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1. Alogisaikahazaikialakulásaéstevékenysége

Mielőtt a logisztito tudománylínak és alkalmazí§ának jelenlegi maryaror-
szágihelystét és a fejlesztési irányokat részletesen elemezném, röviden összefog-
lalom e rendkívül összetett tevékenység hazai kialakulásának főbb fázisait.
(Cikkemben döntően csak a polgári tedilettel foglalkozom.)

Kisebb & egrmástól többségében függeüen, polgári és katonai logisztikai
munkacsoportokközel l0évemíraktívandolgoztaknólunk&fokozatosansziilet-
tek elméleti és gyakorlatí oedmények is. Mivel ezek egrre többször nemzetközi
tanícskozísokon és szakirodalmi fórumokban is nyilvínmsígra kerütek, főként
ennekvolt kibzönhető, hogy az 1984-ben meg alak.út Ewópai Logi sztilui Szijva-
ségnek (EIÁ)alap&ótagiai lettiink és 35 Ágszewezetéveloperatívkapcsolatban
állunk

Miutínpedígbel-fokiilföldiaktívitísunkszélesedett,1990-benmegalakítot-
tvktzijnállóMagyar Ingiutilcai Egyesülaa is, melylogisztikai alágazattól fiig-
getlenül az orszíg minden ilyen érdeklődésű szakemberét és intézményét
összefogia.

Elsődleges feladata, hogy korszerű és átfogó logisztikai módszerekkel hír-
melyell&ásifeladataítgrszewenen,irányítsonésértékeljen,hogyabbólpozitív
g az,das óg i ercd nétly szüe§§ék.

300-350 fó egyéni éskb. 80 fds intéznnényi tags"ígunk a gazdasígi étet minden
ágazatít képvisel i:kö4azdíszok és műszakiak, kereskedelmi és ipari, illetve inf or-
matika és §zímítá§technikai, pénzügyi és értékelemezési szakemberek, akik a lo-
gisztikai sokrétű tertiletén szélesköní tevékenységet folytatnak. Az egyéni tagok
mellett egyre növekszik a jqi személyek saíma, közötttik ipari üzemek, kereske-
delmi-, szol3íltató-, kutató-fejlesztő vállalatok, oktatási intézmények. Örvende-
tes, hory nemcsakközismert"nagt cégeY mtnta MÁV, a Magyar Honvédség, az
ALFA Kereskedelmi RT, vary a TAIJRUS léptek be hozzánk, hanem fokaződő
gazdasígi potenciállal bíró magánvállalatok, mínt az INTERSERMCE GROUP, a
TIMB§PED Kfq az UNIPROFIL Kft vagy a LOGISZTIKA Kft. Egyesíiletiink sú-

l Dr.Ifuoll Imre egyetemi tanár, a Magyar Logisáikai E8ye§üet €lnöke
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llníú Eörcti, hory gyarapszik kiilföldi tagiaink száma is: ís. Peter Bolt, az EL,A el_

ilfr&,. Ií§s petirs avfiÁcnarqr<managere és egJne több joinWenture és kiilföldi
crg b belép hozzánklde soroljuk TNT Contract Logisztilq SI(U_-BEG; I-ehel-

maux Jouleimpex Kft; Dornier; Tbyssen; Nestló; Gebrüder'Weiss, Unisys,
fu&

Jdenlegi mennységi és minőségi fejltítésíink hozta magával, hogy a logiszti-
lIli bÉbó szako§odás szellemében fokozatosan kialakítottunk ket regionális (Győr

Ér §c*ed), valamint több munkacsoportoü ködekedés és áruelosztís, kereskede-
]hr fu p5r.k"tíng, termelési logisztika, anyag- és raktárgazdálkodás, informatika
cí Eipítástechnika, szervezés-propaganda, műszaki{konómiai értékelés, okta-
uir-roribbképzés.

Mie!őtt azonban ezek tevékenységét bővebben ismertetném, riigzíteni kell,
nr8r- u ellátási feladatok sikeres megvalósíg[sfifrg2 tlkalmtz6sra keriilő logisai-
an.Wdrraldl kiülakult egy koordináltaq szervező, iránfitó, értékető módszer.

A funkcionális tagozódás vózlatábol ( 1 .óbra) eg;rértelmű, h a§ a2

- anyagbiztosíüís,atermelés;

- a ral:tírozás és készletgazd,ílkoóís, valamint

- azínrelosztásésértékesítás

krnF{exrendszere aantán főbb logisztíloi alrendszerekre isbonüató, melyek

arqztlfu§2iryakorlatbanrendszersennegielennekFelhí'vjukazonbanafigrel-
m e.n" hog/ ezenkíviil a togisztikai megoldásokat szoktík gazdasígi fuazatm-
LErr b *nafuani @l. ipari- vagy kereskedelmi logisztika), de elűordul olyaa
Flrurf§Jeí*ztés-tervezés,amely csak egy szűkebb teríiletet érint (pl. c§oma8o-

nh{ryi§ztfta).Iényeges azonban, hqgymind az alrendszerek, mind arészteríile-
É láyebb kidolgoiása, problémáinak mqoldása során az átfogó lo8i§ztiktri

lcld§óezyalóke-pc§olódások,illeweakoordinácíósitrtézkedé§ekrÖgzitésreke-
fliisÉL
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ffifu bcsatolva ala}rrlt ki egresüetünk szarsítfuíí gúttui tevékeny sé,

fl rlrt- & rendszersacrvezés,

t ürttír-€§készletgazdíüod,ás

t Hwtásésszítlítísszervezes,

brr&edelni eltátási rcndszerektialddtí§q

ícurtílrai rendszerfe$esztés és szímítísteónika,

t lffirrer<összeálütása (technológiei anyagmozgatísi, tírolísi,
Hclí,ril.
rntnlí<t€chnikr és -viz§gólit

.'5ffilűlrsatís műszaki3azdasígi adatok alapján,

ah*ruktúna és telepiilésfejlesztési kapcsolódások megoldása,

mlrrctveaaem és hulladélüasznosítás logisztilrai módszerel*el,

É5{8€&sőrzőrendszerektámogatása, .,

l *rr}ifuómiaidöntéselőkészítés,értékelés(ogisztikaiköltségek

n- §ryÉb €rtétctemzések),

-li.ó§-totÉbt*ép?é§ szervezése (ogisztikaí-, marketing-, keres&edel-

*..€r6rébiilleggel), ala5 közép, és felsőfoloa,

§PÍini *rpaoród,ásolr 
" 

*o66t|ine8El,

' |Pdnésfranchise.
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CélszerűnektátszikidekapcsolniEgyesüetiink űn egű golgdltatdsait is:

tuul mfuty*" proj &&-, xofwuek kidd g qlísa (teruezí^si-, szervezési- és
fejlesztési-,stb.) fő- &alváüalkoóí fcmíban; ea több esetben a Magyar
Honvódség kiilöntliiző szatembereivel közösen vfoeaü§

- íntornációk bel-é§Hilföücégadatok ílletverendeaények,stb.;

qahrui tanácsttailsok, cég- és termék bemutatók, tapasztalatcsere
látogúí§*szery€a&a íidetikapcsdat*eK€ító§€;

- égismertetőciltekelehelyezésebel-é§kiilföldisuqklapolban éseryéb
céprupqandc lehetőségek;

gpbfirberek kfuátagősa btanícsadói wékenysfo.

AzEgresüetszéleskörű, elmúlt években vfozett tevékenységét szemléletesen
mutatjaazElábbiösszeálütís,melyet5főcsoportbasoroltunkEbbenis-akírcsat
akoÉbban már kienelt olíatís- és tovíbbképzésben - többhelyüttmegielenik a
Magrar Honvédség kiilönböző feladaaiban és fejlesztési munkíiban vató együtt-
míiködésiink

1. Vótlrlrtl szcrvczés

r.1. Nagriizemi logi§ztikaikö?pont éstevékenységénekmegszervezése (p|.

a Tiszai Vegyi Kombinítban).

t . 2 . Ipari íizem En}a8gazd,áIkodásí-, be- és kiszáüítísi és áruelo§ztási rend-
szerének megszervezése (pl^r TAtlRU§Abroncsgyárban).

r.3. §ámítogépes raklíriÉnyítási és készletnyitvántartísi rendszerek ki-
atakítása, (pl. hazai 3yó6rszergÉralcnál).

1.4. Termelésiránltísi rendszere.kkidolgozísa logisztíkai ítfogó elvekse-' gít§égével(pt -CATEkutatísok).

1.5. Min@ellenőrzőrendszerek tímogatósa.
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§.' i. Kercskedelml területen

k 3. 1. Nagr- és kiskereskedelmi egrségek áruellátísínak komplex rend-
rr w* blrtvei és szofwer fejlesaés (pl. hazai nagrkereskedelmi vállalatokkal

t{,t::=útödve, íg ALFA Rt.).

l .1 . Központi és decent ralizílt .nyitvdntanósok korszerű szímítástechni-
uu n,rjszerekkel (pl.LogisztikaKft.:ÁTIKö?pontiéstelepiraktárnyilvántártás).

,e

i . 3 , _A,nyagok és termékek ét,tékpsítésének infonnációs rendszerei"

lb ].4. szaktanácsadás és tervezési-fejlesztési-szervezési közreműködés a

;,l ailc,r.t 1992-ben indult "tereskedelem-fejlesztési' hitelprojektjében.

3. Rrktírozís,raktírgezdólkodó§

:n i l . központi, illetve re8ionális élelrnezési és egyéb ellátó raktárak órufor -
& p_!iiú- ű g.nttűdstechnológiai áwilágítása, műszaki-gazdasági fejlesztési javas-

a p1.i:tlr' p[ a MagyarHonvédségrészére).
t-

3 i \{eglévő raktárak és technológijájuk intenzifikaláa szdrnÍtógépes ird-
rr=m:-; -:.iwerrel.

3 3" R.altárak hardverjeinek (eszközrendszerének) tervezése, fejlesztése
ll. fi tntr:t:. e]. kézi- és gépi kiszolgálású állványrendszerek, stb),

l irueloszt{s,szállítás, rnyegmczgatlís
t-

l 1 Elelroiszeripari nyersanyagokbegyűjtésének, felvásárlás.ának,készle-

!&ffiÉr_ ma jd feldolgo zásutánielosztósdnak és énékesítésének átfogó sámítÓ-
i- $.xt*< :ir:€:xíDozása (pl, Komárom és Csongrád megyében),

r : j:an l írástechn tkai és i nf or nmti l<.ai rerd szerterv ek ekéxzités, "

J J,{,_rrieloaztíshozkapcsolodó csomagoldsi és csomagolós,viZs?dlati
lmü;g-l_{ ij,3olgozása és alkalmaása (sámos konkrét megoldás a GyőriMűszaki
ilnilnu:lo \{:n gsítő l-aboratóriuma közreműködésevel),

{ 4. _{ kottúinólt szóllítds rendszereinek és körzeti eloszí&, lo§srikni
Ep!ud!ül&.,5j Ltqontjainúkialakítása (pl. KecskemétiAgroker-nél folyamatban,

ülme51g:es \{inisztériummal kooperálva orságos rendszer- és regionális toZ-

íififfi: fl.É( iliFr e es e, Í ol y anutbarl).

31



5. EgyébproJcktckéstrnulmónyok

5. t. Műszaki ökonómi ai dötuésel ökészírő tanulmán]rok kidolgozása (pl.
mútú5ra orszígm elcztá§-§zállítás lóltsegoptimrlizálása l990-ben; rakodógé-
pek kivílasztísa regionílis áruelmztási központ feladatainak optimális ellátís-
hoz).

5.2. Lo§szikai költsépk ele,mzÁxe és egyéb értékelemzések Cil. AGRO-
LOG€ATEkutatá§ok).

3.3. Településfejlewé§ ésegyébinfrastruktúrólisfejlesztésekkidolgoá-
sa logisztikai módszereJrkel, (pl. folya,matbün a GödöllőiVárosi önkormínyzattal
közösen).

5.4. Hulladékhagns*ás logi§ztikai elooztísi- és tírolósi rendszereinek
kidolgozísa.

S.5. Kömyeavédelem és xlo§wilcai módszerekhatékony iisszekapcso-
lása(pl.szennyezőanyagokzártcsővezetékesszíllításirendszerénekmepalósítá-
sa hazai cukorgyírban és vórosi csatornázísi műveknél).

Itt említem, hogy Egyesiiletiink míikfiését el@tő infomációs Mpéseink
között tElán legfontosabb, hogy l€alább havonta rendeziink a logisztika valamely
szűkebbterüeténszalcmaivitaüé§t,küröldielőadókkalszimpóziumot,ésaktívan
bekapcsolodunk kiilönböző tírseryesüetek ilyen jellegű munkr.íiba is.

Mível pedig a nen zetkijzi lo§szilrai élettellgrancs*állandó az egrüttmű-
kiidésiink, a hallott ujdonsígokról részben itthon rendezett események alkalmá-
val, részben LOGINFa című időszaki kiadványunkban számolunk be.
Tevékenységiink fontos jellemzője, hogy csupín a kíilföldi saj tóban, Egyesiiletünk
éstagjainkeredményeirőlésaktivitásáróléventelegalább8-10küönféleszatci&-
&a jelentettink meg. Ugrancsak intenziv nemcsak az ELA üéseken, banem nem-
zetközi konferenciákon, tanácskozásokon való résxételünk is.

Híriinket komoly formában vihetik előre azok a netaetkui proj ektek, me-
lyekbe részben nyrgati kormányzati szervek, részben európai- és világszervezetek
tímogatísíval,aközelműtbantöbbféleképpenbekapcsolodtunk.trymódonfolyik
több helyütt áruellátís-, átrakodási központok kialakíüísa, üetve kombín ílt gzji-
lítísitém,ík,valamintinformációshílozatokkifejlesaése.Deidesorolhatókavi-
l,ígbanl részérö tímogatott kereskedelmi-aruelosztísi-oktatási projektek, va3y
pedig a német BW-DAV-val m6t kidolgozás alatt álló logisztikai továbbképzés.
UgyancsakMvütnek az angol és olaszkapcsolatok is. Mindezekhez azonban alap-
vető, hogy a kiilföldi partnerrel e$/ütt, előzetesen gondosan mérjtik fel a jelenlegi
hazai hátteret, valamint az anyagi-technikai lehetúégeket, mivel csak ezek utín,
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pl.

e-
s-

:l'*:.e ráépüve váíható velos fejlődés a magrar logisztikai életben és eredménye-
ü:r*_

Z. l,ogisztikaafejlesztésiélokszolgáIaában

_rr.logisztikai módszerekbevezetésének, elterjesztéséneke-§nlkrtmazásánaka
,ymfucrr'i-iaazdasági fejlesztéseket keU szolgálnia. Vagyis mind a mai tevékenysé-

3a,* r :n,j a kesőbbi logisztikai lépeseket ezek determináják

Hr tehát a'mű&aki íejlesté§ fogalmát a gazdasági életben ismert módon,
m , nnnc, szá€§€bb értelemben fogiuk fet, kijelenüető, hogy a logisztikÁnak ma épp-
ll,{", - ln i holnap, a mriszaki3azdasígi fejlesztések minden léfrsében benne kell
,p,tn e ezekkel együttkell működnie.

"+. lg i gt i kl bekapcsol&ása akővetkező főbb területeket érinti:

- a fejlesztesi fetadat és éljának meghatározísa;

- a fejlesztés tárgyának bebatárolása:

r eszködejlesztés

",l rendszerfejlesztés,

; komplex fejtesztés (pl. tetepüésfejlesztés, közlekedési koncepció,
stb.).

J gazdasí8i ágaz:at makroszintű fejlesztáse,

t kórnyezeti tényezőkés hatások fejlasztési kérdései (pl. környezewé-
delem, hulladékhasznosítís),

i nemzetközi hatásokkat iisszefiiggő fejlesztések, pl, az Európai K&
zossegbe való bekapcsolodás, ennek szabvályo§ítá§i és egyéb kérdé-
sti:

- t |ejlesztes fázisainak és egymáshoz kapcsolódó főbb tényezőinek

--gritese. alternatívák felvázolása;

- r |e jlesztési megoldás végleges kiválasztÁsa, műszaki-ökonómiai
i ic résel okeszítes segítségével;

- l i:.ie,sztés megvalósítási terveínek részletes kidolgozása; esetleg
,ysenl eztetés, tender kiírás:

tk
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ln
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a-
8l

:k

o-
a-

e-

>k

ik
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i-
|Y
§.

l-
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e-
e.
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;
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az elké§zült tervek részletes bírálata, a megvalósításra alkalmas
fejlesztési terv kiválasztása az alternatívák v ag píúy ázatok köziil;

- a fejlesztés ü6rgráaak, readszerének megvalósítísa;

a fejlesztés eredményének, kezdeti tapasztalatoknak értékelése, az
eseüeges korrekciókra javaslat;

a végleges, rendeltetésszerű működtetés;

- az első "üzemszerű' működtetés műszaki-gazdasági értékelése, a
fejlesztés hasznosságának direkt é§ indirekt hatásainak kiértéketése;

- afelesztettesaközvagyrendszerkarbantartísánakmegszrrvezése(előzetes
tervek alapján), ebhez a megfelelő szentezet-bálózat kialakítása

Alogi§ztikafejlesaésiirányaibanels&llegestényező,hory azelőzőfízisokb,
a logisztilcai módszerek, elvek minél hatékonyxú bekapcsolóúísdt biztosítsuk.

Jellegiiket tekintve a következőfőbb "I ogisztilra úivelaeY-ról van vó:

a) szeruqési tevékenységazerrlítettfázisokonbelíilivaryazokközöt-
ti feladatokminél zavartalanabb és eredményesebb elvégzése érde-
kében;

b) iróayítdsi feladatok korszerű vezetési mfiszerekkel való ellátása,

c) a funkciókmegoldásához szíikséges, sok esetben kiilönt*izö szakte=
dileti feladat ok kaordindhí s a :

d) azinformtícióskapcsolodásokbiztmításakorszerűszoftveréshardver
esz}özöL&el;

e) a könetlen és kőuetettköltségek elemzése, értékelése (előzetesen,
a fejlesztési tevékenység alatt és afejlesztés lezárásakor);

d) azembei tényezökfokozottfigrelembe vétele:

- szaktudásésfejlesaése;

- rugalmasalkalmazkodóképesség;

- szociálistényezőkszerepe.
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Nemzetközi fejlesztési tendenciák

_r. L,ór eüezőkbenkiárólagazokkal alogisztikafejlesztési tendenciálrkalfog-
rul;z;o. melyek a nemzetközi tudományos és abból realizílt gyakorlati eredmé-
n-"g:ea. tevékenységben, a legutóbbi időkben kiemelt hangsűyt kapnak Varyis
ry r g":nd datsor nem törekszik arra, hory a logisztika minden alrendszerét elemez-
F- iólüD csupín rá kíván világítani olyan, relatíve új tendenciákra, melyek a gaz-

u_soii]r8 fejlett országokban, logisztikai összefügésekben fokozottan

q 'g. e]embe venni.

,\ Lo3tsztlkrlköltségek

\{:r e] minden egyeslogisztikaí műveletnekértelemszerűen költségvonzata is
i:!J_ li,r, r cául kitúzött "gazdasígi eredmény'elérésében szerepiik jelent&. Azon-
ru =<3rJenesi 

'pontjaikkal', nagy,ságrendjeikkel, más termelési-, szolgálatatísi
m l",a,e:elre, illetve a teljes ellátási folyamat önköltégre való pozitív és negatív

un:e_q:irj.a1 elemző módon kelt foglalkozni. Ez vonatkozik a költségelemek egyedi
,lryr_r.-.á.ra eppú8y, mint azokra a publikációkban rendkívü sűrűn megielenő
m -:n ,:L_-a_ melyek a logisztikai kölségek összegezett értékét egy termelésí vagy el-
rr";as |:ir.rmat önköltsége sázalékában igyekemek kifejemi. Mindehhez termé-
[!re!ffi. lorszeni értékelemzési módszereket kell használni.

B" Informetlkrtéssdmítístechnlke

.t; lsúBert üzemi, intémenyi adatbankok és informetikai-szÁmítístechnikai
*,::nr;wtk mellett eg;ne nagyobb szerepe van az intézmények közötti, régiókat i§
qmpi = t ó . sot nemzetközi, ún. makro-informatikai rendszereknek A szofwerfej_
úsi-,= .§ _ rlknlmazís mellett fokozottan megielennek a jelentcb beruházásokat

ti.x,n -se.": műioldas adatátviteli megoldások. Itt kell emliteni a nátunk is kifejlesz-
15: l ,r ]] ler ó ElectronicData Interchange @DI) rendszert, melynek a nemzetközi
uf :rr='^t:úai adat"ítviteli szabványosításban is komoly jelentősége van.

l;-:= szabad azonban lekicsinyelni azokat az előnyöket sem, melyek pl.a nem-

:rlx_: - 1;r arozás és szállítmányozásban a járművekben elhelyezett, ma már

r,,:m r::i<Lal is rendelkezőfedélzetikomputerekalkaknazásából,minderyénileg
,ilÉ]íil: 

".i"" et]en égrészére),mindaz orságokközötti kooperációkban eáltal szü-

lmÉ!
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C. Infrastrukttirr ás loglsztike

Az ismert és egrmással többrendbeli kölcsönhatísban álló infrastruktúra té-
lyezélx* mint ködelredés" piac és informatita mellett, a logisztikusok egne több
figrelmet szentelnek ún. körzetek komplex fejlesztésének llyen a településfej-
lesgés , mely malro megközelítésű ítfogó szemléletet igényel. Jó példa erre a jeten-
lq tervezés alatt álló'dái autópályához' kapcsolódó, §okir,ánytl infrastruktúrólis
felesaés.Deemlíthetjíikakörzetiátrakóelmztó, illeweszolgáltatóközpontokat,
melyek helykijelölése szímg5, nemzeüözi tényező koordinációját, a szervezés és
értékelés egrmással sokrétűen összehangolt bonyolítísít hozza magával.

D. Környczctvédclem

I-ogisztikai közreműkiidés és átfogó írónyítás nélkü ma már a környezetvé-
delemáltalegneszigorúbbanmegköveteltintézkedóseketleheteüenvégrehajtani.
Ezt tapa§aElhatjukpl. a ködekedésszinte abnormílis mennységi felfutása követ-
keztében jelentkező ni- rlégszennyez(Áések kapcsán, amikor máí több ors7ág
bizonyos idcbzakokra (éjjel vagy hétvégén) lez-árja orsághatárait vary egy-€gy
övezetét a teherforgalom elől. Mindezek kihatása a kereskedelmi áruellátásra, jár-
művekgazdaságosüzemeltetésére(várakozásahatárokon!) előreszintenem iskal-
kulálható költségtöbbleteket okoz. Az ezekre való felkészüés a jövőben olyan
újszeni "lépeseket'igényel, hog;rmirín.'zöld-lo§saikíróI" iskell beszélniink.

E kérdéshez számos orságm és nemzetközi fejleszés problémája is kapcsoló-
dik ÍgJrúthálózatok, vasútvonalak építése természewédelni teriileteken keresztü;
"veszélyes áruk' (mérgező, gőzölgő, stb.) szíllításíhoz megfelelő járművek, átíakó
eszközök és tároló létesítmények; az ipar- és általában a településfejlesztéssel
együttjáró kö.rnyezeüédelem-szervezési intézkedések Logisztikai szemlélet és a
kölcstinhatís elvének fig;relembevétele nélkiil a helyes megoldás elképzelhetetlen!

Ha előzőket tudomínyos elemzéssel is párosítjuk, gyakran beleütköziink az
ökalógia ftörnyezettan) olyan területeibe, melynek szake,mberei a logisztikát ta-
lán mégsohasem hallották, deaz együttműkfiésre kölcsöniisen szíikségiinkvan.

E. Ahulledékhesznosítís

A fograsztói tírsadalom ésrcndszerénet direkt következménye, bog;r e6ne
több hulladék keletkezik, melynek korábban megsemmísítésével, ma pdig új ra-
fellasznóIásóval (recycling) fokozottan törődnünk kell. A hatalmas mennységek
összegyjtése, valanint költseghatásainak elemzése tipikus logisztikai feladat.
Osszességében csak az lehet élunk, hogy a nagytöme8ű, inproduktívnak tűnő
mennyisegkil hasznos, jómintíségű termék váljék Ennek az átalakítási folyamat-
nak az értékelemzése rendkíviil "izgalmas' eredményeket hoz legtöbbször olyan
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ltgkóvetkeztetéssel, hogy mind ehhea mind a környezetvédelembez kiilső, leg-
rjbbzör állami anyagi erőforrásokra, tímogaLísra feltétlenü szülaég van.

F. Azóllem szc]epc r loglsztlMbon

Különösen Ekkor, ha a logisztikát befolyísotó tényezőketnemzetközi vi-
p*.nrlatban, széleskörűen tanulmányozzulq eg;ne intenzívebben tűník fel az'íl-
n-ni beavatkozís'. Itt nem negatív hatásokról van §ó, hanem több logisztikai
r.inodszerbeu,lgr azelőzílkbn környezetvedelemben, hulladékhasznosítísban,
rút rz infrastruktúrális fejlesztósek szinte minden teriileten, sziilrséges íllami "1é-

psdgől'. Ez természetesen nemcsak egy adókivetesben jelenik meg, (pl. a köde-
ie,je<ben benziníremelés, úthasználati jírulék, stb.), hanem idetartozü egy
:nJrrmányzat engedélye ery szántóföldön körzeti raktír létesítéséró|l, vagy avá-
::arkoo belüii áruelosztís éjszakai lehetóégeiről. Nagrobb léptékben szó lehet
tg. g,orsforgnlmi út (autópíl/a) megépítééhez állami koncessziókmegadásíról,

'nr*,"et!özi szintű beruhásokhoz állami garanciák vagy kedvezmények bizto§í-
asirol. De említhetjíikamunkajogi rendeleteket, az informatikqi teriiletenafrek-
otptiahasznílati engedélyeket és a közelmúltban egyre szaporodó államközi
mrqgi t te@.íst, melyek logisztikai kölc.§önhatísokkal járnak együtt.

Feladatunk "mindössze' annyi, hogy egyébként is széleskörű" ítfogó tevé-
iunlsegünket azáltamtólkiinduló tényezőkkelvalóelőzetes,majdfolyamatosko-
;r-tleicióval ki ketl egészítenünk

G. Az emberszerepc

_A. fejlettgazdasággal rendelkező orszÁgokszakirodalmában ésszakmaíureg-
r.fltioulásaiban szinte feltűnő - és ezért emeljiik ki a nemzetközi tendenciák kö-
*u: - ho§ az ember szerepét és súlyát a logisztikai tevékenységek végzésében
!ú*ffi€ az informatikai eszközök vagy robotok fontossága elé helyezik Hangsú-
n'{,j@iL hory ez a logisztikai folyamatok eredményes megvalósításíban két oldel-

-e..:efref és a befolyásoló tényezőket is koordinátja. De aktív szerepe van az okta-
eilre- 6ű§,znkiaazdasági fe$eszési műveletek vegzésében is.

Pú.§_g1, közreműködésnek tekinthető (noha ez a kifejezés félre is érthető!),
NM8[ Mint fos/asztó, illetve'ellátásbanrészesüő" élvezimindazoneredményeket,
uE|--EL ez átfogó logisztikai tevékenysóg eredményei,Ide keü sorolnunk a sokol-
m.u mformációkat. (beleértve az oktatást és továbbképást), valamint számos
r{qn ej.cnrt, pl. az önköttégcsökkentéskil adodó olcsobb piaci írtkat, vagya ké-
u,-rylmasebbe tett közlekedé§t, 8 kultúráltabb kiszolgátást. Mindezek, Ez em,berek

rlmi mberek érdekében tett lépesek hozták magukkal, hogy a kiitföldi szakiro*
tnn:nl g6!9[ a kapcsolodásokatmóregyújíogatomban,azún,szuiologisztilúfun
ügt{Estri-
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. H. Eurologlsztlka

Ma már egyértelmú. hogy Magyarorság gazdas,ági és politikai fejlődése 1
mostalakulóKözibEurópíbavalóbekapcsolodáshozvezet.Ezekkelakérdéseldrd
a 12 köziis piaci ország szakemberei és politikusai ezekben a hónapokban rengets,

get foglakómak, felvétik és etemzik szímos megoldandó problémójít,

Mivel itt a gazdasági élet mozgásaitól kezdve a szociális kérdésekig szinfe

minden tén}ezőt, mely Burópa lakosait érinti, qre,g keü vizsgálni és egr viszonl13
új rendbe kbl fiítani, etten alapvető szerepe lesa sőt már ma,is van a logisztikí_
irl*rl, kijvetkqökben az e7yüttásen lcaordináttan megoldandő feladatok köd
llélrárly legfotuosabbat - ia*ent saját aabudomónywk szemszö?üöl -vaí&,
íel:

a) Azellátássaliisszefiiggőmikro-de főkéntmalaoszintiíléfrsekterénszí
mosatúj, de legatíbb is modositott alapokra kell helyemiJde sorolom a marketin-

get, a fógyasitóval (ellátást élvezővel) változatlanul elsődlegesnek tartotl
*apcsolattartíst, és az árképzés bonyotult háttér műveleteit.

b) Előzőlúőz szor(§tn tartozik avdmszabőbok és íntézkedések 
. 
zsgsorg

dása", melynek szímos emberi, jogi, pénziigyi velejárója lesz Gondoljunk cs8k

Európa és L USA közötti mezőgazdasági árukiilkereskedelem ilyen vonatkozágr

élesvitóira.

c) Azáruetoszóshoz kapcsolódva már ma is komoly feladata van a körze[i

1regionátis1 áruátrakó-, elosztó]szolgáltató kö4ontoknak Ahatárok"eltörlése'
t3 rogy"rrtári sűypontok kialakulását hozza magával, és ez nemcsak e központo|c

nóffiaoresarcnj;tentválto7.ást,hanemazelosztósi úwonalatásjellegiikmódo-
srrlísít is eredményezheti.

d) Miután a marketing tevékenység kimutatja a fogyasz&ísi igényeket
(mennyiségileg,helyileg,íüetverövid-éshosszútáwa),a temtelő óguuokircm*
inek ehhez-kell atana*oOniuk Ez pedig új égek létesítésében, esetleg már be-

vezetett termékelőállítóknál, többek között leányvállalatok létrehozásában,

kisebb cégek felvásárlásában jelentkeáet.

e) A H)llcere sbdetenuek azfly módon köziissé váló Európán kívüi piacokre

kellelsődlegesfigrelemétfordítania.Ezpedigaversenytöbb§zempontbólújhely-
zeteit teremthetimeg.Itt azután nemcsak azUSAésJapín, hanempl.adél,ezs,iai
orszígok, sőt Afrika és Ausztrália ís fokozottan megielenhet.

0 Kiemelést igényelnek a közlekedés negy fő á8nzatának ftöát, vasút, vízi
légi) sok részben módosuló ill. egységesítendő szabályai. Ezek anyagi- és penziigri
kiíaÉsa megielenik nemcsak a rengeteg új jelzőtáblában, intézkedé§ek írásffi
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anyag,aiban, hanem a járművek, mozgató eszközök és szerkezeteik részbeni módo-
sítáúban is (pt.reflektorok, biztonsígi övek, fékek, kataliátorok, stb.)

g) A minőségbiaosűtds eddig is komplex tevékenységvolt, de ennek általá-
nosérvényűszabályait-áruelosztási-,kereskedelmiéssámosmásvonatkoásban
- csakis ai egyes orságok ma meglévő szabáJyzatára alapoala lehet módosítani,
egységesíteni.

h) Az előbb mondottak többsége iisszefoglalóan igényli a szabvónyosítós ,

tipizálas szinte minden teriileten történő átalakítását. Ebbe pedignem csupán egy
gépalkatrész vagy élelmiszer tartozik, hanem az ügykezelés nyomtatványai és azok
tartalma, az informatika minden lépésének eddiginél is tökéletesebb uniformiá-
Iása, vagyis életünk szinte minden "művelete'.

i) Az új fogalomként megjelent EUROLOGISZTII<A felsorolt lépései
azonban csak akkor realiálódhatnak, ha az embei tényezökebbn maximális se-
gítséget, e8yüttműkódést biztosítanak.Itt elsősorban az új módszerek, megoldá-
sok, rendelkezések, intézkedések megtanulásáról, a széleskörű oktatásban,
továbbképzésben való részvételről is szó van. Nyugat-európai szakemberek kieme-
|lk avezeté§ tttódszereklehető egységes kialakítás-át is, noha mind ebben, mind a
többi műveletben a helyi körülmények miatti adaptáció szerepét nem szabad fi-
g_velmen kívül hagyni.

3. Összefoglalás

Az elmondottak alapján a lo§saikai köaeműködés (-K), mind tevékenység
a következő modellel ábrázolható (2.óbra).

Ebből is ldthuó, hogl a lo§szikni módszereken belül az LK súIypontjdban
yannalc

az ún. "ember-gép (eszköz)" kapcsolatok,

az időben lejátszódó ellátási folyamatok elemeinek (funkciónak) koor-
dinációja, és

a közvetlen vagy közvetett gazdasági eredmény elérésere való törekvés.
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