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Üzlet és vállalkozás az EU-ban

Réger Béla*

A LOGISZTIKÁNAK A LOGISZTIKÁJA, 
AVAGY A „SUSZTER CIPŐJE MINDIG 

LYUKAS”

Az alcímben szereplő megfogalmazás sokszor félreértésre ad alkalmat. Itt most nem a logisztikai 
szolgáltatásokról lesz szó, hanem a logisztikai szolgáltatások logisztikájáról. A speciális terület kü-
lönlegességét még az is bonyolítja, hogy a korábban is ismertetett és általánosan elfogadott Magyar 
Logisztikai Stratégia megfogalmazás szerint a logisztika magában is egy szolgáltatás.
„ a logisztika az a szolgáltatás, amely biztosítja, hogy az üzleti folyamatok zavartalan lebonyolítá-
sához szükséges termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségletnek megfelelő mennyiség-
ben, minőségben és választékban rendelkezésre álljanak.”
„A logisztika a tevékenység-alapú (funkcionalista) értelmezésében: …. A közvetlenül kapcsolódó 
üzleti szolgáltatások (pl. informatikai, javítási, kereskedelmi) kombinációjából kialakított szolgálta-
táscsomagot jelent”. (Magyar Logisztikai Stratégia)

1. KOMFORT LOGISZTIKA

Már a lean menedzsmentben is megtaláljuk az embert (dolgozót, munkatársat, kollégát) a fejlesz-
tésben megkülönböztető szerepével, mint az emberek tisztelete (respect for peaple) fogalmat, ami 
alapvetően a feladatot végrehajtókra vonatkozik és a kaizen módszerrel a fejlesztés egyik fontos 
alapja is.  
Az ember részére nyújtott szolgáltatások logisztikai támogatását Komfort Logisztikának neveztem el.
A katonai logisztikában sajátos terület, ami az üzleti logisztikában még nem gyakori, hogy a 
logisztikának tárgya és célcsoportja is az ember.
Megkülönböztetünk a szolgáltatások Komfort Logisztikája szempontjából: 

External igénylőt, aki nincs közvetlen kapcsolatban az adott szervezettel, rendszeres megrende-
léssel vagy csak eseti jelleggel igényli a szolgáltatást. (megrendelő, vásárló, raktári helybérlő, 
rakodógép kölcsönzője stb)
Internal igénylőt, aki a logisztikai szervezet állományába tartozik, és feladata végrehajtásához 
nap, mint nap veszi igénybe a szolgáltatást. 

* főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola
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Hol helyezhető el a rendszerben a logisztikai szolgáltatások Komfort Logisztikája?

1.ábra
A KOMFORT LOGISZTIKA HELYE A RENDSZERBEN

(Forrás: Saját szerkesztés)

A szolgáltatások sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek miatt a logisztikájuk is sajátos. A 
szolgáltatásokat az igénylők részére szervezzük. Az igénylő meghatározása nagyon nehéz és bonyo-
lult, mivel az angol szóhasználatban a „customer” szóval könnyebben lefedik a tartalmat. A magyar 
nyelv szépsége, hogy sokkal árnyaltabb és így a szolgáltatásokat a vevők, vásárlók, felhasználók, 
alkalmazók, ügyfelek, károsultak stb. részére szervezzük. A logisztikai vállalatoknál talán az igény-
lő kifejezés az, amelyik legjobban lefedi a tartalmi hátteret. (Pl. Igénybe veszi az ügyfél a raktári 
szolgáltatást, igénybe veszi a kereskedelmi kiszolgálást, egészségügyi ellátást, igénty ad le az egyik 
osztály a raktárba stb.)  
Mint ismert a szolgáltatások speciális jellemzőkkel és tulajdonságokkal rendelkeznek: (pl. az oktatás, 
továbbképzés is)

Fizikailag nem minden esetben kézzel foghatóak;

Jellemzően az igénylő személyesen veszi igénybe;

Nem raktározható, a létrehozás a fogyasztással egybeesik;

Az igénybe vevő nem mindig egyedileg azonosítható (távoktatás); 

A szolgáltatás minőségének értékelése gyakran szubjektív, az igénybe vevő belső indíttatásából 
és megelégedettségéből adódik, így nagyobb szórás is lehetséges.
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2. A SZOLGÁLTATÁSI LOGISZTIKA SPECIÁLIS ADAPTÁLT ELVEI

Elérhetőség, elégségesség
A logisztika szolgáltatásokban való elérhetősége, kivitelezhetősége azt jelenti, hogy olyan mértékű, 
hogy amellyel biztosítható a feladat megkezdéséhez és sikeres végrehajtásához szükséges minimális 
szintű szolgáltatás. Az előkészítése során, a tervezésekor elemezni kell várható szükségleteit, el kell 
végezni a helyzet értékelését, végre kell hajtani az erőforrások elosztását. A tervezésnél fi gyelembe 
kell venni a szolgáltatási kapacitásokat, a megvalósító szervezetek lehetőségeit. Az szolgáltatási ka-
pacitások korlátozott terjedelme miatt, tervezésekor szükségessé válhat a prioritások kialakítása.

Fenntarthatóság
A fenntarthatóság a szolgáltatások működőképességének és kapacitásainak a folyamatos szinten tar-
tását jelenti. A szolgáltatások logisztikai kapacitásainak fi gyelembe kell venni a szükségletek térbeli 
és időbeni alakulását. A szolgáltatások szintjét nem csak a igénybevevők igényei szerint kell fo-
lyamatosan biztosítani, hanem a szolgáltatást végrehajtóknak saját képességeiket is reprodukálniuk 
kell.

Komfortérzet biztosítása
Egy speciális fogalom a komfortérzet. Ennek a biztosítása a Komfort Logisztika célja és a meghatá-
rozó sajátossága.  Mi az a komfortérzet? Általában azt az érzést nevezzük komfortérzetnek, mikor a 
körülményeknek megfelelően az ember érzi a rá irányuló fi gyelmet és a róla való gondoskodást. A 
körülmények lehetnek jobbak vagy rosszabbak, de a lényeg, hogy az igénylő nem érzi elhagyatott-
nak, kiszolgáltatottnak, megalázottnak magát, és a róla való gondoskodás tudatában különleges (pl. 
válságos helyzetben) de akár extrém körülmények között is jobb belső érzéssel teljesíti a feladatát.
Itt is megkülönböztetünk external és internal szolgáltatási logisztikát.

Az external szolgáltatási logisztika esetei:
A szolgáltatást igénybe vevő (ez akár a hallgató is lehet) minden olyan logisztikai támogatást 
megkap, amivel az intézményben a tanulási munkáját segítik, és így már biztosítják a komfort 
érzetét. (étterem, szünetközi büfé lehetőség, biztonság, kerékpár tárolás stb.)
A haderőben mindig kiemelkedő jelentősége volt és van az élelmezési ellátásnak, Már Napóleon 
is megállapította, „A haderő a hasán keresztül menetel”. Kevesen tudják, de a húskonzerv kifej-
lesztése is Napóleonnak köszönhető, aki sivatagi műveleteinél így biztosította a katonák komfort 
érzetét.
A külföldi misszióban lévő csapatok VI anyagosztállyal (Kantin áru) való ellátás speciális esete az 
USA haderőben a külső hazai szolgáltatók igénybevétele. Az amerikai táborokba a McDonald’s 
és a Burger King is kitelepül, hogy a „hazai” ízeket, hangulatot biztosítsa. „A világon bárhol is 
vagytok, mi mindenhová követünk titeket”
A menekültek tábori elhelyezésénél biztosítani kell a vallási szertartások megtartásának lehe-
tőségeit. (Gyakorlatomban az eddigi legkülönlegesebb eset az iránytűvel ellátott imaszőnyeg 
biztosítása volt a kelet meghatározásához, a vallási szokás alkalmazásához, (de ezt megtaláljuk 
pl. Párizsban a repülőtéren is)
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Az internal szolgáltatási logisztika esetei:
A szakmai sikerekben kiemelkedő cégek (pl. Google is Googleplex központ) a munkahelyen a 
maximális komfortérzet biztosítására törekszik (pl. családias iroda, folyamatos büfé, túlóra ese-
tén a gyermekek elhelyezése belső játszó szobákban stb)
A bonyolult helyzetben a munkatársaknak mindig biztosítani kell a komfort érzetet. Például a 
amikor a cégnél a válságmenedzsment tevékenysége válik szükségessé akkor az átszervezés fo-
lyamatában nem csak az anyagáramlással (pl. átköltöztetéssel) kell foglalkozni, hanem az infor-
máció áramlással is, hogy a munkatárs ne érezze, hogy magára hagyták. Ilyenkor az anyagmoz-
gatási folyamatok feltételeinek a megteremtése különösen fontos. A munkatársak, ha érzik, hogy 
ebben a helyzetben is számítanak rájuk, a kaizen módszer alapján az megoldások hogyanjában 
az ötleteikkel is segíthetik a folyamatot.
Nem hagyunk magadra! Ránk mindig számíthatsz!  Ennek az esetnek egy speciális példá-
ja, amikor Szerbia fölött lelőttek egy amerikai vadászgépet a pilóta kimenekítése nagyon sok 
bonyodalomba ütközött. Ez a személyügyi veszteségek sorában a „tolerálható veszteség” kate-
góriájába is tartozhatna.  Ennek ellenére szinte az egész USA megmozdult, hogy „a katonánkat 
nem hagyjuk cserben” és a 6.US fl ottát is bevetették egy emberért. Költséges volt? Igen! Ez 
azonban olyan biztonságérzetet adott az amerikai katonáknak, hogy ha ők kerülnek bajba, akkor 
is számíthatnak minden segítségre. Ezt kell érezni a logisztikai szolgáltatást biztosítónak is a 
menedzsment felől.  

3. A SZOLGÁLTATÁSI LOGISZTIKA ÉRTÉKELÉSE, MÉRÉSE AZ IGÉNYBE VEVŐK ÁLTAL1

Szolgáltatás értékelésének alapmódszerei:
Kategorikus eljárással: Ebben az esetben egy előre meghatározott szempontrendszer szerint értéke-
lik a szolgáltató teljesítményét. Az értékelés lényege, hogy az értékelő személy minden kategóriához 
egy nagybani értéket rendel. Az értékelés viszonylag durva skálán történik. Pl. Gyenge-Megfelelő-
Kiváló vagy Pozítív-Semleges-Negatív.

1  Az értékteremtés folyamatai 11.3.3. alfejezet adaptálása az első két esetre. Budapesti Corvinus Egyetem 
Vállaltgazdasági Intézet ISBN 978-963503-408-6
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2. ábra 
KATEGORIKUS ÉRTÉKELÉSI MINTA

Forrás: Komáromi Sándor 2013 kézírat

Súlyozott módszer: Az értékelési tényezőket számszerűsítve, összehasonlíthatóan alakítja ki. Ezek-
hez a tényezőkhöz súlyokat rendelünk az általunk ítélt fontosság alapján. Ez a fontosság nem minden 
esetben egyezik meg az igénybe vevő által kialakított fontossággal, így félrevezető is lehet.
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3.ábra
SÚLYOZOTT ÉRTÉKELÉSI MINTA

Forrás: Komáromi Sándor 2013 Kézírat

Golden ratio (arany viszonyszám) sorozat módszer:
Fibonacci matematikus integrált számsorozat elmélete alapján terjedt el ez a módszer. Az egyszerűsí-
tett lényege, hogy az előző két számjegy összege adja a következő számot a sorozatban. Ez a módszer 
jobban érezteti a szolgáltatás komfort érzet arányait. 

4.ábra 
AZ ARANY MÉRCE ÉRTÉKELÉSI MINTA

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Golden_ratio_line.svg Letöltve 2013.06.03.
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 Az a sorozattal meglepően a természetben is találkozhatunk, megfi gyelhetjük a csigaház növekedési 
rátájában is.

  

A szolgáltatások értékelésénél napjainkban már nem az öt fokozatot, hanem a hét értékelési szintet 
alkalmazzuk. Így a Golden ratio sorozatból jellemzően az értékelő lapon, vagy internetes űrlapon a 
következő számokkal értékeltetjük a szolgáltatást igénybevevőt.

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a komfort logisztika még nem kiforrott az üzleti szolgáltatások 
területén, de sok mindent adaptáltunk már a bevált katonai logisztikai területekről, talán ezt a sajátos 
területet is érdemes megvizsgálni és alkalmazni.

Felhasznált irodalom
Az értékteremtés folyamatai Budapesti Corvinus Egyetem Vállaltgazdasági Intézet. 2010. 322 p.

Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Golden_ratio_line.svg Letöltve 2013.06.03.

Komáromi Sándor Tervezési segédlet Beszerzői tanfolyam TIT. (Kézirat)
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