a beszerzést bevonni a kitöltők szerint. 

Érdekesség, hogy az elvégzett korreláció elemzések a tervezési folyamatokba bevonás 
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esetében különösen szoros kapcsolatot mutattak, kivéve a folyamatok veszteségének 

csökkentésébe való bevonást, mely inkább a reverz logisztikai tevékenységekkel mutatott 

szoros korrelációt. 

 

Mennyire igaz a beszerzési gyakorlatukra 1-5 skálán  Jelenleg Ideálisan Különbség 

Termékekre vonatkozó környezeti szempontok 

beépülnek a beszállítóértékelésbe      2,730          3,689          0,959     

Csomagolásra vonatkozó környezeti szem-pontok 

beépítése a beszállító kiválasztásba      2,811          3,730          0,919     

Környezetre ártalmas anyagok, összetevők kizárása a 

szállítókiválasztásnál      3,270          3,892          0,622     

Elvárás a beszállító felé a környezeti hatások bemutatása 
     2,743          3,432          0,689     

A beszállító folyamataira vonatkozó környezeti 

szempontok beépítése a beszállítóértékelésbe      2,554          3,676          1,122     

Elvárás, hogy a beszállítónak legyen ISO 14000 

minősítése      2,500          3,378          0,878     

Termékéletciklus elemzése a beszállítóértékelésnél 
     2,622          3,635          1,014     

A beszállítótól megkövetelni a veszteség minimalizálási 

célokat      2,581          3,514          0,932     

A beszállítói folyamatok környezeti szempontú felmérése 
     2,405          3,392          0,986     

Saját környezeti standardok kijelölése a beszállítóknak 
     2,338          3,392          1,054     

Szállítóval való együttműködés környezetbarátabb 

termékek kifejlesztésre      2,270          3,392          1,122     

Tréning/tanácsadás a beszállítónak a környezeti 

szempontú fejlesztésekhez      1,959          3,149          1,189     

2. táblázat. A kifelé irányuló zöldbeszerzési tevékenységek (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A kifelé irányuló tevékenységek értékelésénél a 2. táblázat adatai alapján látható, hogy a 

jelenlegi gyakorlatban egyedül a környezetre ártalmas anyagok, összetevők kizárása a szállító 
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esetében különösen szoros kapcsolatot mutattak, kivéve a folyamatok veszteségének 

csökkentésébe való bevonást, mely inkább a reverz logisztikai tevékenységekkel mutatott 

szoros korrelációt. 

 

Mennyire igaz a beszerzési gyakorlatukra 1-5 skálán  Jelenleg Ideálisan Különbség 

Termékekre vonatkozó környezeti szempontok 

beépülnek a beszállítóértékelésbe      2,730          3,689          0,959     

Csomagolásra vonatkozó környezeti szem-pontok 

beépítése a beszállító kiválasztásba      2,811          3,730          0,919     

Környezetre ártalmas anyagok, összetevők kizárása a 

szállítókiválasztásnál      3,270          3,892          0,622     

Elvárás a beszállító felé a környezeti hatások bemutatása 
     2,743          3,432          0,689     

A beszállító folyamataira vonatkozó környezeti 

szempontok beépítése a beszállítóértékelésbe      2,554          3,676          1,122     

Elvárás, hogy a beszállítónak legyen ISO 14000 

minősítése      2,500          3,378          0,878     

Termékéletciklus elemzése a beszállítóértékelésnél 
     2,622          3,635          1,014     

A beszállítótól megkövetelni a veszteség minimalizálási 

célokat      2,581          3,514          0,932     

A beszállítói folyamatok környezeti szempontú felmérése 
     2,405          3,392          0,986     

Saját környezeti standardok kijelölése a beszállítóknak 
     2,338          3,392          1,054     

Szállítóval való együttműködés környezetbarátabb 

termékek kifejlesztésre      2,270          3,392          1,122     

Tréning/tanácsadás a beszállítónak a környezeti 

szempontú fejlesztésekhez      1,959          3,149          1,189     

2. táblázat. A kifelé irányuló zöldbeszerzési tevékenységek (Forrás: saját szerkesztés). 

 

A kifelé irányuló tevékenységek értékelésénél a 2. táblázat adatai alapján látható, hogy a 

jelenlegi gyakorlatban egyedül a környezetre ártalmas anyagok, összetevők kizárása a szállító 

kiválasztásánál kapott közepesnél nagyobb értéket. Bár a különbség nem nagy, de a 

csoportokra tekintve látszik, hogy a termékszintű értékeléssel kapcsolatos tevékenységek, 

elvárások egy kicsivel magasabb értéket kaptak, mint a folyamat szintű értékeléssel 

kapcsolatos tevékenységek, illetve a beszállítói kapcsolatok menedzsmentjével kapcsolatos 

(értékelésen túl mutató) tevékenységek. A legalacsonyabb értéket a beszállító tréninggel vagy 

tanácsadással való segítése kapta. 

Jóval nagyobb az ideálisan végzendő tevékenységek értéke. Csakúgy, mint a belső 

integrációnál, itt is minden tevékenység közepesnél nagyobb értéket kapott. Nagyobbak 

azonban a rések is. Míg a belső integrációnál csak három tényező esetében volt az ideális, és a 

jelenlegi állapot közötti különbség nagyobb, mint 0,9, addig a beszállítóval kapcsolatos 

tevékenységek esetében mindössze két olyan tevékenység van, amelynél a rés nem éri el a 0, 

9-et. („környezetre ártalmas anyagok, összetevők kizárása a szállítókiválasztásnál” (0,622) és 

az „elvárás a beszállító felé a környezeti hatások bemutatása” (0,689). Ez azt is jelenti, hogy 

„ideális esetben” a beszerzésnek inkább a beszállítók értékelésében, menedzsmentjében látnak 

többletfeladatokat a kitöltők. Ez alól a termékek környezetbarátabbá tételével kapcsolatos 

feladatok lehetnek esetenként kivételek, mert ott a belső együttgondolkodás javítása fontos 

lehetne.  

A felmérés során vizsgáltuk a vállalati méret hatását. A szakirodalom az alkalmazottak 

számával jelez kapcsolatot. Az Anova elemzés alapján 5%-os szignifikancia szinten az 

alkalmazottak száma alapján képzett méretkategóriák között nem lehetett kimutatni 

szignifikáns különbséget. (Egyedül a termékek környezeti szempontú fejlesztésébe való 

bekapcsolódást tartották 6%-on szignifikánsan fontosabbnak az ideális zöldbeszerzés esetén 

az egészen kicsi illetve a nagyvállalati válaszadók.) A vállalatméret árbevétellel való mérése 

már nagyobb különbségeket jelez. Itt a termékek környezeti szempontú fejlesztésébe, a hibás 

termékek újrahasznosításába, és a vállalati auditba való bekapcsolódás mutat eltérést. A 

kisebb cégek (1 md Ft árbevétel alatt) kisebb aktivitása az eltérés oka. Különbség van az 

ideális állapot leírásában is: itt is a nagyobb vállalatok gyakorlatára jellemző jobban a 

termékre, illetve a beszállító folyamataira vonatkozó környezeti szempontok 

beszállítóértékelésbe való beillesztése, az ISO 14000 elvárása a beszállítótól, és a saját 

környezeti sztenderdek elvárása a beszállítótól. Érdekes, hogy egy ideális szervezet esetén 

csak a termékre vonatkozó szempontok környezeti szempontok közé való beépítését tartanák 

fontosabbnak, mint a kisebbek, azaz a beszállítói folyamatok elemzésére, a beszállítói 

kapcsolatok menedzsmentjére nem fordítanának több figyelmet, mint a kicsik. 

A szakirodalmi felmérések főként termelővállalatokat vizsgáltak. A tevékenységük miatt 
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feltételezhető lehet, hogy a környezeti hatás erősebb lehet a termelő vállalatok esetén, mint a 

szolgáltatóknál. Ugyanakkor ez nem feltétlen van így a beszerzésben. Az adatok ezt 

támasztják alá abból a szempontból, hogy az Anova elemzés gyenge különbséget csak a 

technológia/gyártási folyamat során használt veszélyes anyagok csökkentésébe való bevonás 

kapcsán jelez. Az ideálisnak tartott beszerzési gyakorlat leírásában azonban már különbség 

van a termékek veszélyes anyag tartalmának csökkentésében, valamint a szállítóval közös 

termékfejlesztésben is. Azaz a termelő és szolgáltató vállalatok zöldbeszerzési gyakorlatában 

az értelemszerűen a termeléshez kötődő feladatoknál van, egyéb beszerzéseiknél a gyakorlat 

nem különbözik. 

 

4. Összefoglalás 

A zöldbeszerzésről szóló szakirodalom tapasztalatai alapján az azonosított zöldbeszerzési 

tevékenységek köre a hazai tapasztalatok szerint elsősorban a belső tevékenységek, azon belül 

is visszaáru/inverz logisztika kapcsán volt jelentős. A külső kapcsolatokban a környezeti 

szempontok előtérbe helyezése bár jelen van, de a minta átlagát nézve közepesnél nem 

erősebb. A zöldbeszerzés jelentőségét a szakirodalom elsősorban abban azonosította, hogy a 

vállalati hatékonyságot támogatja (ez a már említett kapcsolatokon keresztül részben 

valószínűleg meg is történik) illetve, hogy a beszállítói hálózat felé támasztott környezeti 

elvárások miatt kikényszeríti a zöldebb termékeket és folyamatokat. Ez utóbbi azonban az 

adatok alapján nem tűnik átütő hatásúnak. Hiszen még a nagyobb (tehát feltételezhetően 

nagyobb befolyással bíró) vállalatok csoportja sem jelezte, hogy ez a gyakorlat jellemző lenne 

rájuk. Korábbi kutatásaink (Vörösmarty et al., 2011) jelezték, hogy kevés eszköz és kevés 

adat áll a beszerzők rendelkezésére. Úgy vélem, nagyon fontos lenne a jó példák minél 

szélesebb körű megismertetése ennek pótlására. Ugyanakkor a zöldbeszerzés gátló tényezőire 

adott válaszok a hiányzó információk mellett a szabályzó környezet gyengeségét, s a fokozott 

költségfókuszt is kiemelték. Így a zöldbeszerzés motivációjában ezeknek is nagy szerepük 

lehetne. 
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óta foglalkozik a területfejlesztés kérdéseivel. 2010-ben doktorált a Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Karán Regionális politika és gazdaság szakterületen. Kutatási területe a regionalizmus 

logisztikai elemzése a közigazgatástól a gazdasági fejlesztésig. A Pécsi Tudományegyetemen és a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen is oktat. 
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Összefoglaló: 

Az önkormányzatok önállóságát és központi felügyeletét irányító, ellenőrző politika Magyarországon állandó 

változásban van. A mindennapi politika az országos és a helyi viszonyokat – érdekei szerint – befolyásolni 

akarja, főként annak irányát és hatékonyságát. A helyi és az országos feltételek meghatározzák a közigazgatás 

(államigazgatás, önkormányzati igazgatás) folyamatát és ezek alapján a regionális/megyei politikai döntéseket. 

(a közigazgatási középszint helyzetét)  
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együttműködés, közigazgatási viszonyok 
 

1. A közigazgatási középszint 

Magyarországon a hatáskörök megosztása merőben problematikus volt az alsóbb és felsőbb 

hatóságok viszonyában. „A nagymértékű központosítást az államnak az önkormányzatokkal 

szembeni bizalmatlansága táplálta, mely (az önkormányzatok) mérhetetlen pazarlásban, a 

munkaerő és pénz elfecsérlésében, s a gazdasági élet fejlődésére gyakorolt hátráltató 

hatásában öltött testet” (Somlyódiné Pfeil, 2003). A központi hatalom ambivalens viszonya az 

önkormányzatokhoz a rendszerváltozás óta megfigyelhető. Az 1990-et megelőző tanácsi 

rendszert az új demokratikus közigazgatási felépítés működése érdekében rövid idő alatt fel 

kellett számolni, mert ez a közigazgatási rendszer, egy virtuálisan és a valóságban is egy 

kiemelt pontból – megyei tanács - irányított mátrixot alkotott. Így a közigazgatási alsó szint 

(település) és a közigazgatási felső szint (kormányzat) között a megye, mint közigazgatási 

középszint, egyben a közigazgatás meghatározó középpontja is. (Az 1971. évi I. törvény a 

Tanácsokról módosítása, az 1983. évi 26. számú trv. ezt a funkciót megerősíti.)  Logisztikai 
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középszint, egyben a közigazgatás meghatározó középpontja is. (Az 1971. évi I. törvény a 

Tanácsokról módosítása, az 1983. évi 26. számú trv. ezt a funkciót megerősíti.)  Logisztikai 

szempontból az a pont, amely az összes közigazgatási funkció begyűjtő és elosztó pontja. Ez 

egy az egypártrendszer logikája szerint minden szinten erős ideológiai ellenőrzés alatt álló 

rendszer. (Amely a személyi kiválasztástól a rendszer szintjeinek összehangolt működéséig a 

közigazgatási egészére kiterjed). A megyei pártvezetők egyben a párt országos vezetésében is 

részt vettek, ezért a megyei és országos pártvezetés között sokkal szorosabb volt a kapcsolat, 

mint a megyei és országos közigazgatási rendszer tagjai között. A rendszer felépítésének 

sajátosságai alapján a megye a saját közigazgatási területén önálló – az állami akarattól 

bizonyos függetlenséggel rendelkező – jogkörökkel is bírt. Ugyanakkor a megye az alsó 

közigazgatási szint minden közigazgatási aktusa felett teljes jogkörrel rendelkezett. Az alsó 

szintnek – a településeknek – minden lényeges döntés meghozatala előtt egyeztetnie kellett a 

megyével. Egyértelmű volt, hogy a közigazgatás rendszerváltásának kikerülhetetlen 

problémája a megyei közigazgatás funkciójának – a rendszerváltás igényeinek megfelelő – 

megváltoztatása. 

Mivel a korábbi közigazgatási rendszer kulcspontja a megye volt, ezért a megyei hatáskörök 

átrendezése, illetve megszüntetése volt a hatalomra került politikai erők első lépése. Az 1990. 

évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról megszüntette a megyét, mint középszintű 

közigazgatási egységet Magyarországon (1. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A közigazgatási középszint funkció változásai következtében (1. táblázat) a megye, a totális 

hatalmi jogkörtől 2011-re a megyét megfosztották és egy konzultációs, érdekegyeztető – de  

 

1. ábra. Az önkormányzati irányítási rendszer felépítése 1990-től (Forrás: 1990. évi LXV. 

törvény, saját szerkesztés). 
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Ezért a megye, mint közigazgatási egység kikerülhetővé vált. A térségi és települési 

fejlesztési támogatások elosztása, pályázati rendszere felett sincs ebben az időben, kizárólagos 

hatalmi szerepe. 

 

1990 előtt 1990 és 2011 között 2011-től 

államigazgatás feladatok   

kereskedelem irányítása   

ipar irányítása   

mezőgazdaság irányítása   

foglakoztatás irányítása   

Művelődés és oktatás 

irányítása 

  

egészségügy irányítása   

szociálpolitika irányítása   

a helyi tanácsok irányítása   

településfejlesztés   

megyei területfejlesztés megyén belüli települések 

közötti fejlesztési 

koordináció 

megyén belüli települések 

közötti fejlesztési 

koordináció 

állami érdekek biztosítása   

közigazgatás szervezési 

döntések  

  

jogszabály alkotás,  

kezdeményezés, értelmezés 

saját tevékenységi körében  

rendeletet alkothat és  

népszavazást rendelhet el 

 

 a települések érdekeit 

nem befolyásoló  

vállalkozásokba kezdhet 

 

 települések lehetőségeit  

meghaladó közszolgáltatás 

 

1. táblázat. A megyei (középszintű) közigazgatási funkciók változásai (Forrás: 1971. évi I. 

törvény 1990. évi LXV törvény, 2011. évi CLXXXIX. törvény, saját szerkesztés). 
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Arra rendkívül hamar rádöbbent a közigazgatást irányító hatalom, hogy a közigazgatás 

logikai rendszeréből kiesett egy meghatározó, irányító, összefogó, elosztó rendszer elem. 

Megszűnt a közigazgatás szakigazgatási egysége. Minden önkormányzat a saját 

hatáskörében értelmezte a jogszabályokat, rendelkezéseket és azok végrehajtását.  

 

2. A fenntartható közigazgatás érdekében tett államigazgatási intézkedések 

A fenntartható közigazgatás érdekében létre kellett hozni, egy térségi jog- és hatáskörrel 

felruházott szervezetet, a Köztársasági megbízott hivatalát az önkormányzatok 

szakigazgatási tevékenységének felügyeletére (1990. évi XC. törvény). A hivatalnak 

államigazgatási jogköre nincs. Közvetlen beavatkozási lehetősége az önkormányzati 

tevékenységekre nincs. Működési területe több megyére terjed ki, így tevékenysége nem érte 

el a kívánt szintet. A rendszert 1994-ben átalakították és minden megyében létrehozták a 

Közigazgatási Hivatalt (1994. évi LXIII. törvény).  A megyén belül minden település – a 

lakosság számától függetlenül – közvetlenül a megyei Közigazgatási Hivatallal áll 

kapcsolatban. A hivatal államigazgatási, elsőfokú hatósági jogkört gyakorló szerv, de 

jogköre csak az utólagos ellenőrzésre és eljárásra korlátozódik. Az állam érdekeinek 

képviselete, az állam közigazgatási, közszolgáltatási, tevékenysége továbbra sem jelenik 

meg települési szinten. Nincs elkülönítve az államigazgatási – normatív, településektől 

független hatósági, szakigazgatási – tevékenység és az önkormányzati – mérlegelésen 

alapuló, csak az adott településre vonatkozó – közigazgatási, közszolgáltatási tevékenység. 

A szakigazgatás szakszerűségét – a településeken – több esetben megkérdőjelezte, hogy a 

település jegyzőjét (a közigazgatás törvényességéért, az államigazgatási feladatok helyi 

végrehajtásáért felelős köztisztviselő) a település képviselő testülete nevezte ki és gyakorolta 

felette a munkáltatói jogkört. Ugyanakkor a település jegyzője gyakorolta a törvényesség 

betartását saját munkáltatója, a képviselőtestület felett.  

A szakszerű közigazgatás érdekében el kellett különíteni az általános államigazgatási 

feladatokat az általános önkormányzati feladatoktól. 2000-ben az államigazgatási 

nyilvántartások és ügyintézések intézésre létrehozták az Okmányirodákat (256/2000. (XII. 

26.) Korm. rendelet). Az Okmányirodák még önkormányzati szervezeti keretben dolgoztak, 

de már elkülönített, több településre kiterjedő, térségi államigazgatási feladatokat láttak el.   

2010-ben újból átalakult a közigazgatás államigazgatási logikai rendszere (2. ábra) a 

kormányzattól (a közigazgatás legfelsőbb szintje) a településekig (a közigazgatás legalsóbb 

szintje). „A Megyei Kormányhivatal központi, államigazgatási területi szerv. Feladata, hogy 

összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi végrehajtását, szakigazgatási és 
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közigazgatási feladatokat lát el” (2010. évi CXXVI. törvény). A Járási Kormányhivatal a 

Megyei Kormányhivatal kirendeltsége. A „Járási Kormányhivatal keretében kormányablak 

és okmányiroda is működik” (515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet). A Járási 

Kormányhivatal minden közigazgatási tevékenységét a Megyei Kormányhivatal utasításai 

szerint látja el. Az állami jogköröket közvetlenül gyakorolja a települések felett. Ezzel a 

döntéssel az országban minden településen egységes értelmezésben és formában jelenik meg 

a közigazgatás államigazgatási oldala, összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok 

területi végrehajtását, szakigazgatási és közigazgatási feladatokat lát el. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra. Az államigazgatás felépítése 2011-től (Forrás: 2011. évi CLXXXIX. törvény, saját 

szerkesztés). 

 

3. Az önkormányzati igazgatás 

„Az önkormányzás a településeken és a megyében élő állampolgárok törvényben biztosított 

joga, de csak azokban az ügyekben, amelyekben az idevonatkozó törvények, arra 

felhatalmazást adnak” (2011. évi CLXXXIX. törvény). „Az önkormányzati igazgatás és az 

államigazgatás szerves egységet alkot, a közigazgatás alkotórészei” (Pálné Kovács, 2001). 

Az államigazgatás funkciója az ország általános közügyeinek intézése. A települési 

önkormányzat funkciója a helyi közügyek intézése.  
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Az egyik alapvető kérdés a közigazgatás logikai rendszerében: mi a funkciója a megyei 

önkormányzatnak? „Az ide vonatkozó törvény négy feladatot határoz meg, amelyből három 

– területfejlesztés, vidékfejlesztés, területrendezés – tulajdonképpen kormányzati feladat”. 

(Pálné Kovács, 2001). A negyedik feladat a települési önkormányzatok közötti koordináció. 

Ezt a feladatot a megyei kormányhivatal (esetleg a megyén belüli települések vezetőinek 

tanácskozása) tökéletesen el tudja látni. Ez alapján kijelenthető, hogy a megyei 

önkormányzatnak közigazgatási szempontból nincs tényleges önigazgatási, önkormányzati 

funkciója. 

„A települési önkormányzatok funkciói a – helyi közügyeinek intézése – csak és kizárólag 

egy meghatározott lakosságszám felett végezhető elfogadható pénzügyi ráfordítás mellett” 

(Somlyódiné Pfeil, 2003). Magyarországon gazdasági ráfordítás, közszolgáltatás, 

működtetés, és minden egyéb szempontból tarthatatlan – a rendszerváltáskor politikai 

szempontok alapján kialakított – az elaprózott önkormányzati rendszer. A többcélú 

kistérségi társulások (2004. évi CVII. törvény) kötelező létrehozása már ezt a problémát 

próbálta meg kezelni, nem sok sikerrel. Az önkormányzati társulások az elaprózott 

önkormányzati rendszer „betegségeinek” csak a tüneteit kezelik – azt is meglehetősen 

csekély sikerrel – és nem az okát szüntetik meg. „A társulások azonban nem tudnak minden 

integrációs, illetve koordinációs problémát megoldani, semmiképpen nem helyettesíthetik 

például a közigazgatás területi szintjeit” (Pálné Kovács, 2001). A kistérségi társulás nem 

érinti a társulásban résztvevő önkormányzatok önállóságának jogkörét, vagyis a társulás 

döntései csak akkor emelkedtek jogerőre, ha a döntést minden egyes – a társulásban részt 

vevő – önkormányzat jóváhagyta. Ez hosszú távon működésképtelen megoldás. 

Gyakorlatilag ez a megoldás a közszolgáltatást kivette a közigazgatás hatásköréből.  A 

funkcionális ellentmondások kikényszerítették a változtatást, minimum a közigazgatás és a 

közszolgáltatás egyensúlyba hozását. A változtatást a 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

megfogalmazottak szerint hajtották végre. 

Azonban a valóságban szó sincs a közigazgatás és a közszolgáltatás között egyensúlyról. 

„Általánosan megállapítható, hogy a közszolgáltatási ellátórendszer, a közszolgáltatási 

tartalom döntő kérdése, elhatárolási szempontja nem az ellátást nyújtó szervezet, hanem 

maga a szolgáltatás állami tulajdonában, állami monopóliumában, közszolgáltatási 

szabályozottságában, valamint a piaci verseny kizárásában keresendő” (Lapsánszky, 2009). 

Az önkormányzati közszolgáltatás funkciója – az önkormányzat illetékességi területén – 

megegyezik az állami közszolgáltatás funkciójával. Mindezek alapján kijelenthető, hogy a 

közszolgáltatás működtetője, irányítója, megrendelője és sok esetben megvalósítója, maga a 

K
ite

ki
nt

és



206     LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015

közigazgatás. A közigazgatásnak mind az állami, mind a helyi, önkormányzati igényeknek 

meg kell felelnie. Az állam és az önkormányzatok által megfogalmazott közigazgatási 

igények végrehajtója a jegyző (és az általa működtetett hivatal).  Ez alapján a közös 

önkormányzati hivatal létrehozása és a járási kormányhivatal felállítása racionális döntés. 

Az államigazgatás, mint közigazgatási egység rendelkezik egy sajátos stabilitással. A 

kormány saját finanszírozását saját igényei szerint terjeszti be a saját magát létrehozó és a 

kormány eredményes tevékenységétől függő parlamenti kormányzó képviselői többséghez. 

Az önkormányzatok esetében ilyen helyzet nincs. Az önkormányzatok közszolgáltatási 

tevékenységéhez szükséges forrást az állami közigazgatás által benyújtott tervezet alapján a 

parlamenti kormányzó többség hagyja jóvá (saját politikai igényei szerint). Mivel 

Magyarországon az önkormányzatok jelentős – az állami költségvetéstől független – saját 

bevétellel nem rendelkeznek, így az állami közigazgatástól független – a helyi 

sajátosságokat kielégítő – önkormányzati közszolgáltatásokról nem beszélhetünk. Az 

évenként az éves költségvetési törvényekben meghatározott források alapján még csak 

hosszútávon kiszámítható állami finanszírozásról sem. Ezért az önkormányzatok 

közszolgáltatási, közigazgatási tevékenysége esetleges. Akkor beszélhetünk önkormányzati 

igazgatásról, ha a helyi, a közszolgáltatást finanszírozni képes lakosságszámú 

önkormányzatok rendelkeznek a mindenkori kormányzati hatalomtól független forrással 

feladatuk elvégzésére. „Az államnak viszont joga van – az állami érdekek érvényesítése 

érdekében – a forrás felhasználását ellenőrizni, megvétózni” (Somlyódiné Pfeil, 2003). 

 

4. Következtetések 

2013-tól kiépültek a közigazgatás államigazgatási oldalának szintjei Magyarországon. A 

közigazgatás sajátos működési formája duális jellegű. Alapvetően két szervezetrendszerre, 

az államigazgatási (vertikális) és önkormányzati igazgatási (horizontális) szervezeti 

rendszerre épül. Az államigazgatási hierarchikus rendszer (a kormánytól a településekig) 

kiépült. Az önkormányzati közigazgatás rendszerének kialakítása azonban nem teljes körű. 

Az alapszint a település. „Az önkormányzat partnere a járási kormányhivatal” (Somlyódiné 

Pfeil, 2003). Az önkormányzati legfelsőbb szint – az államigazgatási középszint partnere – 

azonban hiányzik. 

A megyei és a települési önkormányzatok között nincs önkormányzati szervezeti-működési 

összefüggés. Nincs az államigazgatástól elkülönült, saját forrással rendelkező, 

közszolgáltatási-közigazgatási egység, amely mindazokat az önkormányzati funkciókat 

ellátja, melyek meghaladják egy-egy kisebb önkormányzati egység lehetőségeit, de nem érik 
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A megyei és a települési önkormányzatok között nincs önkormányzati szervezeti-működési 

összefüggés. Nincs az államigazgatástól elkülönült, saját forrással rendelkező, 

közszolgáltatási-közigazgatási egység, amely mindazokat az önkormányzati funkciókat 

ellátja, melyek meghaladják egy-egy kisebb önkormányzati egység lehetőségeit, de nem érik 

el az országos jelentőséget (2. ábra). Ez a feladat lényegesen több, mint koordináció, döntési 

és végrehajtási jogkört is jelent a települési önkormányzatok felett az adott önkormányzati 

térségben. „A szubszidiaritáselve ezzel összecseng, a magasabb szint akkor cselekszik, 

amikor a kisebb közigazgatási egység teljesítőképessége már nem elégséges. Az illetékesség 

fenn álltának lényegi ismérve a teljesítőképesség” (Somlyódiné Pfeil, 2003). „Az európai 

gyakorlat szerint ez az önkormányzati szint a: régió” (Balázs, 1993). Magyarországon az 

önkormányzati régiónak jelenleg nincs jogi alapja, a megyerendszer, pedig túlságosan 

elaprózná az önkormányzati közszolgáltatási-közigazgatási feladatok megvalósítását. A 

közigazgatás logikai felépítésből egy lényeges elem hiányzik, melynek kialakítása 

szükségszerű a magyar közigazgatás napi, eredményes működéséhez.  

  

Irodalomjegyzék 

Balázs I. (1993)  Gondolatok a regionalizációról. Közigazgatási Füzetek. 10. sz. 

Lapsánszky A. (2009) A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának, tagolásának általános 

alapjai a hírközlési szolgáltatási rendszer mintáján keresztül. Jog, Állam, Politika. 3. szám. 

Pálné Kovács I. (2001) Regionális politika és közigazgatás. Budapest-Pécs: Dialóg-Campus 

Kiadó. 

Somlyódyné Pfeil E. (2003) Önkormányzati integráció és helyi közigazgatás. Budapest-Pécs: 

Dialóg-Campus Kiadó. 

1971. évi I. törvény a tanácsokról 

1983. évi 26. számú törvényerejű rendelet a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény 

módosításáról és egyes tanácsi hatáskörök rendezéséről. 

1990. évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 

1990. évi XC. törvény  a köztársasági megbízott jogállásáról, hivataláról és egyes feladatairól.  

1994. évi LXIII. törvény a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

módosításáról 

2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról 

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 

törvénymódosításokról 

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a kormányablakokról 

K
ite

ki
nt

és



208     LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015

Ütközőállam vagy stratégiai földrajzi hely? Magyarország geopolitikai 

helyzete a 21. század többpólusú világában 
Dr. Bernek Ágnes 

Zsigmond Király Főiskola 

1039 Budapest, Kelta u. 2. 

 
Dr. Bernek Ágnes  
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1. A 21. századi geopolitika nagy „sakktáblája” – az ortodox geopolitika újjászületése 

A 2014. évet a geopolitika fordulóévének, az ortodox geopolitika (a militarista eszközökkel 

történő területi terjeszkedés, nagyhatalmi érdekérvényesítés) újjászületési évének tekintjük. 

Kiemelten azért, mert a Krím-félsziget márciusi orosz annektálása kiváltotta a nyugati világ 

döbbenetét, miszerint lehetséges területi revízió a 21. századi Európában. Újra lehet rajzolni 

Európa térképét? Az egyre erősödő orosz nagyhatalmi, geopolitikai törekvések révén már 

maga az alapkérdés is megkerülhetetlen: vége az egypólusú világnak? 

Az utolsó kérdésre a 2014. évben még csak azt a választ adhatjuk, hogy valószínűleg igen; az 

atlanti erőtér által uralt egypólusú világ után egy többpólusú világ határán állunk. De ez még 

csak egy átmeneti időszak, a nemzetközi világgazdasági-világpolitikai rendszer még 

alapvetően angolszász jellegű. Mintha a 2014. év egy újabb hidegháborút idéző időszak 

kezdetét hozná. Ahol egyre élesebb a Nyugat (az euro-atlanti erőtér) és a Kelet (Oroszország) 

szembenállása, ahol a még magát egyértelműen vezető hatalmi pozícióban gondoló Nyugat 

Oroszországgal szemben újabb és újabb gazdasági szankciókat hoz és a kelet-közép-európai 

térségünkben – amely így geopolitikai értelemben újra ütközőzóna – a NATO katonai erőinek 

növelését és megerősítését tervezi. Ugyanakkor a Nyugat meglepődve veszi tudomásul, hogy 

Oroszország is képes ellenlépéseket tenni, s az orosz nemzeti öntudat, az orosz állam 

függetlenségének és önálló geopolitikai stratégiájának deklarálása sokkal erősebb, mint 

néhány éve volt. 

Napjaink geopolitikájának vitathatatlanul legtöbbet idézett szerzője a skót származású brit 

földrajztudós, Halford J. Mackinder (1861-1947). Munkásságához társítjuk a geopolitika 

geeostratégiai jellegének kialakulását. A geopolitika egyik leghíresebb kifejezése a 

„heartland”, vagyis a „szívtájék” is Mackinderhez kapcsolódik, miszerint: „Aki uralja Kelet-

Európát, parancsol a Heartlandnek. Aki uralja a Heartlandet, az parancsol a Világszigetnek. 

Aki uralja a Világszigetet, az parancsol a Világnak” (Mackinder, 1919). 

Mackinder a „heartland”-et a 20. század elején Kelet-Európa térségére tette. Majd 2001. 

szeptember 11-e után a „heartland”-et Közép-Ázsia térségére helyezték. A 2013-2014. évi 

ukrán válság, s az ennek nyomán egyre inkább szembenálló NATO-EU és Oroszország 

kapcsán viszont újra felmerül a kérdés: ismét a kelet-közép- és a délkelet-európai, vagy 

tágabb értelemben a kelet-európai térség a „heartland”? A 21. században a „heartland” 

megfogalmazható úgy is, mint a geopolitikai tér „ütköző pólusa”. De a geopolitika 

alapkérdése változatlan: jelenleg a világ mely területei jelentig a „heartland”-et, vagyis a 

nagyhatalmak geopolitikai „játszmáinak” melyek a kiemelt célterületei?   
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Mackinder leghíresebb tanulmánya „A földrajz, mint a történelem kulcsa” címmel jelent meg, 

amelyet a brit Királyi Földrajzi Társaság 1904. január 25-én megtartott ülésén olvasott fel 

(Mackinder, 1904). Európa és Ázsia politikai elemzése kapcsán Mackinder arra keresett 

választ, hogy a földrajzi és a történelmi folyamatok, főbb események között milyen 

összefüggések lehetségesek. Tőle származik Eurázsia-fogalom, amely nem csak egyszerűen 

arra utal, hogy földtani értelemben Európa és Ázsia egy kontinens, hanem kiemelten arra, 

hogy Európa és Ázsia népei, államai képezik a világhatalom központját. Eurázsia a jelenlegi 

geopolitikai gondolkodásunk egyik legvitatottabb fogalma. Az európai kontinens nyugati és 

középső részének államai mereven elutasítanak minden olyan geopolitikai megközelítést, 

amely Európa önállóságát kérdőjelezi meg. De ugyanakkor Eurázsia a 2000. évtől kialakuló 

új orosz geopolitika központi elemévé vált, mivel a neoeurázsiaiság, vagyis az új 

bipolaritás/multipolaritás kialakítása – az eurázsiaiság szemben az atlantizmussal – a jelenlegi 

orosz nagyhatalmi törekvések kiemelt tényezője (Dugin, 2004). Minderre szemléletesen utal 

az is, hogy V. Putyin rendszeresen idézi Alexander von Humboldt több mint kétszáz éve leírt 

mondatát, miszerint „Európa nem önálló kontinens, csupán a jóformán tagolatlan ázsiai 

világrész nyugati, aprólékosan tagolt félszigete” (Nemerkényi, 2004). 

Ugyanakkor az amerikai geopolitika számára az eurázsiai erőtér feletti politikai 

hatalomgyakorlás mindig is a világméretű hatalomgyakorlásnak egyik kiemelt tényezője volt. 

Zbigniew Brzezinski „A nagy sakktábla” c. világhírű könyvében erről a következőképpen ír:  

„Nyilvánvaló, hogy az egész világon szerteágazó kapcsolatokat ápoló Amerika számára ha 

meg akarja őrizni világhatalmi szerepét – aminek érdekében ajánlatos megakadályozni egy 

egyeduralkodó és ellenséges eurázsiai hatalom létrejöttét –, központi kérdés marad, hogy 

eligazodjon az eurázsiai hatalmi viszonyok között” (Brzezinski, 1999). 

A világpolitika „nagy sakktábláját” a 20. század második felében hagyományosan Észak-Dél 

és Nyugat-Kelet felosztásban értelmezték. A valamikori német kancellár, Willy Brandt 

vezetésével az 1980-as években készült ún. Brandt-jelentések a világpolitikai és a 

világgazdasági megosztottságot Észak és Dél földrajzi irányai szerint mutatták be. Az ún. 

Brandt-vonal az Északi szélesség 30. foka mentén osztotta ketté a világot fejlett északi és 

fejlődő déli országokra. A hidegháború időszakában a fejlett északi világot a politikai 

berendezkedés alapján is kettéosztották, a kapitalista nyugati világra és a vele szemben álló 

szocialista (a Szovjetunió és a szocialista európai országok) keleti blokkjára. E Nyugat-Kelet 

beosztás a mai napig a nemzetközi geopolitikai térről való gondolkodásunk alapját képezi.  

Nagyon fontosnak tartom kiemelni azt is, hogy a földrajzi égtájak e hagyományos geopolitikai 

értelmezésének alapja az, hogy teljesen egyértelmű számunkra, hogy az európai kontinens a 
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világ központi térsége. S így mindig olyan világtérképeket használunk, amelyeken Európa van 

középen, s így Észak-Dél, de főként Nyugat és Kelet geopolitikai szemléletének alapja az, 

hogy a 21. századi geopolitikai teret is hagyományosan kizárólag Európából vizsgáljuk. De 

napjainkra fordul a földgömb, s minden előrejelzés szerint a 21. század nem az európai 

kontinens évszázada lesz. S mindezzel együtt, ha lassan is, de változni fog az Európa-

centrikus világkép, s így a hagyományos Észak-Dél és Kelet-Nyugat relációiban felosztott 

nemzetközi rend értelmezése is átalakul. Vagyis térképészeti szavakkal megfogalmazva, 

változik a tájékozódási pont, s a világot már nem csak Brüsszelből és Washingtonból lehet 

értelmezni, de Pekingből és Moszkvából nézve is, vagyis alapvetően új geopolitikai 

térszemléletet kell kialakítanunk. 

 

2. A „Nyugat” – az amerikai „Smart power” külpolitikai irány növekvő kérdőjelei 

Barack Obama a 2009-től 2012-ig tartó első elnökségi ciklusában a megelőző csapás elvére 

irányuló Bush-doktrína után új külpolitikai irányt kezdett. Ennek központi eleme az ún. 

„Smart Power”1, vagyis egy olyan új geopolitikai irány, amelynek keretében a korábbi 

hegemón, kizárólag fegyveres erőre épülő amerikai világpolitikai szerepet felváltja egy új, 

főleg a diplomáciai eszközökre, s a világ többi országával való együttműködésre épülő új 

amerikai hatalmi szerepkör. Az elnök külpolitikai stratégiáját már ekkor sok kritika érte, 

miszerint lemondhat-e a világ vezető hatalma a katonai erő minél nagyobb alkalmazásáról, s 

legfőképpen sikeres lehet-e egyáltalán a diplomáciai úton történő hatalomgyakorlás.      

Az amerikai „Smart power” külpolitikai irány szellemében 2011 decemberében vonták ki 

véglegesen Irakból az USA által vezetett NATO-fegyveres erőket, s szintén 2011-ben 

csökkentették az Afganisztánban szolgáló amerikai katonai erők számát. De 2012-ben a szír 

polgárháborús helyzet rendezésére tett diplomáciai kísérlet során az amerikai elnököt már 

nagyon komoly kritika érte, miszerint sokkal határozottabban kellene fellépnie, sőt katonai 

erőt is kellene alkalmaznia, s nem kellene engednie, hogy az orosz javaslat érvényesüljön a 

szír helyzet rendezésére. A szír helyzet eltérő megítélése kapcsán romlott meg az amerikai-

orosz viszony, s ez a Krím-félsziget 2014. évi orosz annektálása után teljes mélypontra jutott.    

Egyre több nemzetközi elemző szerint a minden újabb katonai beavatkozástól elzárkózó és 

túlzottan befelé forduló USA egyre gyengébbnek tűnik a világ szemében, s globális 

tekintélyét fokozatosan elveszti, sőt Barack Obama belső népszerűsége, főleg a nehezen 

                                                 
1 Magyar fordításban: okos (intelligens) hatalom.  Geopolitikai értelemben az ún. „Hard power”, vagyis katonai 
erőre épülő hatalom helyett a „Soft power” (nem a katonai erőre, hanem sokkal inkább a gazdasági eszközökkel 
történő hatalomgyakorlás) újraértelmezése.   
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kialkudott egészségügyi reformok miatt fokozatosan csökken.  De a 2014. évre már az is 

kérdéses, hogy alkalmazható-e egyáltalán a „Smart power” külpolitikai irány a jelenlegi 

világpolitikai helyzetben. A diplomáciai úton történő, együttműködésre épülő amerikai 

hatalomgyakorlás éppen az ellenkező eredményt hozta, egyre gyengébb az USA világpolitikai 

szerepe, a világ egyes térségeiben az amerikai hatalomgyakorlás ereje drasztikusan csökken, s 

mindez azt is eredményezi, hogy a nem-angolszász világot (s kiemelten a nagy feltörekvő 

piacokat) valójában egy dolog „tartja össze”, az USA vezető világhatalmi szerepének 

megkérdőjelezése és elutasítása. Ahogy a „Smart power” révén az USA világhatalmi szerepe 

csökkent, úgy a két nagy feltörekvő piac, Oroszország és Kína határozott „Hard power”-re 

épülő geopolitikai irányt kezdett, s így egyértelműen megállapítható, hogy az ortodox 

geopolitikai stratégiák ismét reneszánszukat élik. Sőt azokban az országokban, ahol gyengült 

az amerikai hatalmi befolyás, megkezdődött az orosz és/vagy kínai érdekszféra kiépítése. De 

az így kialakuló „hatalmi vákuumok”, a még egyik hatalmi érdekszférához sem tartozó 

országok, területek révén hatalmas mértékben nőnek a biztonsági kockázatok. Ennek példája 

az amerikai csapatok kivonása után maradt rendezetlen iraki helyzet és a megoldatlan szír 

kérdés, amely oda vezetett, hogy e két ország szomszédos határmenti területeinek egyre 

nagyobb része kerül az újonnan kikiáltott szélsőséges Iszlám Állam ellenőrzése alá.           

De a NATO- és EU-tag hazánk számára a legfontosabb kérdés az, hogy hol áll Európa és 

kiemelten a kelet-közép-európai régió a jelenlegi amerikai geopolitikai stratégiák terén. 

Barack Obama 2009-től 2012-ig tartó első elnökségi ciklusának fő külpolitikai irányait az 

európai országok mindig is komoly kritikával illették, nevezetesen az USA messze nem 

szentel annyi figyelmet Európának, mint kellene, s az USA számára az atlanti kapcsolatok, s 

az európai kontinens egyre hátrébb szorul az amerikai geopolitikai stratégiák terén. Az USA 

és az EU közötti kapcsolatok átgondolására készteti az elemzőket az a tény is, hogy Barack 

Obama 2014. március 26-án tett először hivatalos EU-látogatást Brüsszelben (a 2009-től tartó 

közel hat éves elnökségi ideje alatt először, s e látogatást is a Krím-félsziget orosz annektálása 

váltotta ki), ismét megerősítve az euro-atlanti szövetséget. Egyébként ekkor mind a két fél 

részéről megerősítést nyert, hogy újrakezdik az atlanti szabadkereskedelmi övezet 

létrehozásáról szóló tárgyalásokat. 

Az euro-atlanti erőtér 21. századi újraértelmezésekor viszont megkerülhetetlen az EU 

jövőjének a kérdése. Ahhoz, hogy az EU kikerüljön a Henry Kissinger szavaival jellemzett 

„világgazdasági óriás, de világpolitikai törpe” állapotból, elméletileg egyetlen út vezet, az 

erős föderális Európai Unió megteremtése, vagyis egy erős politikai unió létrehozása. De van 

ennek tényleges realitása? Az EU intézményeinek hivatalos állásfoglalása szerint igen, s az 
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kialkudott egészségügyi reformok miatt fokozatosan csökken.  De a 2014. évre már az is 

kérdéses, hogy alkalmazható-e egyáltalán a „Smart power” külpolitikai irány a jelenlegi 

világpolitikai helyzetben. A diplomáciai úton történő, együttműködésre épülő amerikai 

hatalomgyakorlás éppen az ellenkező eredményt hozta, egyre gyengébb az USA világpolitikai 

szerepe, a világ egyes térségeiben az amerikai hatalomgyakorlás ereje drasztikusan csökken, s 

mindez azt is eredményezi, hogy a nem-angolszász világot (s kiemelten a nagy feltörekvő 

piacokat) valójában egy dolog „tartja össze”, az USA vezető világhatalmi szerepének 

megkérdőjelezése és elutasítása. Ahogy a „Smart power” révén az USA világhatalmi szerepe 

csökkent, úgy a két nagy feltörekvő piac, Oroszország és Kína határozott „Hard power”-re 

épülő geopolitikai irányt kezdett, s így egyértelműen megállapítható, hogy az ortodox 

geopolitikai stratégiák ismét reneszánszukat élik. Sőt azokban az országokban, ahol gyengült 

az amerikai hatalmi befolyás, megkezdődött az orosz és/vagy kínai érdekszféra kiépítése. De 

az így kialakuló „hatalmi vákuumok”, a még egyik hatalmi érdekszférához sem tartozó 
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kérdés, amely oda vezetett, hogy e két ország szomszédos határmenti területeinek egyre 

nagyobb része kerül az újonnan kikiáltott szélsőséges Iszlám Állam ellenőrzése alá.           

De a NATO- és EU-tag hazánk számára a legfontosabb kérdés az, hogy hol áll Európa és 

kiemelten a kelet-közép-európai régió a jelenlegi amerikai geopolitikai stratégiák terén. 

Barack Obama 2009-től 2012-ig tartó első elnökségi ciklusának fő külpolitikai irányait az 

európai országok mindig is komoly kritikával illették, nevezetesen az USA messze nem 

szentel annyi figyelmet Európának, mint kellene, s az USA számára az atlanti kapcsolatok, s 

az európai kontinens egyre hátrébb szorul az amerikai geopolitikai stratégiák terén. Az USA 

és az EU közötti kapcsolatok átgondolására készteti az elemzőket az a tény is, hogy Barack 

Obama 2014. március 26-án tett először hivatalos EU-látogatást Brüsszelben (a 2009-től tartó 

közel hat éves elnökségi ideje alatt először, s e látogatást is a Krím-félsziget orosz annektálása 

váltotta ki), ismét megerősítve az euro-atlanti szövetséget. Egyébként ekkor mind a két fél 

részéről megerősítést nyert, hogy újrakezdik az atlanti szabadkereskedelmi övezet 

létrehozásáról szóló tárgyalásokat. 

Az euro-atlanti erőtér 21. századi újraértelmezésekor viszont megkerülhetetlen az EU 

jövőjének a kérdése. Ahhoz, hogy az EU kikerüljön a Henry Kissinger szavaival jellemzett 

„világgazdasági óriás, de világpolitikai törpe” állapotból, elméletileg egyetlen út vezet, az 

erős föderális Európai Unió megteremtése, vagyis egy erős politikai unió létrehozása. De van 

ennek tényleges realitása? Az EU intézményeinek hivatalos állásfoglalása szerint igen, s az 

Európai Bizottság új elnöke, Jean-Claude Juncker is az EU megújítását és intézményi 

megerősítését tűzte ki legfőbb céljául.      

A nem hivatalos vélemények szerint viszont semmi realitása nincs a föderális Európai Unió 

megteremtésének, s a magyar kormányhoz hasonlóan az EU jövőjét több EU-tagállam is az 

erős nemzetállamokban látja. Ezt a véleményt támasztja alá az is, hogy a 2014. évi európai 

parlamenti választásokon megerősödtek a szélsőjobboldali és az erősebb EU-t ellenző pártok. 

Sőt egyre több elemző az EU jövőbeli szétesését vetíti előre, s egy új német-orosz tengely 

kialakulását prognosztizálják. Más szavakkal: az ún. francia-német („Franco-German”) 

Európa után kialakul egy új orosz-német („Russo-German”) Európa. Geopolitikailag e 

véleménynek kiemelt jelentősége van, hiszen a kelet-közép-európai régió Németország és 

Oroszország között helyezkedik el, jelenét és jövőjét alapvetően megszabja az, hogy hogyan 

alakulnak Németország és Oroszország gazdasági és politikai kapcsolatai. 

De a kelet-közép-európai országok csalódása Barack Obama első elnökségi időszakának 

külpolitikáját illetően még nagyobb volt, amelyre egyértelmű bizonyítékként azt hozták fel, 

hogy 2009 novemberében az amerikai elnök a német kancellár meghívása ellenére nem ment 

el a berlini fal leomlásának 20. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésre, s ez azt 

jelenti, hogy „Barack Obama nem érti Kelet-Európát” – állt az ekkor megjelent újságokban. 

Sőt még 2009 júliusában – nem sokkal Barack Obama Moszkvában tett látogatása után – 

több, többségében korábban magas tisztséget betöltő kelet-közép-európai politikus nyílt 

levelet intézett az amerikai elnöknek, arra kérve, hogy az Oroszországgal folytatott tárgyalásai 

során ne feledkezzen meg a közép- és kelet-európai régió stratégiai érdekeiről. E nyílt levél 

írói szerint a legnagyobb veszély az, hogy a régióban ismételten nő az orosz befolyás, s ez a 

levél megfogalmazása szerint „idővel a régió de facto semlegesítéséhez fog vezetni”.  

A kelet-közép- és a délkelet-európai régió geopolitikailag általában két tengelyre osztható fel: 

egyrészt a Balti-tengertől a Fekete-tengerig tartó észak-déli tengelyre, másrészt az Európa és 

Ázsia találkozásánál lévő országok, Balkántól a Fekete-tengerig lévő délkeleti-délnyugati 

tengelyére. Az észak-déli tengely országai a hidegháború utáni korszak NATO-bővítésének 

első körében (1999-ben Csehország, Magyarország és Lengyelország) és második körében 

(2002-ben Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia) 

csatlakoztak a katonai szervezethez, s majd 2004-ben és 2007-ben az Európai Unióhoz, s így 

egyértelműen mind politikailag, mind gazdaságilag a transzatlanti erőtér tagjaivá váltak. De 

2008-tól mind az EU, mind a NATO bővítése lényegesen lelassult, hiszen 2009 áprilisára csak 

Horvátország és Albánia lettek a NATO új tagjai, s Horvátország 2013 júliusától az EU 

tagjává is vált. 
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A jövő nagy kérdése, hogy a kelet- és a délkelet-európai országok, valamint a Kaukázus 

térségének államai az euro-atlanti vagy az orosz érdekszférába kerülnek-e, illetve e két 

nagyhatalmi érdekszféra között milyen mértékben fognak ingadozni. 2013 decemberében 

Oroszország hivatalosan is megerősítette, hogy 2015. január elsejével megkezdi működését az 

Eurázsiai Unió, amely Oroszország, Belorusszia és Kazahsztán gazdasági uniója lesz, s 

várhatóan Örményország, Kirgizisztán és Tádzsikisztán lesznek még a tagjai. Így az Eurázsiai 

Unió az Európai Unió versenytársává válhat. Nem véletlen, hogy a Krím-félsziget orosz 

annektálását követően, ez év júniusában az EU aláírta Ukrajnával, Moldovával és Grúziával a 

társulási szerződést. S mindez egyben jelzi azt is, hogy az EU-nak alapvetően át kell 

értelmeznie keleti bővítési politikáját, s az eddig igen erőtlen keleti partnerségi programot is 

új alapokra kellene helyeznie. 

Barack Obama 2014 júniusában (az amerikai és brit egységek normandiai partraszállásának 

70. évfordulójára rendezett ünnepség előtt) látogatást tett Varsóban, s lényegében kihirdette a 

NATO új kelet-európai stratégiáját. Ennek értelmében növelik a NATO (főleg amerikai) 

szárazföldi erők számát Lengyelországban, s növelik a NATO tengeri flottáinak aktivitását a 

Balti- és a Fekete-tengeren. A Fekete-tengernek kiemelkedő jelentősége van, hiszen e tenger 

révén tud Oroszország kijáratot találni a meleg tengerek felé. Vagyis térségünk geopolitikai 

fontossága a közeljövőben megerősödik, s a NATO erősödő „aktív európai katonapolitikája” 

révén a kelet-közép-európai régió biztonságpolitikai szerepe felértékelődik. Ez év 

szeptemberében volt az Egyesült Királyságban a NATO újabb csúcstalálkozója, ahol az 

alapvető kérdésre, a NATO további bővítésére is választ kerestek a tagországok. De a 

nemzetközi elemzők véleménye megegyezik abban, hogy nem várható a NATO további 

bővítése, s így Ukrajna NATO-taggá válása sem. 

2014. július 22-én Vlagyimir Putyin az Orosz Nemzetbiztonsági Tanács ülésén kihirdette az 

orosz „választ” Barack Obama új kelet-európai katonai stratégiájára, amelynek értelmében 

Oroszország 2020-ig mintegy 640 milliárd USD-nek megfelelő fegyverkezési programba 

kezd. Ez azt jelenti, hogy Oroszország fegyverkezési kiadásai a következő öt évben évente 

több mint 50%-kal nőnek. Az elnök bejelentése szerint 2015-ig a modern haditechnika 30%-

ot, 2020-ra pedig 70%-ot fogja elérni az orosz hadi felszerelések terén. Ez egyértelműen a 

legnagyobb fegyverkezési program lesz a jelenlegi orosz állam 1991. évi megalakulása óta 

(RIA, 2014). 

 

 

 

K
itekintés



   LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015     215

A jövő nagy kérdése, hogy a kelet- és a délkelet-európai országok, valamint a Kaukázus 

térségének államai az euro-atlanti vagy az orosz érdekszférába kerülnek-e, illetve e két 

nagyhatalmi érdekszféra között milyen mértékben fognak ingadozni. 2013 decemberében 

Oroszország hivatalosan is megerősítette, hogy 2015. január elsejével megkezdi működését az 

Eurázsiai Unió, amely Oroszország, Belorusszia és Kazahsztán gazdasági uniója lesz, s 

várhatóan Örményország, Kirgizisztán és Tádzsikisztán lesznek még a tagjai. Így az Eurázsiai 

Unió az Európai Unió versenytársává válhat. Nem véletlen, hogy a Krím-félsziget orosz 

annektálását követően, ez év júniusában az EU aláírta Ukrajnával, Moldovával és Grúziával a 

társulási szerződést. S mindez egyben jelzi azt is, hogy az EU-nak alapvetően át kell 

értelmeznie keleti bővítési politikáját, s az eddig igen erőtlen keleti partnerségi programot is 

új alapokra kellene helyeznie. 

Barack Obama 2014 júniusában (az amerikai és brit egységek normandiai partraszállásának 

70. évfordulójára rendezett ünnepség előtt) látogatást tett Varsóban, s lényegében kihirdette a 

NATO új kelet-európai stratégiáját. Ennek értelmében növelik a NATO (főleg amerikai) 

szárazföldi erők számát Lengyelországban, s növelik a NATO tengeri flottáinak aktivitását a 

Balti- és a Fekete-tengeren. A Fekete-tengernek kiemelkedő jelentősége van, hiszen e tenger 

révén tud Oroszország kijáratot találni a meleg tengerek felé. Vagyis térségünk geopolitikai 

fontossága a közeljövőben megerősödik, s a NATO erősödő „aktív európai katonapolitikája” 

révén a kelet-közép-európai régió biztonságpolitikai szerepe felértékelődik. Ez év 

szeptemberében volt az Egyesült Királyságban a NATO újabb csúcstalálkozója, ahol az 

alapvető kérdésre, a NATO további bővítésére is választ kerestek a tagországok. De a 

nemzetközi elemzők véleménye megegyezik abban, hogy nem várható a NATO további 

bővítése, s így Ukrajna NATO-taggá válása sem. 

2014. július 22-én Vlagyimir Putyin az Orosz Nemzetbiztonsági Tanács ülésén kihirdette az 

orosz „választ” Barack Obama új kelet-európai katonai stratégiájára, amelynek értelmében 
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3. A „Kelet” – Oroszország a Nyugat ellensége? 

Oroszországnak, a világ legnagyobb területű országának geopolitikai helyzete a szárazföldi 

hatalmi léthez, geopolitikai nyelven szólva az ún. „Land Power” megteremtéséhez igen 

kedvező. Ennek kiemelt geopolitikai tere az eurázsiai erőtér, ugyanis Oroszország 

megkerülhetetlen adottsága, hogy mind az európai kontinens, mind az ázsiai kontinens 

országa. Erre utal Putyin még 2011 novemberében az Izvesztyija folyóiratban írt cikke is, 

amelyben egy olyan új Eurázsiai Unió tervét vázolta fel, amely Lisszabontól tartana 

Vlagyivosztokig. Mindezt Putyin „nagyobb Európának” is nevezte, amelyben Oroszország 

betölthetné a földrajzi tér által determinált szerepét, miszerint híd lenne Európa és Ázsia 

között (Putyin, 2001). Ez az orosz eurázsiai geopolitikai tér annyira meghatározó, hogy Putyin 

még 2012. május 7-én, az elnöki beiktatási ünnepségen elhangzott beszédében is utalt rá: „fő 

célunk a Balti-tengertől a Csendes-óceánig húzódó területi expanzió, amelynek révén képessé 

válunk arra, hogy egész Eurázsia vezetőjévé és gravitációs központjává váljunk” (Kremlin, 

2012). 

Az új orosz geopolitika fő kidolgozója és „vezéregyénisége” Alekszandr Dugin, aki 2002-ben 

megszervezte saját pártját, az „Eurázsia” politikai mozgalmat. Vagyis Mackinder Eurázsia 

politikai kifejezése a jelenlegi orosz geopolitikai irány abszolút „kulcsszavává” vált. Mivel az 

eurázsiaiságnak nagyon komoly történelmi múltja van Oroszországban, így e jelenlegi orosz 

geopolitikai irányt Dugin neoeurázsiaiságnak nevezte el. E neoeurázsiaiság szemben áll az 

atlantizmussal, s a legfőbb orosz geopolitikai cél a többpólusú világ megteremtése (Dugin, 

2004). Napjainkra az eurázsiaiság intézményileg is megerősítést nyert, ugyanis 2015. január 

elsején – várhatóan hat tagállammal – megkezdi működését az Eurázsiai Unió.    

Geopolitikailag az új eurázsiai erőtér megteremtésének fő kérdése az, hogy képes lesz-e 

Oroszország a jövőben új szövetségeseket találni, s ezen belül is a fő kérdés az, hogy hogyan 

alakul a közeljövőben az orosz-kínai viszony. Ennek legnagyobb szabású eseménye Putyin 

2014. évi májusi kínai látogatása volt, amelynek keretében több mint egy évtizedes tárgyalás 

után aláírták az orosz Gazprom és a kínai CNPC (China National Petroleum Corporation) 

között az „évszázad üzletének” nevezett gázmegállapodást. Ennek értelmében a Gazprom 

vállalta, hogy 30 éven keresztül évi 38 milliárd köbméter gázt szállít Kínába (Gazprom, 

2014). Az orosz-kínai viszony erősödésére utal az is, hogy az orosz és a kínai jegybank 

néhány héttel ezelőtt bejelentette, hogy közös megállapodás tervezetet dolgozott ki, hogy az 

egymás közötti devizacsere-ügyleteket saját devizában fogják lebonyolítani, s így kiiktatják az 

amerikai dollárt. Napjainkban ugyanis még az orosz-kínai kereskedelmi forgalom 75%-át 
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dollárban számolják el. Véget ér-e az USD egyeduralma? Az új többpólusú világgazdaság 

kialakulásának ez a központi kérdése.    

De jelenleg még – minden Ázsia felé történő orosz nyitás ellenére – az orosz geopolitikai 

törekvések kiemelt célterülete az európai kontinens.  Vagyis a világ orosz szemléletű 

geopolitikai terének változatlanul az Európa-centrikus szemléletmód az alapja. Ehhez 

kapcsolódik az ún. „Russo-German” Európáról szóló prognózis is (erre utaltunk már 

korábban), amely a főként gazdaságilag (de politikailag is) egyre erősebb orosz-német 

kapcsolatokra utal. De kérdés, hogy ez az orosz Európa-centrikus szemléletmód megmarad-e 

a jövőben is, s képes lesz-e Oroszország Kína, Japán és Dél-Ázsia (főként India) felé minél 

nagyobb mértékben, elsődlegesen gazdasági úton nyitni. 

Kelet-Közép-Európa az egyik kiemelt térsége Oroszország jelenlegi „birodalom-építő” 

geopolitikájának. Az orosz geostratégiák terén a közép- és kelet-európai országok földrajzi 

helyzetünkből adódóan az orosz cégek számára lényegében a „kapu-pozíciót” jelentik Európa 

felé. Erre utal az is, hogy 2012 februárjától már Oroszország legnagyobb kereskedelmi 

bankja, a Sberbank is a magyar gazdaság szereplőjévé vált, ugyanis a bécsi székhelyű 

Volksbank összes kelet-európai érdekeltsége (a romániai fiókok kivételével) a Sberbank 

tulajdonába kerültek át. A Sberbank hivatalos tájékoztatása szerint e kelet-közép-európai 

akvizíció az első lépés ahhoz, hogy a Sberbank megkezdje az európai terjeszkedést, s ennek 

révén vezető nemzetközi bankká váljon. 

De míg Oroszország az eurázsiai erőtér vezető szárazföldi hatalmává válhat, addig tengeri 

hatalmi létének, az ún. „Sea Power”-nek a megteremtése mind természetföldrajzilag, mind 

geopolitikailag igen kérdéses. Bár az orosz tengeri partvonal hossza 37653 km (szárazföldi 

határai 22407 km hosszúságúak), de ennek túlnyomó része a hideg tengerek partvonalát 

jelenti, északról a Jeges-tenger, keletről a Csendes-óceán Oroszország határterülete. Az északi 

és keleti partvidék kikötői egyetlen egy kivétellel – a murmanszki kikötő a Golf-áramlatnak 

köszönhetően sohasem fagy be – az év nagy részében jég alatt vannak. Ezt a helyzetet 

Alekszandr Dugin „A geopolitikai alapjai” c. művében úgy jellemzi, hogy délről 

Oroszországot a szárazföldi határok mintegy „anakonda-gyűrűként” veszik körül, 

megakadályozva, hogy az ország kijusson a meleg-tengerek irányába (Dugin, 2004). 

Az orosz Fekete-tengeri Flotta és ennek krím-félszigeti szevasztopoli támaszpontja az orosz 

tengeri hatalmi lét és így az orosz geopolitika kulcsfontosságú eleme. A mély vizű, egész 

évben fagymentes, védett öbölben lévő szevasztopoli kikötő biztosítja Oroszország meleg 

tengerekre való kijutását. Az ukrán parlament 2010-ben döntött úgy (füstbombák és verekedés 

közben), hogy Szevasztopolt 2042-ig használhatja az orosz haditengerészet. E kikötő 
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De míg Oroszország az eurázsiai erőtér vezető szárazföldi hatalmává válhat, addig tengeri 

hatalmi létének, az ún. „Sea Power”-nek a megteremtése mind természetföldrajzilag, mind 

geopolitikailag igen kérdéses. Bár az orosz tengeri partvonal hossza 37653 km (szárazföldi 

határai 22407 km hosszúságúak), de ennek túlnyomó része a hideg tengerek partvonalát 

jelenti, északról a Jeges-tenger, keletről a Csendes-óceán Oroszország határterülete. Az északi 

és keleti partvidék kikötői egyetlen egy kivétellel – a murmanszki kikötő a Golf-áramlatnak 

köszönhetően sohasem fagy be – az év nagy részében jég alatt vannak. Ezt a helyzetet 

Alekszandr Dugin „A geopolitikai alapjai” c. művében úgy jellemzi, hogy délről 

Oroszországot a szárazföldi határok mintegy „anakonda-gyűrűként” veszik körül, 

megakadályozva, hogy az ország kijusson a meleg-tengerek irányába (Dugin, 2004). 

Az orosz Fekete-tengeri Flotta és ennek krím-félszigeti szevasztopoli támaszpontja az orosz 

tengeri hatalmi lét és így az orosz geopolitika kulcsfontosságú eleme. A mély vizű, egész 

évben fagymentes, védett öbölben lévő szevasztopoli kikötő biztosítja Oroszország meleg 

tengerekre való kijutását. Az ukrán parlament 2010-ben döntött úgy (füstbombák és verekedés 

közben), hogy Szevasztopolt 2042-ig használhatja az orosz haditengerészet. E kikötő 

Oroszország számára kiemelt stratégiai földrajzi hely, e nélkül Oroszországnak nincs 

lehetősége a Földközi-tengerre való kijutásra. A Krím-félsziget orosz annektálásának az 

alapvető oka egyértelműen az orosz félelem, kiemelten attól, hogy Ukrajna EU-hoz és a 

NATO-hoz való közeledése révén Oroszország elveszítheti a szevasztopoli kikötőt.2 

Oroszország minden jelenlegi tengeri úton történő világpolitikai „fellépése” (például a 

Szíriába irányuló szállítmányok) a szevasztopoli kikötőből indul. Ukrajna esetleges NATO-

tagsága egyébként a Fekete-tenger térségében egyértelműen a NATO erők fölényét jelentené, 

hiszen Románia, Bulgária és Törökország a NATO tagja. Nem véletlenül az orosz geopolitika 

egyik kiemelt célja a minél erősebb orosz-török kapcsolatok kiépítése. Ennek alapja, hogy a 

Gazprom Kék-áramlat vezetéke a Fekete-tengeren át Ankarába szállítja a földgázt. De az 

orosz Fekete-tengeri Flotta egyik kiemelt feladata az is, hogy a Gazprom most épülő Déli-

áramlat vezetékének biztonságát megteremtse. A jövő kérdése a szintén fekete-tengeri 

partvidékkel rendelkező Grúzia euro-atlanti övezethez való esetleges csatlakozása. Bár a 

2008-as orosz-grúz háború egyik eredménye az is, hogy Grúzia elvesztette az ellenőrzést a 

fekete-tengeri partvidékkel rendelkező Abházia felett.         

 

4. Magyarország a 21. század geopolitikai erőviszonyaiban  

Ahhoz, hogy Magyarország 21. századi geopolitikai helyzetét reálisan megítéljük, először is 

el kell fogadnunk azt a tényt, hogy hazánk földrajzi, geopolitikai helyzete adott. 

Magyarország mindig is tranzitállam volt, s jelenleg is az. A történelem során és napjainkban 

is hazánkon ment és megy át a Nyugat-Európát a Balkán-félszigettel összekötő fő közlekedési 

útvonal, valamint a Kelet-Európát a Mediterrán-térséghez kapcsoló fő útvonal. További 

kiemelt jelentősége van a Dunának, mint az európai kontinens fő vízi szállítási útvonalának.  

Igen magas a hazánkat határoló országok száma. A hét szomszédos ország közül jelenleg 

mindössze már csak kettő nem tagja az EU-nak. 2008. január elsején hazánk is csatlakozott a 

schengeni övezethez, amely a határvédelem szempontjából azt is jelenti, hogy az ukrán, a 

román, a szerb és a horvát határoknak kiemelkedő jelentőségük és egyben geopolitikai, 

nemzetbiztonsági kockázatuk van. Nevezetesen az illegális gazdaság, az illegális 

kereskedelem növekvő szerepe, a migránsok és a menekültek egyre nagyobb száma a 

nemzetbiztonság legfontosabb veszélyeztető tényezői.         

                                                 
2 Az orosz félelemnek történelmi alapja is van, hiszen 160 évvel ezelőtt a krími háborúban a brit, a francia és a 
török erők közösen győzték le a cári Oroszországot, s így megakadályozták az orosz befolyás kiterjesztését a 
Boszporuszra és a Dardanellákra, a Fekete-tengert a Földközi-tengerrel összekötő két tengerszorosra.  
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Elméletileg megállapíthatjuk, hogy egy olyan félperiférikus helyzetű, tengerparttal nem 

rendelkező, kevés természeti erőforrást birtokló, közepes gazdasági méretű és közepes 

gazdasági fejlettségű, a világpiacra extrém módon nyitott tranzit helyzetű állam, mint 

Magyarország esetében a 21. századi geopolitikai nagy „sakktáblán” két lehetséges 

helyzet/pozíció, fejlődési stratégia adott. 

 

4.1. Negatív prognózis: az ütközőállami szerepkör 

A 19. századi klasszikus geopolitikai irányzat vezette be az ún. ütközőállam fogalmát, azon 

országok vonatkozásában, amelyek egyszerre több nagyhatalom érdeklődésének előterében 

állnak. Hazánk NATO- és EU-tagsága révén geopolitikai értelemben nem tekinthető 

ütközőállamnak, ugyanis az euró-atlanti erőtérhez való tartozás való tartozás politikai és 

gazdasági értelemben is biztonságot, szigorú szabályozottságot, stabilitást és 

kiszámíthatóságot jelent.  

De ahogy e jelen tanulmányból is kirajzolódik, a 2013. év végén megkezdődött ukrán válság, 

majd a Krím-félsziget ez évi márciusi orosz elfoglalása és kiemelten a maláj légitársaság 

Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó utasszállító repülőgépének 2014. július 17-én történő, 

Kelet-Ukrajna feletti lelövése (298 fő vesztette életét) nyomán a kelet-közép-európai térség 

ütközőzóna jellege ismét megerősödött. A Balti-tengertől a Fekete-tengerig tartó geopolitikai 

tengely országainak katonai jelentősége ismét fokozódott, mint a NATO és az EU keleti 

határvonalának. De ennek a katonai logisztika szempontjából nagyon fontos szerepe van, 

ugyanis várható, hogy a közeljövőben hazánk az ún. „expedíciós logisztika” terén kiemelt 

feladatokat kaphat a NATO-tól. A valamely más ország területén végrehajtandó, speciális 

célú (rendszerint a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó) katonai műveletek „hadtáp” 

ellátásának alapfeltétele, hogy az „expedíciós logisztikai” feladatokat ellátó ország már eleve 

rendelkezzen mind katonai, mind polgári logisztikai központokkal (Potóczki, 2011). 

Geopolitikai prognózisom szerint a kelet-közép-európai térség jelenlegi ütközőzóna jellege 

fokozatosan csökkeni fog, ugyanis az ukrán helyzet mielőbbi békés rendezése mind az EU, 

mind Oroszország érdeke. Az EU Oroszország elleni gazdasági szankciói már rövid távon 

sem jelentenek megoldást, s különösen a kelet-közép-európai térség államai számára 

gazdaságilag jelentős károkat okoznak. Így az EU és Oroszország kapcsolatát mielőbb 

rendezni kell, s ez a rendezési folyamat kiemelten a kelet-közép-európai térség államain 

keresztül fog lebonyolódni. Hazánk keleti nyitási külgazdasági stratégiájának kiemelt 

„hídfőállása” Oroszország, s a fokozatosan javuló (időnként romló) orosz-magyar gazdasági 

kapcsolatok hozzájárulhatnak az EU és Oroszország kapcsolatának mielőbbi rendezéséhez. 
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De ahogy e jelen tanulmányból is kirajzolódik, a 2013. év végén megkezdődött ukrán válság, 

majd a Krím-félsziget ez évi márciusi orosz elfoglalása és kiemelten a maláj légitársaság 

Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó utasszállító repülőgépének 2014. július 17-én történő, 
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tengely országainak katonai jelentősége ismét fokozódott, mint a NATO és az EU keleti 

határvonalának. De ennek a katonai logisztika szempontjából nagyon fontos szerepe van, 

ugyanis várható, hogy a közeljövőben hazánk az ún. „expedíciós logisztika” terén kiemelt 

feladatokat kaphat a NATO-tól. A valamely más ország területén végrehajtandó, speciális 

célú (rendszerint a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó) katonai műveletek „hadtáp” 

ellátásának alapfeltétele, hogy az „expedíciós logisztikai” feladatokat ellátó ország már eleve 

rendelkezzen mind katonai, mind polgári logisztikai központokkal (Potóczki, 2011). 

Geopolitikai prognózisom szerint a kelet-közép-európai térség jelenlegi ütközőzóna jellege 

fokozatosan csökkeni fog, ugyanis az ukrán helyzet mielőbbi békés rendezése mind az EU, 

mind Oroszország érdeke. Az EU Oroszország elleni gazdasági szankciói már rövid távon 

sem jelentenek megoldást, s különösen a kelet-közép-európai térség államai számára 

gazdaságilag jelentős károkat okoznak. Így az EU és Oroszország kapcsolatát mielőbb 

rendezni kell, s ez a rendezési folyamat kiemelten a kelet-közép-európai térség államain 

keresztül fog lebonyolódni. Hazánk keleti nyitási külgazdasági stratégiájának kiemelt 

„hídfőállása” Oroszország, s a fokozatosan javuló (időnként romló) orosz-magyar gazdasági 

kapcsolatok hozzájárulhatnak az EU és Oroszország kapcsolatának mielőbbi rendezéséhez. 

De csak „békeidőben”! Egyelőre ebben a még nagyon feszült világpolitikai helyzetben hazánk 

aktívabb diplomáciai szerepvállalása lenne szükséges ahhoz, hogy közeledjenek az EU és 

Oroszország álláspontjai egymáshoz. De természetesen több geopolitikai kérdés válaszra vár, 

amelyek régiók geopolitikai ütközőzóna jellegét alapjaiban változtathatják meg. Megítélésem 

szerint ezek a legfontosabb kérdések a következők: 

- Változni fog-e a jelenlegi, s különösen a következő amerikai elnöki adminisztráció 

külpolitikai stratégiája térségünket illetően? 

- Megvalósul-e az erős föderális Európai Unió? Vagy inkább az EU nemzetállamainak 

szembenállása az ún. „Russo-German” Európa vízióját vetítik előre? 

- Lesz-e további keleti bővítése az EU-nak? Mikorra várható a délszláv térség 

államainak – különösen a geopolitikailag kiemelkedő jelentőségű Szerbiának – az EU-hoz 

történő csatlakozása? 

- A V4 országok között lesz-e a jövőben tényleges gazdasági (és politikai) 

együttműködés? Vagy a már egyre inkább regionális nagyhatalomnak tekintett Lengyelország 

USA-hoz, Németországhoz és Oroszországhoz fűződő pragmatikus külpolitikája fogja 

átalakítani a Balti-tengertől a Fekete-tengerig húzódó észak-déli geopolitikai tengely 

közeljövőjét? 

 

4.2. Pozitív prognózis: a stratégiai földrajzi, vagy más szavakkal „hídállami” szerepkör 

Megítélésem szerint hazánk 21. századi világgazdasági szerepköre egyértelműen a fő 

gazdasági erőterek közötti közvetítő szolgáltatási tevékenység lehetne. Ezen belül is egyrészt 

a közlekedési, a szállítási és a logisztikai szolgáltatások, másrészt az üzleti és pénzügyi 

közvetítő tevékenységek lehetnének a meghatározóak. Magyarország geopolitikai helyzete 

révén ideális logisztikai központ lehetne, mind a Nyugatról (főleg Észak-Amerikából és 

Nyugat-Európából), mind a Keletről (főleg Oroszországból és Kínából) érkező 

transznacionális vállalatok számára. Az 1990-es évek rendszerváltozásától kezdve mindig is 

felmerült és jelenleg is felmerül az, hogy a kelet-közép-európai térség országai közül hazánk 

legyen az ún. „fordítókorong”, a logisztikai központ a Nyugatról Keletre tartó áruforgalom 

terén. 2014-ben úgy tűnik, hogy a térség országai közül nem hazánk vált e nyugat-keleti 

áruforgalom elosztó központjává. Egyrészt azért, mert ebben az irányban Lengyelország és 

Csehország nagyobb közvetítő áruforgalmat bonyolít le, s mind két állam gazdasági 

versenyképesség terén megelőzi hazánkat. Másrészt azért is, mert a regionális logisztikai 

központ és regionális üzleti/pénzügyi központok létrehozása és megléte szorosan 

összekapcsolódik. Ugyanis amíg a rendszerváltozástól 2000-ig Budapest volt a közép- és 
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kelet-európai régió legjobb üzleti központja, addig jelenleg már Varsó és Prága a régió vezető 

üzleti központjai. 

Még egyelőre kérdéses, hogy hazánk a délkelet-európai régióba/régióból (különösen a 

Balkánra/Balkánról) irányuló szállítások terén logisztikai központtá válik-e. Bár vitathatatlan, 

hogy e téren Románia komoly versenytársunk, erre utal az is, hogy a Kínából érkező 

áruszállítások terén, s a térségünkbe irányuló kínai infrastrukturális beruházásokat illetően 

Románia nagyon törekszik a „koordináló” szerepkör ellátására. Hazánk számára nagyon 

fontos lenne a Balkántól a Fekete-tengerig húzódó délkeleti-délnyugati geopolitikai tengely 

országaival való erősebb gazdasági és politikai kapcsolatok kiépítése. S e geopolitikai 

tengelyen belül is kiemelkedően fontos lehetne számunkra Törökország, amely a történelem 

során mindig is Európa és Ázsia egyik legfőbb kapcsolódási pontja volt. A Törökország és 

Magyarország közötti erősebb gazdasági kapcsolatok lehetővé tennék az észak-déli és a 

délkeleti-délnyugati geopolitikai tengely országai közötti szorosabb gazdasági és politikai 

együttműködést. 

Véleményem szerint Magyarország számára a 2015-től megalakuló Eurázsiai Unió 

kivételesen különleges logisztikai lehetőségeket ad. Bár a Nyugatról Keletre tartó áruforgalom 

terén nem váltunk logisztikai központtá, de a Keletről Nyugatra irányuló áruszállítások terén 

igazi „hídállam” szerepkört tölthetnénk be, s hazánk válhatna az Eurázsiai Unió nyugati 

„hídfőállásává”. De e téren komoly versenytársunk Szlovákia, ugyanis a már aláírt orosz-

szlovák államközi szerződés értelmében a széles nyomtávú orosz vasútvonal Szlovákián 

keresztül kerül meghosszabbításra egészen Bécsig. Az ukrán helyzet rendezése után várható 

az Európai Unió és az Eurázsiai Unió közötti szabadkereskedelmi övezet létrehozása, s ennek 

előkészítő diplomáciai tárgyalásaiba hazánknak aktívan kellene bekapcsolódnia. De ahhoz, 

hogy a közeljövőben hazánk legyen az Eurázsiai Unió nyugati kapuja – az infrastrukturális és 

az ezzel összefüggő logisztikai fejlesztéseken túl – alapvetően új geopolitikai 

gondolkodásmódot kell kialakítanunk. Ennek főbb elemei véleményem szerint a következők: 

- Az Oroszországról való gondolkodásmódunkon alapvetően változtatnunk kell. A 

Nyugat számára Oroszország a „fő ellenség”, a nyugati gondolkodásmód alapja a russzofóbia. 

Hazánk számára nagyon fontos lenne Oroszország reális megítélése, a jelenlegi Oroszország 

minél jobb megismerése, függetlenül az éppen aktuális világpolitikai helyzettől. 

Kiemelkedően fontos lenne az orosz üzleti nyelv ismerete, s az orosz üzleti menedzsment 

intenzív kutatása is. 

- A szinte már „berögzött” sztereotip gondolkodásmódunkat is, miszerint „Nyugatra 

felnézünk és Keletet lenézzük” alapjaiban kell megváltoztatnunk. Az általános és alapjaiban 
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kelet-európai régió legjobb üzleti központja, addig jelenleg már Varsó és Prága a régió vezető 

üzleti központjai. 

Még egyelőre kérdéses, hogy hazánk a délkelet-európai régióba/régióból (különösen a 

Balkánra/Balkánról) irányuló szállítások terén logisztikai központtá válik-e. Bár vitathatatlan, 

hogy e téren Románia komoly versenytársunk, erre utal az is, hogy a Kínából érkező 

áruszállítások terén, s a térségünkbe irányuló kínai infrastrukturális beruházásokat illetően 

Románia nagyon törekszik a „koordináló” szerepkör ellátására. Hazánk számára nagyon 

fontos lenne a Balkántól a Fekete-tengerig húzódó délkeleti-délnyugati geopolitikai tengely 

országaival való erősebb gazdasági és politikai kapcsolatok kiépítése. S e geopolitikai 

tengelyen belül is kiemelkedően fontos lehetne számunkra Törökország, amely a történelem 

során mindig is Európa és Ázsia egyik legfőbb kapcsolódási pontja volt. A Törökország és 

Magyarország közötti erősebb gazdasági kapcsolatok lehetővé tennék az észak-déli és a 

délkeleti-délnyugati geopolitikai tengely országai közötti szorosabb gazdasági és politikai 

együttműködést. 

Véleményem szerint Magyarország számára a 2015-től megalakuló Eurázsiai Unió 

kivételesen különleges logisztikai lehetőségeket ad. Bár a Nyugatról Keletre tartó áruforgalom 

terén nem váltunk logisztikai központtá, de a Keletről Nyugatra irányuló áruszállítások terén 

igazi „hídállam” szerepkört tölthetnénk be, s hazánk válhatna az Eurázsiai Unió nyugati 

„hídfőállásává”. De e téren komoly versenytársunk Szlovákia, ugyanis a már aláírt orosz-

szlovák államközi szerződés értelmében a széles nyomtávú orosz vasútvonal Szlovákián 

keresztül kerül meghosszabbításra egészen Bécsig. Az ukrán helyzet rendezése után várható 

az Európai Unió és az Eurázsiai Unió közötti szabadkereskedelmi övezet létrehozása, s ennek 

előkészítő diplomáciai tárgyalásaiba hazánknak aktívan kellene bekapcsolódnia. De ahhoz, 

hogy a közeljövőben hazánk legyen az Eurázsiai Unió nyugati kapuja – az infrastrukturális és 

az ezzel összefüggő logisztikai fejlesztéseken túl – alapvetően új geopolitikai 

gondolkodásmódot kell kialakítanunk. Ennek főbb elemei véleményem szerint a következők: 

- Az Oroszországról való gondolkodásmódunkon alapvetően változtatnunk kell. A 

Nyugat számára Oroszország a „fő ellenség”, a nyugati gondolkodásmód alapja a russzofóbia. 

Hazánk számára nagyon fontos lenne Oroszország reális megítélése, a jelenlegi Oroszország 

minél jobb megismerése, függetlenül az éppen aktuális világpolitikai helyzettől. 

Kiemelkedően fontos lenne az orosz üzleti nyelv ismerete, s az orosz üzleti menedzsment 

intenzív kutatása is. 

- A szinte már „berögzött” sztereotip gondolkodásmódunkat is, miszerint „Nyugatra 

felnézünk és Keletet lenézzük” alapjaiban kell megváltoztatnunk. Az általános és alapjaiban 

hibás közkeletű leegyszerűsítések helyett (a Nyugat demokratikus, a Kelet diktatórikus; az 

Eurázsiai Unió a volt Szovjetunió feltámasztása; hazánknak választania kell az Európai Unió 

és az Eurázsiai Unió között; az Eurázsiai Unió az Európai Unió ellensége; s legfőképpen 

hazánk Nyugatra vagy Keletre tart) új geopolitikai szemléletet kell kialakítanunk, el kell 

fogadnunk a többpólusú világ létét, s legfőképpen azt, hogy Magyarország „hídállam” Nyugat 

és Kelet között. 
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Összefoglaló:  

A tanulmány a múlt-jelen-jövő kontextusban elemzi az együttműködés lehetőségeit. Bemutatásra kerülnek az 

elmúlt évtizedek fejlődési sajátosságai és a közös elemek, a kérdőjelek. Az EU-ba történő belépést követően új 

együttműködési formák alakultak ki (transznacionális programok, szomszédsági programok, makro-regionális 

stratégiák, stb.). Bemutatásra kerül egy lehetséges stratégiai koncepció, amely a biztonságra, az 

összeköttetésekre és a kulturális örökségre, mint erőforrásra épít. A stratégia minden elemében hasznosíthatja a 

logisztika tudományos és gyakorlati eredményeit, mint a hatékony együttműködés eszközét. 

 

Kulcsszavak: Visegrádi négyek, biztonság, összeköttetés, stratégia 
 

1. A közelmúlt áttekintése 

A Visegrádi Négyek országai együttműködésének eddigi tapasztalatait, valamint a jövőbeli 

együttműködés stratégiai lehetőségeit e tanulmány a múlt, a jelen és a jövő kontextusában 

vizsgálja. A visegrádi összefogás történelmi előzményei egészen a 14. század első feléig 

nyúlnak vissza. Károly Róbert magyar uralkodó 1335-ben Luxemburgi János cseh és III. 

Nagy Kázmér lengyel királyt Visegrád udvarába hívta, hogy a politika és a kereskedelem 

területén szorosabb együttműködést alakítsanak ki, a létrejött megállapodás azonban rövid 

ideig működött. Egy fél évezredes szünet után, az 1989-90-es nagy változásokat hozó kelet-

közép-európai politikai folyamatokat követően nyílt lehetőség az újabb kezdeményezésekre. 
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1.1 Az átmenet évei 

Az Európai Közösség (EK) a nyolcvanas évek végén támogatásáról biztosította a szocialista 

blokkon belül megindult átalakulása folyamatokat, azonban nem számított rá, hogy azok ilyen 

sebességgel fogják elsöpörni a régi rezsimeket. Nem voltak felkészülve arra sem, hogy a 

frissen megalakuló demokráciák legfőbb külpolitikai célkitűzése az EK-hoz való mielőbbi 

csatlakozás lesz. Ezt jól mutatta később az, hogy a társulási szerződésekről szóló tárgyalások 

során eleinte nem voltak hajlandóak belefoglalni abba a tagság lehetőségéről szóló klauzulát 

sem. Ez természetesen később – mint azt a tető alá hozott megállapodások is mutatják – 

megváltozott, de a diplomáciai halogató taktika az európai integráció folyamán továbbra is 

gyakran használt eszköz maradt. Mindezek ellenére nyilvánvaló volt, hogy az Európai 

Közösség és a kelet-közép-európai térség országai számára egyaránt kiemelten fontos a 

gazdasági és a politikai kapcsolatok kiépítése és azok intézményes rögzítése.   

A nyugati országok számára Közép-Európa stabilitása elengedhetetlen volt, míg 

Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország részéről az integráció egyfajta biztosítékot 

nyújtott számos területen. Először is elősegítette és biztosította a politikai és gazdasági 

átalakulást, elejét véve ezzel bármiféle visszarendeződési folyamatnak, másodszor pedig 

olyan együttműködésre és közös stratégia kidolgozására kényszerítette a résztvevőket, 

amelyek később hasznosíthatóvá váltak a regionális együttműködés terén akár az Európai 

Unión belül is. Az Európai Közösség elsőként a magyarokkal és a lengyelekkel kezdte meg a 

kapcsolatok szorosabbra fűzését azzal, hogy 1990. január 1-jével eltörölte a mennyiségi 

importkorlátokat és létrehozta a PHARE elnevezésű (Pologne-Hongrie: Action pour la 

Reconstruction Economique) előcsatlakozási programot, amelyet később kiterjesztettek a 

másik nyolc csatlakozni kívánó országra is. A Közösség egy évvel később, 1991. december 

21-én társulási szerződést írt alá Lengyelországgal és Magyarországgal (Takács, 2006). 

A Visegrádi Nyilatkozat szignálására 1991. február 15-én került sor Visegrádon, ahol a három 

állam képviseletében Václav Havel (Cseh és Szlovák Köztársaság elnöke), Lech Walesa 

(Lengyelország elnöke), és Antall József (Magyarország miniszterelnöke) voltak jelen. A 

nyilatkozatnak és magának az együttműködésnek több szempontból is nagy jelentősége volt. 

Legfőképpen az, hogy a három országban kialakult helyzet hasonlósága okán a tárgyalófelek 

megfogalmazták azokat a főbb prioritásokat, amelyekben egyetértettek, és amelyekben közös 

cselekvésre volt szükség: 

• állami függetlenség és demokrácia biztosítása, 

• totalitárius rendszer maradványainak lebontása, 

• a parlamenti demokrácia és a jogállam kiépítése, 
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• az európai vérkeringésbe való becsatlakozás, 

• korszerű piacgazdaság megvalósítása. 

A fent vázoltak közül természetesen mindhárom ország számára a legfontosabb az európai és 

az euroatlanti integráció elérése volt, amely végül is az egész együttműködés kialakításának a 

motorjává vált. A deklaráció konkrétumokat nem tartalmazott, csupán kijelölte az irányt és 

általánosan megfogalmazta azokat a területeket (kultúra, oktatás, regionális szintek közötti 

munka), amelyeken a kooperációt az elkövetkező időszakban fejleszteni szándékozták. 

Lényegét tekintve a nyilatkozatnak legfeljebb csak szimbolikus jelentősége volt, és azt 

hivatott prezentálni a nyugati országok előtt, hogy a régió képes a közös fellépésre és a 

stabilitás megőrzésére. A rossz történelmi tapasztalatok miatt nem kívánták intézményesíteni 

az együttműködést, viszont megállapodtak, hogy a kormányfők évente, a külügyminiszterek 

és a szakértők pedig szükség szerint találkoznak és egyeztetnek. Érdekes módon az addigi 

KGST-országok által szignált dokumentumban a gazdaságra vonatkozó passzusok nem voltak 

megtalálhatók, azonban a találkozón szóba jött egy esetleges szabadkereskedelmi zóna 

kialakításának az ötlete, de a megvalósításról később nem tárgyaltak. Hasonló 

kezdeményezésre 1992. december 21-én írták alá a CEFTA (Central European Free Trade 

Agreement) megállapodást, melynek szintén több célja volt. Az egyik és talán legfontosabb 

célkitűzése az volt, hogy egy szabadkereskedelmi övezetet alakítsanak ki a tagállamok között, 

a másik, hogy a Közösség felé mutassák együttműködési képességüket, harmadrészt pedig, 

hogy csökkentsék az Európai Unióval kötött társulási megállapodás és a KGST vámmentes 

piacának a megszűnése okozta versenyhátrányt. Az EU – az integrációs folyamat lelassulása 

miatt egyre növekvő elégedetlenséget tapasztalva a közép-európai országokban – az 1993 

júniusában megtartott koppenhágai csúcson kinyilvánította, hogy a visegrádi csoport számára 

lehetőség van a teljes jogú tagságra és a piacra jutási akadályok lebontásának gyorsítására is. 

Nem sokkal ezután, 1994 márciusában az Unió kezdeményezte, hogy a továbbiakban a 

társulási megállapodással rendelkező országokkal rendszeresen, miniszteri és bizottsági elnöki 

szinten folytassanak strukturált párbeszédet. 

Az átmenet éveit jellemző legfontosabb változások a többpártrendszeri struktúrák kialakulása 

(pluralizmus) volt, emellett szinte általános felfogásként az állam nagymértékben kivonult a 

gazdaságból és a közszolgáltatásokból. Eltérő technikákkal ugyan, de lezajlott a privatizáció 

és a megváltozott tulajdonosi szerkezettel bekövetkezett a piacgazdaság térhódítása. A vázolt 

folyamatok összességében jelentős gazdasági visszaeséssel jártak (1. ábra). 
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• az európai vérkeringésbe való becsatlakozás, 

• korszerű piacgazdaság megvalósítása. 

A fent vázoltak közül természetesen mindhárom ország számára a legfontosabb az európai és 

az euroatlanti integráció elérése volt, amely végül is az egész együttműködés kialakításának a 

motorjává vált. A deklaráció konkrétumokat nem tartalmazott, csupán kijelölte az irányt és 

általánosan megfogalmazta azokat a területeket (kultúra, oktatás, regionális szintek közötti 

munka), amelyeken a kooperációt az elkövetkező időszakban fejleszteni szándékozták. 

Lényegét tekintve a nyilatkozatnak legfeljebb csak szimbolikus jelentősége volt, és azt 

hivatott prezentálni a nyugati országok előtt, hogy a régió képes a közös fellépésre és a 

stabilitás megőrzésére. A rossz történelmi tapasztalatok miatt nem kívánták intézményesíteni 
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létre, mert nem látták értelmét az uniós csatlakozás küszöbén egy újabb szervezeti háló 

felépítésének. Kialakítottak azonban egy évenkénti rotációs elven alapuló elnökségi rendszert, 

amely szerint minden évben más V4 ország vezeti a tárgyalásokat és ad helyszínt a 

találkozóknak. Közös nyilatkozatban fogadták el, hogy kormányfői szinten évente kétszer 

üléseznek, ezek közül azonban az egyik számít csak hivatalosnak. A miniszterek számára nem 

határozták meg a találkozók gyakoriságát, így ők a nyilatkozatokban rögzített munka 

teljesítéséhez szükséges alkalommal ülnek össze. Kivételt képez ez alól a külügyminiszterek 

évenkénti kétszeri találkozója, amelyen egyrészt előkészítik a miniszterelnöki találkozókat, 

másrészt stratégiai terveket vázolnak fel az előttük álló időszakra vonatkozóan. 

Ezt az időszakot a társadalmi és gazdasági folyamatok újjászervezése jellemezte. Kialakult a 

hatalmi ágak megosztása, és az új alkotmányjogban és törvényekben megjelentek az európai 

értékek. Egyre szélesebb körben és a legkülönbözőbb szakterületeken felgyorsult az európai 

politikák és európai gondolkodás megismerése. Az Európai Unió a felkészülése folyamatot a 

már említett PHARE programon túlmenően további előcsatlakozási alapok elérhetőségével 

segítette. Az ISPA program elsősorban a környezetvédelmi és közlekedési beruházások 

projektek előkészítését és néhány kiválasztott projekt megvalósítását támogatta (mint pl. 

regionális hulladékgazdálkodási rendszerek). A SAPARD program az agrárszerkezet 

átalakítás és vidékfejlesztési programok készítését támogatta. Összességében mind a négy 

országban felgyorsultak a társadalmi gazdasági növekedést elősegítő folyamatok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra. A V4 országok GDP/fő alakulása az EU átlaghoz viszonyítva (Forrás: Magyar 

Közlöny, 2014). 
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A 2. ábra jól mutatja, hogy már az EU-csatlakozás időpontja előtt (2004) a V4 országokban az 

egy főre jutó GDP növekedett, tehát az országok gazdasága stabilizálódott, és az EU 

csatlakozási alapjainak felhasználásával intenzív szakmai felkészülés valósult meg. Ez a fajta 

felzárkózás 2004 után is folytatódott. 

 

1.3 Az Európai Unió kapuin belül 

A cseh elnökség zárásaként 2004 májusában Kromerízben V4 miniszterelnöki csúcsot 

tartottak, ahol eldöntötték, hogy az Európai Unión belül is folytatják az együttműködést, 

melynek egyik fő prioritása – csakúgy, mint a cseh elnökségi programnak is – az unió keleti 

illetve dél-keleti irányba történő további bővítése. A folytonosság jegyében a lengyel 

programban is hangsúlyos szerepet kapott a bővítés kérdése, a schengeni rendszer kiépítése, 

az EU új szomszédságpolitikájában való részvétel és a 2007-2013-as költségvetési időszakra 

vonatkozó közös stratégia kialakítása. A lengyelek után a magyarok vették át 2005. július 

elsejétől számított egy évre a Visegrádi Együttműködés főkoordinátori szerepét, melynek első 

– külügyminiszteri szintű – találkozójára 2005. július 11-én, Budapesten került sor. Itt a 

közösen megfogalmazott nyilatkozatban három olyan fő célt tűztek ki, ami az elkövetkező év 

tárgyalásainak a vezérfonalaként szolgált. 

Az első, hogy közelebb kell hozni a visegrádi csoportot az állampolgárokhoz, és erősíteni kell 

a csoporton belüli kohéziót. A második szerint az együttműködés – kapcsolatainak 

szorosabbra fűzésével – segítségével jobb pozíciót alakíthatnának ki az uniós politikák 

formálása során. A harmadik értelmében további szubregionális és regionális programok 

kidolgozására és a már meglévők megerősítésére van szükség, amelyeken keresztül a tagságra 

váró államokat is támogatni lehet és ezáltal egy stabil és biztonságos Európát lehet kialakítani. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás utáni 10 évet elsősorban az EU politikák alkalmazása, a 

tervezés szerepének növekedése, a nemzeti és ágazati stratégiák készítésén túl a regionális 

operatív programok tervezése és megvalósítása jellemezte.  

Az európai integrációk jellegzetes dimenziói a transznacionális stratégiai régiók (Illés, 2002). 

Elsőként talán legintenzívebben és célratörően az úgynevezett Közép-Európai Interakciós 

Zóna alakult ki, amely az EU keleti határától keletre és nyugatra húzódó 200-250 km-es 

övezeteket foglalta magában, azaz összesen egy 500km-es zónát fedett le, beleértve a volt 

NDK-t, Bajorországot, Ausztria keleti és középső tartományait, Olaszországban Friuli-

Venezia-Giulia és Veneto tartományokat. A keleti oldalon magában foglalja Magyarország, 

Szlovákia és Lengyelország nyugati felét, egész Csehországot valamint Szlovénia és 

Horvátország északi felét. A Közép-Európai Interakciós Zóna ad otthont a legtöbb 
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együttműködésnek és megállapodásnak a térségében (Lásd: SETA új transznacionális 

közlekedési folyosó, amely EGTC formában szerveződött.) 

A V4 országok térségét érinti a Kárpáti Régió, amely magában foglalja Délkelet-

Lengyelországot, Kelet-Szlovákiát, Északkelet-Magyarországot, Észak- és Északkelet-

Romániát, Nyugat-Ukrajnát, valamint Moldova északi felét. Ezt az együttműködést 

elsősorban a periférikus helyzet és a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági jelleg köti össze, 

valamint a 20. század rendkívül viharos történelme. A V4 országok térségében számos 

határmenti akcióterület alakult ki, amelyek két vagy három országot érintenek.   

Az Európai Unió Közösségi Kezdeményezések forrásai, majd később az Európai Területi 

Együttműködések (ETE) forrásai (Határmenti együttműködések, Transznacionális 

együttműködések, Interregionális együttműködések) támogatják a fenti térségi programokat, 

ugyanakkor nem terjednek ki a V4 országok sajátos együttműködéseire és programjaira.  

 

2. Jelen időszak 

Napjainkban a V4 országai fokozatosan megvalósítják a 2007-2013 tervezési időszakra 

vonatkozó elképzeléseket, és ezzel együtt már megkezdődött a 2014-2020 tervezési és 

költségvetési időszakra vonatkozó nemzeti fejlesztési tervek ágazati és regionális operatív 

programok készítése és az Európai Unió illetékes szervezeteivel való egyeztetés. A vázolt, 

illetve hagyományosnak tekinthető programozási kereteken túlmenően újból és újból 

napirendre kerül az európai regionális politika, a kohéziós politika, valamint az európai 

területi együttműködések koncepciója (Fehér könyvek, Zöld könyvek, ESDP, SPON, stb). Az 

európai forrásallokációban fontos szerepe van a területi együttműködések finanszírozásának, 

és ezen belül a szomszédsági programoknak, az interregionális programoknak és a 

transznacionális programoknak. 

Az elmúlt években kialakult az európai makro-regionális stratégiák intézménye. Elsőként a 

balti tengeri stratégia, majd ezt követte a 2011. évi magyar elnökség időszakában elfogadott 

EDRS, és várhatóan további makro-regionális stratégiák is elfogadásra kerülnek (mediterrán, 

atlanti, stb). Az Európai Unió forrásaival és szervezeti hátterével menedzselt programokat és 

stratégiákat hatékonyan kiegészíti a Visegrádi Négyek együttműködése, amely a vázolt 

történelmi, társadalmi és gazdasági előzményekre építve egyre markánsabban alakítja a közös 

jövőt. Bővíti az együttműködési lehetőséget az egyre eredményesebben működő Visegrad 

Grant pályázati rendszer. 
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3. A V4 együttműködések lehetséges stratégiai irányai 

A vázolt javaslatok komplex társadalmi-gazdasági-környezeti folyamatok elemzésére és 

értékelésére épülnek, és nem helyezik előtérbe a napi aktualitásokat (lásd orosz-ukrán területi 

incidensek). 

 

3.1. Biztonság 

A biztonság előtérbe helyezése és széles körű értelmezése újszerű stratégiai elem, amely teljes 

egészében összhangban van a fenntarthatósági követelményekkel, és illeszkedik a 

világgazdasági trendekhez (IEA, 2009). Főbb stratégiai prioritások: 

• Energiaellátás: energia hálózatok integrálása országok között, regionális és 

lokális szinteken is. 

• Egészséges élelmiszerellátás és ivóvízellátás érdekében K+F+I tevékenységek 

összehangolása. 
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fakadó hatásokra és a kritikus infrastruktúra védelmére. 

 

3.2. Összeköttetés 
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áru- és személyforgalom mellett egyre intenzívebbek az észak-dél irányú országok és régiók 

közötti áramlások (Erdősi, 2004). 

• Stratégiai cél a versenyelőnyök fokozottabb érvényesítése, a 

telephelyválasztási tényezők előtérbe helyezése, a területi egyenlőtlenségek 

mérséklése, a regionális multiplikátor-hatás érvényesítése, szinergiák 

hasznosítása. 

• Összehangolt közlekedésfejlesztés és a hálózati szerkezetek optimalizálása az 

időtényező csökkentése és a negatív externáliák mérséklése érdekében. 

• Aktív szerepvállalás a nemzetközi hálózatokban, szállítmányozási 
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3.3 Kulturális örökség, mint erőforrás 

o A kulturális örökség közös elemeinek kutatása és stratégiai szintre emelése V4 

szinten. 

o Brand-ek létrehozása. 

o Multiplikátor hatások tervezése és érvényesítése a közlekedési hálózatokban 

(turizmusban, regionális szinteken, banki-pénzügyi területeken stb.). 

o Vállalkozási kultúra, értékek, legjobb gyakorlatok megismerése, 

tapasztalatcsere. 

o Hátrányos, illetve leghátrányosabb helyzetű térségek problémáinak elemzése, 

fejlesztési módszerek. 

 

4. Összefoglalás, következtetések 

A V4 együttműködések vázolt lehetséges stratégiai irányai javaslatom szerint a biztonság, 

az összeköttetés és a kulturális örökség, mint erőforrás fejlesztése és hasznosítása. 

Tekintettel arra, hogy a V4 Országainak sajátos együttműködése sokoldalú előnyöket 

hordoz magában (együttes fellépés az Európai Unió intézményeinél, nagyobb piac, közös 

projektek, versenyelőnyök), célszerű áttekinteni a lehetséges stratégiai forgatókönyveket:  

 A fejlett infrastruktúrával rendelkező nyugati országok utolérése (a GDP-növekedés 

kétszeres évi ütemével kb. 15 év alatt). Ez a kevésbé valószínű forgatókönyv. 

 Beszállítói szerepkörök vállalása és erősítése. Ez jelenleg is zajlik. 

 Keleti nyitás (új piacok és gazdasági rendszerek). Ez a megkezdett jövő. 

 Útkereső stratégia (PathFinder), azaz a jövő megismerése. 

A vázolt forgatókönyvek lehetséges irányokat mutatnak, ugyanakkor ezek kombinációja is 

alkalmazható. A nemzeti, illetve regionális dimenzióban történő együttműködésekben 

felértékelődnek a vállalat és szervezetközi kapcsolatok. A lehetőségek egyben kihívást is 

jelentenek a V4 országok transznacionális (globális jellegű) vállalatai számára (Simai-Gál, 

2000). Széleskörű lehetőségek állnak rendelkezésre a V4 országok vállalkozásai és civil 

szervezetei számára a közös stratégiai tervezés és stratégiai menedzsment feladatok közös 

ellátására. 

 

Irodalomjegyzék 

Burgerné Gimes A. (2009) Az újonnan belépett és a jelölt országok gazdasági fejlődése a 

kezdetektől 2007-ig. Közép-Európai Közlemények. pp. 17-20. 
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Abstracts 
 
János Benkő: Modeling grain harvest by simulation 
Modeling harvesting machines plays an important role in the agricultural production. 
However, the harvesting process is not supported by simulation languages by high-level, 
special modules. Therefore it is advisable to use software which enables the development of 
these special modules. This study uses the Arena software of Rockwell Software. It presents 
the construction of module logic that simulates the activities of the grain combine and the 
attached transport vehicles, shows its function and the expected outputs of the simulation. 
 
Imre Egri: Networks and logistics 
Logistics has become both a trade and a discipline. In most cases it is measured by applied 
mathematics and IT. Network theory and the related mathematical theories are used more and 
more often; they have revived and are blooming again. The practice and development of 
logistics pushes the borders of applying mathematics. Through globalization, network 
economy offers broad opportunities for the application of advanced disciplines. Today lattice 
theories are applied by in-plant (production) logistics and inter-plant (supply) logistics in 
practice. Hungary’s geoeconomic potential is significantly strengthened by its logistic 
position. The practical application of lattice theories provides other support and opportunities 
for a thorough analysis of this position. This study outlines these opportunities without the 
aim (and possibility) of being comprehensive. 
 
István Fütyű: Assessment of the Spatial Computable General Equilibrium models’ 
extended usability in particular the logistics and transport aspects  
The study suspects the SCGE (Spatial Computable General Equilibrium) models’ general 
extraction possibilities, in particular to the transport related usage and profitability. Main 
interest areas are transport safety, supply and logistics, regarding those socio-economic 
effects. The main aim is to develop a wide-range-usable, integrated decision maker supporting 
tool. The base model has been developed also the result of the research, where further 
rationalization is also planned. 
 
Lajos Nagy and Tibor Tóth: Modelling choosing premises and transportation problems 
occurring at establishing wholesale distribution centers 
The competition, the changed needs of the buyers and the improved standard of services 
require more flexibility of logistical service. In our study we locate a manufacturing site’s 
logistic centers with the lowest possible cost but still fulfill the consumers’ expectation. To 
solve this problem we converted the transshipment problem into a simple transportation 
problem and used the results to determinate the centers. We combined the model with the 
enumeration method. In the practice we have reached significant cost reduction. 
 
Norbert Antal, András Bakos, András Gyimesi, Balázs Sztrapkovics, András Takács 
András: The implementation of a Just-In-Time principled material supply flow in 
construction logistics, through international examples 
The first part of this article gives a brief description of the research results so far, with regards 
to what conditions and improvements are necessary for the introduction of the just-in-time 
system in the construction industry in Hungary. The most popular design methodology 
applied in the international construction industry is also presented in a few words. After this, 
there is a short description of the solutions found in the international practice to the mentioned 
problems. Furthermore, we examine what conditions there are on the part of the supply 
system, and what kind of international solutions have been found in order to improve the 
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security of supply. Finally, some practical examples will be presented concerning the 
introduction of the just-in-time principle in construction logistics. 
 
Gyula Keszthelyi: Opportunities and conditions of the use of military airfield by civilian 
purposes in Hungary 
The dual use of the military airports has come to center of public and professional interest in 
the last several years. However, in Hungary there is a legal obstacle to the implementation. 
Nevertheless, new foreign investors make an enormous pressure on the government to change 
this rule. Currently about 60 airports belong to the Hungarian airport network, but from these 
only 17 possess concrete or asphalt runway with at least 1500 m length. In the next 15-20 
years, the air traffic growth has been forecasted 2.3-3.5% annually in the EUROCONTROL 
area of responsibility. Consequently, the current civilian airport network will be not able to 
settle this traffic. The only viable solution is the use of the military airports for the civilian, 
especially for the civilian logistics carriers. The article analyses the possible use of the 
military airfield for the civilian logistics purposes. 
 
Zoltan Knapp, Tamás Antal, István Szőllősi: Examination of efficiency of plant material 
handling machines at Diósgyőr Steel Works 
On the high-alloy steel production line of the Diósgyőr Steel Works, the completed steel end-
product is transported to the location of the so-called finishing by fixed-rail mechanical 
handling equipment. In the production facility, the synchronization of these sectional 
mechanical handling pieces of equipment poses the greatest problem from the point of view 
of efficiency and logistics. Idle time has reached 45 to 50 production hours per one month of 
intended purpose production (base time) time. An excellent opportunity for eliminating the 
idle time is the implementation of a draw-over vehicle that is completely automated therefore 
it independently distributes the transported products to their intended destinations. Our results 
support the fact that by the application of the draw-over vehicle designed by us, idle time can 
be eliminated, thereby making manufacturing more productive. Furthermore, we have 
demonstrated with financial analysis that the return of investment for the company would be 
realized in approximately 3 months. 
 
Péter Lakatos and Petra Szabó: Logistics of the London 2012 Olympics 
We demonstrate the relationship of sports and logistics through the example of the London 
2012 Olympic Games. We introduce the logistics processes behind the scenes which were 
invisible to the naked eyes but were necessary for the realization of the Games. We pay 
particular attention to the official logistics partners, to the documents which were needed to 
deliver the equipment, and to licensed products which were subject to authorization. The 
shipping regulations were different for EU member states and for third countries.  
The process of sport globalization can be easily monitored. It can be described by its 
organizational, cultural, information (media) and financial characteristics. Professional sport 
went through a big development. Nowadays, the same rules apply to the international 
competitive systems and to the international events and they share the same structures. All the 
countries participate in the Olympics. The developing countries may qualify themselves for 
the competition which is important for the sport’s globalization. Some spectacular sports 
emerged from the professional sports and became part of the show-business. Nowadays the 
sport media represents strong economic power and is capable to influence the social and 
economic life. Professional sport tries to adapt to audience’s needs and the Olympic Games 
are no exception. 
 

A
bs

tr
ac

ts
 in

 E
ng

lis
h



234     LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2015

Csaba Ottó: The future picture of the grain storage logistics providers – what happens 
after the agrarian interventional period?  
This paper introduces the change of the strategic situation of the Hungarian logistics 
companies specialized for agrarian warehousing logistics activities. It examines the impacts in 
the economic and logistics area that followed the introduction of the intervention regulation, 
then it gives an overview about some specialties that occurred after the intervention system 
ceased. The study helps to understand the results of some statistical analyses about the 
Hungarian agrarian macro environment of the previous years, and draws a parallel with the 
warehousing sector in the agrarian logistics in the current economic situation. The main 
objectives are the characterization of the strategic position of the agrarian logistics sector and 
identification of possible break-out points based on the experiences gained in the last decade. 
 
Tünde Tátrai: The role of SMEs in public procurement  
The SME-friendly public procurement announced in the European Union has been able to 
handle the problems of SMEs only superficially for the time being. The most important reason 
for this is that the weaknesses and true reasons, which discourage potential bidders from the 
public procurement market, have not been explored in time. This led to reducing competition. 
This article intends to position the Hungarian results and to explore and reinforce the most 
important aspects of SME support. 
 
Csaba Hollik: The RO-LA, analysis of the past of combined transport, its current 
situation and future possibilities in Hungary 
This paper describes the advantages and disadvantages of road and railway combined cargo 
transport. In surveys the past and current situation of “rolling roads” in Hungary. The final 
part of the study discusses how important the combined transport of the cargo transport is in 
Europe, and how inevitable is the support of the Hungarian government to the revitalization of 
RO-LA transport in Hungary. 
 
György Karmazin: Investigating the influence of operational success factors and 
strategy choice on the effectiveness of logistics service provider companies - focusing on 
company size 
Regarding competitiveness, there is a connection between trust and flexibility within the 
Hungarian small and medium enterprises (SMEs) providing logistics service. The flexible and 
changeable behavior supports maintenance of the economies of scale. In the evolving 
economic environment, growth is necessary for businesses. Growth and development can 
cause changes in corporate organizations, which lead to the resistance of workers in the first 
round. This emerging resistance destroys the domestic SMEs’ competitive factors, flexibility 
and variability, so they may become a very important task for the management in the future. 
 
Judit Oláh, Rónay-Tobel Beatrix: The effect of driving and rest time rules on transport 
safety 
In Hungary, several hundreds of people die in road accidents each year. Public roads play a 
bigger and bigger role both in Hungary and in Europe regarding transportation of goods. The 
reason of the majority of the accidents is human failure, which may arise from loading 
deficiency and the fact that drivers do not keep the driving time and the rest periods. These 
may be explained by two reasons: first, insufficient work organization and second, the lack of 
knowledge of the driver relating to this field. In our research we determine recommendations 
and methods in order to cease or at least to decrease the reasons of this serious factor of 
accidents. 
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Judit Oláh, Rónay-Tobel Beatrix: The effect of driving and rest time rules on transport 
safety 
In Hungary, several hundreds of people die in road accidents each year. Public roads play a 
bigger and bigger role both in Hungary and in Europe regarding transportation of goods. The 
reason of the majority of the accidents is human failure, which may arise from loading 
deficiency and the fact that drivers do not keep the driving time and the rest periods. These 
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and methods in order to cease or at least to decrease the reasons of this serious factor of 
accidents. 
 

Gabriella Orbán: Forth party logistics providers in the practice 
The definition and role of 4PLs are inconsistent and sometimes contradictory in the literature. 
The fields where inconsistencies are abound: asset independence, 4PL functions and 
geographical extent of operation. The main question of this paper is whether there are 4PLs in 
the reality, or this concept is rather still forming. To answer this question, this paper analyzes 
companies that call themselves 4PLs. 
  
László Szabó and Beáta Szűcs Gáborné Pató: Telematics examination of logistics service 
providers 
The range of activities provided by the logistics service providers expanded in recent years, as 
they have to comply with more and more requirements. Such requirements are the shortening 
of lead times, the extension of spatial distribution, and stronger demand for smaller sizes. 
Such demands can only be fulfilled by properly flexible systems. The information and 
communication technologies have a great importance in the management of logistics 
processes. Some have even been developed while fulfilling the logistics requirements. The 
accelerated development gives newer tools to the users in order to help to meet the ever new 
demands. This paper is based on a regional research to examine what communication (ICT) 
solutions are used by logistics service providers for fulfilling the expanded needs. This study 
pays particular attention to tracking and identification. 
 
Tamás Bányai and József Konyha: GPRS based remote monitoring system to support 
logistic decisions 
The increased complexity of business behavior led to the appearance of new techniques, tools 
and technologies to fulfil market demands. The need for managing networked logistics and 
global supply chain is recognized due to the importance of the optimal control of logistic 
functions, such as purchasing, production, distribution and recycling. There are two wide 
categories of tools that support the development and control of logistic systems: design 
techniques and IT solutions. Unfortunately, a huge number of production and service 
companies do not possess all advantages of IT solutions and they continue their quest in 
improving their business processes without available up-to-date technologies. Wireless based 
data acquisition technologies are in the focus of a huge number of research papers but in the 
field of logistics these technologies are not widely used. In this paper, the authors focus on IT 
solutions, especially on the General Packet Radio Service based remote monitoring. They 
describe the composition and the operation principle of the remote monitoring system. 
 
Béla Illés: Failure prevention technics of logistics processes 
In the quality assurance of logistics, time, cost, quantities and values are the most important 
factors. In order to handle the previous variables simultaneously, a process-oriented approach 
is needed, one that strictly follows the methodology of modern quality-management. The 
author reviews the important failure prevention methods in quality-management, together 
with some examples of implementation in the field of logistics. The paper utilizes the 
conceptual system of the German VDA (Verband der Automobilindustrie) interest group.  
 
Gergely Márton: Logistics functions and possibilities in an open ERP system 
Open source software gets more common nowadays. Still, the so called „black box systems” 
dominate on ERP market. The WinDirect ERP system, developed by Hungarian Commit Ltd., 
is on the market with a special, from the beginning open technology that allows more flexible 
solutions than usual software on the ERP market. This paper presents the options which are 
provided in the logistics area for companies, who may also utilize the open technology of the 
system. 
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Ákos Radóczy: The LogiCAD project and the application of CAD systems 
The article introduces a two years long practical EU project accomplished in the frame of 
Leonardo da Vinci program. The project provides continuous information for the logistics 
operators for further contacting and development, as well as vocational training and education 
in logistics. The article further presents the application of CAD/CAM/CAE systems, the role 
of logistics in the manufacturing processes, the application of computer aided design in the 
logistics, the special logistics software as well as the advantages of CAD for the logistics 
operators and undertakers. 
 
Csaba I. Hencz, Róbert Varga, Tamás Hartványi: Examining the potential use of 
alternative-powered trucks in the external logistical problems to solve 
In a certain geographical region, explosion engines are almost exclusively applied for 
transportation between producers having several depots. Mainly electronic machines are 
frequently used in the transportation systems within the plant. In this study, the application of 
electronic or hybrid vehicles is shown which could be economically more beneficial instead 
of explosion engines. 
 
Gyöngyi Vörösmarty: Green purchasing practice of Hungarian firms 
The relevance of sustainability and environmental consciousness is often discussed in 
management literature. Purchasing and supply management is getting more recognition: if 
environmental aspects are part of the expected performance, then it may have a multiplicative 
effect and influence the whole economy. This article reviews the results of international 
literature in order to build a framework of possible activities of green purchasing management 
and to test it with the help of a survey carried out in Hungary. 
Survey results revealed that the level of involvement in green logistics activities (relations) of 
purchasing is relatively high, despite the level of involvement in R&D and the level of green 
supplier management activities are lower. The respondents see a gap between the current and 
the ideal practice in case of incorporating green aspects into supplier evaluation, however, 
they do not see relevant gap in case of R&D and supplier management. 
 
Tibor Bajor: Administrative changes  
Autonomy of local governments, the control over their management, and administrative 
policies in Hungary have been frequently changing. The daily politics wants to control and 
influence the local and nationwide relations of these spheres, especially the direction and 
efficiency. The local and national governmental conditions determine the central 
governmental and political processes and all the regional/county decisions based on them (the 
middle level of the governmental structure). 
 
Ágnes Bernek: Buffer state or strategic geographical place? Hungary’s geopolitical 
situation in the multi-polar world of the 21st century 
Following the Russian annexation of the Crimean peninsula in March 2014, international 
political analysts began to speak of the rebirth of orthodox geopolitics. The event also 
signified the beginning of a multipolar period. While US foreign policy is retreating and 
becoming more insular, large growing markets are returning through the use of military 
strength, i.e., by using “hard power”. Using its Eurasian geopolitical principle, Russia - which 
is clearly standing opposed to the USA - is increasingly becoming a land power. But given its 
natural geography it is doubtful it can become a sea power: only its Sevastopol harbor 
provides its flotilla with access to warm-water seas. Through a continually deepening “gap” 
between the Euro-Atlantic zone and Russia, the East-Central-European area forms a buffer 
zone. Hungary may turn into a “bridge state” between East and West related to the emerging 
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Ákos Radóczy: The LogiCAD project and the application of CAD systems 
The article introduces a two years long practical EU project accomplished in the frame of 
Leonardo da Vinci program. The project provides continuous information for the logistics 
operators for further contacting and development, as well as vocational training and education 
in logistics. The article further presents the application of CAD/CAM/CAE systems, the role 
of logistics in the manufacturing processes, the application of computer aided design in the 
logistics, the special logistics software as well as the advantages of CAD for the logistics 
operators and undertakers. 
 
Csaba I. Hencz, Róbert Varga, Tamás Hartványi: Examining the potential use of 
alternative-powered trucks in the external logistical problems to solve 
In a certain geographical region, explosion engines are almost exclusively applied for 
transportation between producers having several depots. Mainly electronic machines are 
frequently used in the transportation systems within the plant. In this study, the application of 
electronic or hybrid vehicles is shown which could be economically more beneficial instead 
of explosion engines. 
 
Gyöngyi Vörösmarty: Green purchasing practice of Hungarian firms 
The relevance of sustainability and environmental consciousness is often discussed in 
management literature. Purchasing and supply management is getting more recognition: if 
environmental aspects are part of the expected performance, then it may have a multiplicative 
effect and influence the whole economy. This article reviews the results of international 
literature in order to build a framework of possible activities of green purchasing management 
and to test it with the help of a survey carried out in Hungary. 
Survey results revealed that the level of involvement in green logistics activities (relations) of 
purchasing is relatively high, despite the level of involvement in R&D and the level of green 
supplier management activities are lower. The respondents see a gap between the current and 
the ideal practice in case of incorporating green aspects into supplier evaluation, however, 
they do not see relevant gap in case of R&D and supplier management. 
 
Tibor Bajor: Administrative changes  
Autonomy of local governments, the control over their management, and administrative 
policies in Hungary have been frequently changing. The daily politics wants to control and 
influence the local and nationwide relations of these spheres, especially the direction and 
efficiency. The local and national governmental conditions determine the central 
governmental and political processes and all the regional/county decisions based on them (the 
middle level of the governmental structure). 
 
Ágnes Bernek: Buffer state or strategic geographical place? Hungary’s geopolitical 
situation in the multi-polar world of the 21st century 
Following the Russian annexation of the Crimean peninsula in March 2014, international 
political analysts began to speak of the rebirth of orthodox geopolitics. The event also 
signified the beginning of a multipolar period. While US foreign policy is retreating and 
becoming more insular, large growing markets are returning through the use of military 
strength, i.e., by using “hard power”. Using its Eurasian geopolitical principle, Russia - which 
is clearly standing opposed to the USA - is increasingly becoming a land power. But given its 
natural geography it is doubtful it can become a sea power: only its Sevastopol harbor 
provides its flotilla with access to warm-water seas. Through a continually deepening “gap” 
between the Euro-Atlantic zone and Russia, the East-Central-European area forms a buffer 
zone. Hungary may turn into a “bridge state” between East and West related to the emerging 

Eurasian Union from 2015. Namely, Hungary could turn into the Western headquarter of the 
new Eurasian Union. 
 
Lajos Veres: Strategic directions of social and economic cooperation of the V4 countries 
The study analyzes the possibilities of cooperation of the V4 countries in the context of the 
past, the present and the future. It presents the common elements and characteristics of 
development of the last decades. After the accession to the EU, new forms of cooperation 
have emerged (transnational programs, neighborhood programs, macro-regional strategies, 
etc.). The author presents a possible strategy that builds on the concepts of safety, 
communication and cultural heritage as a resource. Every element of this strategy may benefit 
from the scientific and practical logistics as a means for effective cooperation. 
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