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A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK  
SZÁRAZFÖLDI HADERŐNEM DISZTRIBUCIÓS  

RENDSZERÉBE TÖRTÉNŐ BEKAPCSOLÁSA  

ELŐZETES VIZSGÁLAT1 

Lakatos Péter2 

1. Bevezetés 

A Közép-és Kelet-európai országokban az 1990-es évek elején 
bekövetkezett politikai, társadalmi változások szükségszerűen gazda-
sági változásokat is magukkal hoztak. Ezek negatív hatásai mellett 
azonban az érintett országok számára megnyílt a lehetőség az európai 
integrációs folyamatokban való részvételre. A globalizációs trendek 
elterjedése alapján a hagyományos nemzeti gazdálkodás átalakulóban 
van, napjainkban a világgazdaságot szinte már szervezeti egészként 
kell kezelni. A magyar gazdaság fejlesztési irányzatai között már hosz-
szabb ideje megfelelő hangsúlyt kap az ország felértékelődött tranzit 
szerepe és kedvező földrajzi adottságainkból adódóan a gazdasági 
előnyök kihasználása. A logisztikai szolgáltatások fejlesztése egy vi-
szonylag szűk terület, azonban elég jelentős a működő tőke megtele-
pedése szempontjából. 

A gazdasági életben tapasztalható fejlődés hatására a logisztika 
egyre inkább versenytényezővé válik azoknál a gazdasági szereplőknél, 
amelyek a logisztikát nem csak a szállítási igények kielégítésével 
azonosítják, hanem összetett módon az anyag-információáramlás 
lehetőségét látják benne. 

Korábban a hazai termelő vállalatok arra törekedtek, hogy a ter-
mék piacra kerülésével kapcsolatos minden tevékenységet maguk vé-
gezzenek. Ők végezték a raktározási, csomagolási feladatokat és csak 
ritkán vették igénybe a szállítmányozással foglalkozó vállalatok szol-
gáltatásait. Napjainkra a helyzet teljesen megváltozott; a gazdasági sze-
replők az alaprendeltetésüktől eltérő tevékenységeket inkább megvásá-

                                                      
1 A szerző a témát két részben kívánja kifejteni. 
2 Lakatos Péter, a Magyar Logisztikai Egyesület tanácsadója, a ZMNE dokto-
randusza. 
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rolják a szolgáltatóktól. A Logisztikai Szolgáltató Központok (továb-
biakban LSZK) feladata ennek alapján komplex szolgáltatások bizto-
sítása a logisztikai alap-és összetett műveletek felhasználásával a ter-
melő és a kereskedelmi vállalatok részére a csomagolástól az áru-
szállításon keresztül egészen a vámolásig. 

A LSZK-at működtető vállalat a közúti, vasúti csomópontok met-
széspontjaihoz, kikötőkhöz, a közlekedési alágazatok termináljaihoz 
közel eső területekre telepítik. Ez biztosítja, hogy egy áruforgalmilag 
kedvező, megfelelő infrastruktúrával rendelkező területen a logisztika 
alap-és összetett műveletei koncentráltan álljanak rendelkezésre. Így te-
szik lehetővé, a térségbe vasúton, vagy vízi úton érkező szállítmányok 
fogadását, majd közúti szállítással való terítését. Ugyancsak a térség-
ben előállított termékeket közúti gyűjtőfuvarozás után a központokból 
irányvonatokkal vagy hajókkal lehet távolabbi célállomásokra, konté-
ner-pályaudvarokra, logisztikai központokba továbbítani.  

Magyarország földrajzi fekvése és az európai kereskedelmi forga-
lomban betöltött szerepe indokolja a LSZK-ok hazai létrehozását és 
ezek bekapcsolását a nemzetközi hálózatba. (1. sz. ábra). 

1. sz. ábra 

Európai áruforgalmának gócpontjai és főfolyosói 
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A logisztikai szolgáltatásokat önálló kis –, és közép vállalatok, 
vagy multinacionális társaságok szakosodott részlegei, valamint a 
vasúti és hajózási társaságok végzik, amelyek korszerű módszereket és 
eszközöket alkalmazva teremtik meg az ipar és kereskedelem által egy-
re jobban megkövetelt komplex szolgáltatásokat.  

A szolgáltatások területi koncentrációja (néhány vonatkozásban, 
az ipari parkokhoz, kereskedőházakhoz, bevásárló központokhoz ha-
sonlóan), a hatékonyság és a kereslet növekedését, a kooperáció lehető-
ségét, a szolgáltatási választék sokszínűségét és az intermodális közle-
kedési munkamegosztás lehetőségét biztosítja.  

A LSZK-ok magyarországi építésének gondolata akkor gyorsult 
fel, amikor 1991-ben a Német Technológiai és Fejlesztési Minisztéri-
umtól támogató értelmű javaslat érkezett a szaktárcához. Erre alapozva 
indultak el a kutatások, amelyek célja a magyar LSZK-ok kiépítését 
megalapozó koncepció megalkotása volt. Következő lépésként széles-
körű alapkutatás eredményeként 1991-1993-ban meghatározták azo-
kat a potenciális térségeket, amelyek adottságaik, gazdasági helyze-
tük, felszereltségük alapján alkalmasak lehetnek a LSZK-ok telepí-
tésére. A kutatás eredményeit a szaktárca az ország tíz térségére kiter-
jedő prekoncepcióként elfogadta. A következő két évben az ország 
szakmai szervezetei, önkormányzatai-elsősorban az érintett régiókban-
különbö-ző rendezvényeken ismerhették meg az elképzelést. Ugyan-
csak ebben az időben néhány területen már megindultak a LSZK-ok lé-
tesítését előkészítő munkálatok. 

A magyar kormány által 1995-ben elfogadott, majd az Ország-
gyűlés által jóváhagyott, 68/1996. OGY.(VII. 9.) számú határozat a 
magyar közlekedés politikáról felismerte a logisztika nemzetgazdasági 
és közlekedéspolitikai jelentőségét.  

Ebben meghatározásra kerültek a LSZK-ok hazai létesítésének 
térségei, feladatai és rendelkezett a szükséges állami források biztosítá-
sáról. Az elmúlt évtizedben a központok létesítésével kapcsolatos tevé-
kenységek folytak, helykiválasztás, területvásárlás, előtervezés, marke-
ting vizsgálat. 

Szempontunkból elsősorban a tranzitforgalmat kiszolgáló egysé-
gek jöhettek számításba, mivel több nemzetközi közlekedési folyosó 
halad át, idővel a gyűjtő-terítő funkciók is ki fognak alakulni. Ver-
senyképességünk fokozásához azonban nem elég tranzit szerepünk fel-
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értékelődése, az áthaladó anyagforgalmat meg kell állítanunk, hogy va-
lamilyen értéknövelő tevékenységet végezzünk. 

A LSZK-kialakításának első kézzelfogható eredményeként a 
székesfehérvári létesítmény fejlesztésének I/A ütemében 1999 közepén 
elkészült és átadásra került a kombiterminál. 

A fejlettebb gazdaságú országokban már kialakították a LSZK-ok 
hazai és nemzetközi hálózatát. Kiemelkedő jelentőségű központok ala-
kultak ki többek között Amszterdamban, Bécsben, Brémában, Barce-
lonában, Bolognában, Londonban, Dortmundban, Párizsban, Vero-
nában. sőt a Távol-Keleten. Az áruk hazai és nemzetközi forgalma 
egyre inkább ezekre a központokra épül.  

Milyen előnyei származhatnak Magyarországnak a Logisztikai 
Szolgáltató Központok létrehozásával: 

• Részesei lehetünk az európai országokban létrehozott LSZK-ok 
nemzeti, nemzetközi hálózatának. 

• A Kelet-Európai országok irányába jelentős gazdasági ered-
ményt nyújtó kezdetben tranzit, majd gyűjtő-elosztó tevékeny-
ségek alakulhatnak ki. 

• Egy-egy LSZK létrehozása jelentős beruházást képez, meghatá-
rozó lehet az adott térség életében, jelentős befolyást gyakorol-
hat a gazdasági fejlődésre. 

• A közlekedéspolitikai szempontok érvényesítésére kormányzati, 
a területfejlesztési célok megvalósítására önkormányzati és ál-
lami szerepvállalás indokolt a fejlesztések előkészítése, eseten-
ként a terület és az alapinfrastruktúra biztosítása terén. 

• A LSZK-ok megvalósítása és a közlekedési alágazatok fejlesz-
tése esetén, a hazai források kiegészítéseként nemzetközi pénz-
intézetek finanszírozási részvételére és PHARE-támogatásra is 
lehet számolni. 

2. Magyarországi logisztikai központok és feladatuk 

Az Országgyűlés által elfogadott Magyar Közlekedéspolitikai 
Koncepció igen fontosnak tartja, hogy az ország felértékelődött tranzit 
szerepkörének – az Európai Unióba történő integrálódásunk elősegí-
tése érdekében – meg tudjunk felelni. Ezért célként jelöli meg az eu-
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rópai közlekedési főfolyosók magyarországi szakaszainak fejlesztését, 
amelyet a közlekedési pályák kiépítése mellett az áruforgalmi közpon-
tok létesítésével is elősegíthetünk. 

Magyarország áruforgalma az elmúlt évek alatt átalakult, nőtt a 
közúti export és import, illetve néhány év alatt megduplázódott a tranzit 
szállítás. Megváltozott a közúti forgalom iránya, a volt KGST irányú 
szállítások nagymértékben visszaestek és megjelent az arányaiban 
nagy nyugati export-import forgalom, és Északnyugat-délkelet, illető-
leg Északkelet-délnyugat irányú tranzit forgalom. (2. számú ábra). 

 

2. számú ábra 
Európai közlekedési folyosók, az érintett hazai közútvonalakkal 

A vasúti közlekedés tekintetében az export-import forgalomnál a 
keleti, dél- és északnyugati irányok a jellemzőek. A tranzitforgalomnál 
szintén az Északnyugat-délkelet irány mellett igen erős az Északnyu-
gat-délnyugat irányú áramlás az Adria-térség felé, de erősödik a nyu-
gati államok és a FÁK közötti kereskedelmi kapcsolat is. (1. számú áb-
ra). 

A Duna-Rajna-Majna hajóút megnyitásával a Duna belvízi hajó-
zásban betöltött szerepe felértékelődött, transzkontinentális vízi úttá 
vált. A Duna kivételével nagy folyóinkon nincs korszerű a külföldi 
rakodási igényeket kielégítő országos közforgalmú teherkikötő, a 
kikötők fajlagos sűrűsége messze elmarad a nyugat-európai vízi utaké-
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tól. A hazai hajó állomány folyamatosan öregszik, az üzemeltetési költ-
ségek növekednek. A fent említett negatív hatások ellenére érdemes 
lenne alaposabban felülvizsgálni a hazai vízi utak bekapcsolásának, a 
kikötői kiszolgáló létesítmények fejlesztésének lehetőségét. Újabb köz-
lekedési alágazatot (akár önállóan, akár kombinált formában) lehetne 
bevonni a magyarországi LSZK-ok szállítási igényeinek kielégítésére.  

Magyarországon a belföldi menetrendszerű légi személy –,és áru-
szállítás 1964 óta szünetelt, napjainkban csipkerózsika álmából feléb-
redve egyre több helyen próbálkoznak regionális repülőterek kialakítá-
sával, amelyek az adott területgazdasági fejlődésében fontos szerepet 
játszhatnak, hiszen egy-egy gazdasági beruházás előtt a döntés befolyá-
soló tényezője a megközelíthetőség kérdése. Mindemellett nem elha-
nyagolható felhasználási lehetőség a turisztikára gyakorolt kedvező be-
folyása. A volt szovjet és a haderő fejlesztési koncepció által feles-
legesnek ítélt katonai repülőtereken (a szükséges létesítmények felújí-
tása vagy kialakítása után) lehetőség nyílik a vonzáskörzetükben levő 
települések bekapcsolására a belföldi polgári légi személy –,és áru-
szállításba, valamint a szomszédos országok nagyvárosaival kialakít-
ható interregionális kapcsolatra (3. sz. ábra). 

Egyetlen nemzetközi repülőterünk Budapest-Ferihegy, amely fo-
lyamatos bővítéssel, korszerűsítéssel megfelel a nemzetközi légi sze-
mély és áruszállítás követelményeinek. 

Hazánkban az összes áruszállításon belül a kombinált szállítás 
részesedése alig éri el a fél százalékot.  

Jelentős erőfeszítések hatására néhány évvel ezelőtt megindult és 
lassan fejlődik a vasúti-közúti, közúti-vízi forgalom. 

A LSZK-ok kiépítése után azok ország tranzitforgalmi szerepe 
megváltozik, vagyis nyugat-európai és a magyarországi LSZK-ok kö-
zötti anyagáramlási folyamatok bővülnek a logisztikai alap-és összetett 
műveletek bevonásával (osztályozás, csomagolás, tárolás, hulladékgon-
dozás). Így Kelet és Dél irányában értéknövelő gyűjtő-terítő forgalom 
alakul ki.  

A Logisztikai Központok szempontjából meghatározó nemzetkö-
zi forgalom előrejelzését ugyan számos bizonytalansági tényező (nem-
zetközi helyzet, gazdasági fejlődésünk, infrastrukturális fejlesztésünk, 
beleértve a logisztikai központokat is) befolyásolja, kedvező körülmé-
nyek mellett azonban a teljesítmények növekedése várható. A nemzet-
közi forgalom 2010-re elérheti az évi 70-78 millió tonnát. 
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3. számú ábra Hazai regionális repülőterek 

LSZK-ok hálózatának létesítésével hazánk regionális szolgáltató 
szerepének erősödése várható. Vizsgálati eredmények igazolják, hogy a 
központok országos hálózatának kiépítése elősegítheti egyúttal az ipar-
fejlesztés, a területfejlesztés és a környezetvédelem céljainak elérését. 
A LSZK-ok létrehozásában érintett önkormányzatok határozatban 
kötelezték el magukat a feladatok végrehajtására. (1. sz. táblázat illet-
ve, 4.sz. ábra). 
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Térség 
jele 

Elnevezés LSZK helye 

I. Nyugat-dunántúli körzet Sopron 

II.  Észak-dunántúli körzet Győr-Gönyű 

III. Közép-dunántúli körzet Székesfehérvár 

IV. Dél-dunántúli körzet Baja 

V.  Budapesti körzet 
Soroksár,         
Dél-Buda,  
Csepel (tervezett) 

VI. Közép-alföldi körzet Szolnok 

VII. Dél-alföldi körzet Szeged 

VIII. Észak-keleti körzet 
Miskolc-
Tiszaújváros 
Debrecen 

IX. Észak-tiszántúli körzet Záhony 

X. Délnyugat-dunántúli körzet 
Nagykanizsa 
 

1. sz. TÁBLÁZAT 

A logisztikai központok területi elhelyezkedése 

Magyarországon 
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4. számú ábra. 

A LSZK-ok területi elhelyezkedése Magyarországon 

A LSZK-ok földrajzi elhelyezkedését figyelembe véve megállapít-
hatjuk hogy: 

• Hét - Soroksár, Székesfehérvár, Szolnok, Sopron, továbbá az 
Észak-keleti, észak-tiszántúli és a délnyugat-dunántúli térség 
vasúti-közúti kapcsolatra épül. 

• Négy - Dél-Buda, Baja, Szeged, továbbá Győr térsége - vízi út-
hoz (kikötőhöz) is kapcsolódhat, biztosítva a vasúti, a vízi, és a 
közúti közlekedési alágazatok kapcsolatát. 

• A transz-európai közúthálózat közúti folyosóihoz kapcsolódik 
hét. 

• A transz-európai vasúti fővonalakhoz kapcsolódik kilenc. 

• Néhány térségben a légi szállítás is bekapcsolható, amit lehető-
vé tesz a repülőterek közelsége. 
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A LSZK-ok kiépítésének időbeni ütemezése és az állami támoga-
tás odaítélése szempontjából a jelenlegi előkészítettség figyelembevéte-
lével a következő lehet: 

• Sopron, Székesfehérvár, Soroksár, Dél-Buda (HARBOR),  
Szolnok, és Záhony középtávon támogatandó központok, ezek 
beruházásaihoz ad támogatást a KHVM 1997-2005 között. Ez a 
kelet-nyugati irányú tengely az országot közlekedéslogisztikai-
logisztikai szempontból a nyugat-európai és az orosz utódál-
lamok közötti kapcsolatban erősíti, valamint a hazai termelő –, 
ipari –, mezőgazdasági központok jelentős részét is lefedi. 

• Győr, Baja, Szeged esetében a kikötőfejlesztéssel egyidejűleg 
indokolt a LSZK-ok megvalósítása. 

• Miskolc-Tiszaújvárosban, a már meglévő ÁTI depó közraktár 
bázisára települve, annak tevékenységi körét kiterjesztve fej-
lesztik a logisztikai központot, Nagykanizsa esetében a helyki-
választás még nem fejeződött be. 

Ez az ütemezés nem zárja ki, hogy valamely későbbre tervezett 
központ befektetői forrásokból előbb kiépüljön, vagy szerényebb szol-
gáltatások mellett működni kezdjen. 

A LSZK-ok hálózatának létesítésénél a tőkebefektetők mellett az 
állam a közlekedési, gazdasági, környezetvédelmi tárca, valamint az 
önkormányzatok közös és egyéni érdekeik alapján kell, hogy vállal-
kozzanak a kiépítésre. Az államnak kell vállalnia a támogatási szerepet, 
az önkormányzatoknak a vállalkozásindítási és helyi támogatási szere-
pet, a befektetők pedig a kialakított kedvező környezetben és feltételek 
mellett megépítik a központokat. A hazai feltételrendszer megteremté-
sében az állami szerepet mindazon tárcáknak (közlekedési, gazdasági, 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési, környezetvédelmi, stb.) szükséges 
vállalni, amelyek tevékenysége érintve van. A külső (közlekedési- és 
közmű-) infrastruktúra megvalósításához az állam, a LSZK-ok megva-
lósításához a befektetői társaság számíthat PHARE támogatásra és 
nemzetközi pénzintézetek hiteleire is. A LSZK-ok kiépítése és üze-
meltetése vállalkozói alapon kell, hogy működjön.  

Az állami támogatások formái: 

• A közlekedési alágazatok és azok kapcsolódási pontjai kiépíté-
sének támogatása, valamint az országos hálózatfejlesztési kon-
cepció elfogadásánál ezek figyelembevétele. 
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• A terület vásárlások állami vagy önkormányzati támogatása. 

• Nagy értékű kihasználatlan berendezések és létesítmények ál-
lami vagy önkormányzati átengedése mérsékelt áron (reális ap-
port) a LSZK-ok kiépítésére, működtetésére. 

• A külső (közlekedési- és közmű-) infrastruktúra megvalósításá-
nak állami támogatása. 

• Az ipari parkok fejlesztési programjának támogatása összhang-
ban a LSZK-ok megvalósításával. 

• Megyei és regionális támogatások a munkahely teremtések elő-
segítésére. 

Az állami támogatások megtérülése nehezen határozható meg, 
azonban a megépített külső infrastrukturális létesítmények a nemzeti 
vagyont gyarapítják.  

A megvalósított működő hálózat közvetett eredményei: 

• Az egyes hazai termékek összköltségében a logisztikai költség-
hányad csökken, versenyképesebb lesznek az áruk. 

• Nemzeti szinten a szállításigényesség csökken, a szállítókapaci-
tás nem növekszik túl gyorsan. 

• A vasúti-, vízi-és kombinált szállítások részaránya nő, ezáltal 
mérséklődik a közúti szállítási forgalom. 

• Kevesebb tehergépjármű közlekedik a közutakon, csökken a ba-
lesetveszély és a káros anyag kibocsátás. 

A Magyar Honvédség jelenlegi logisztikai rendszere átmenetet 
képez a rendszerváltás előtt kialakított rendszer és a  NATO elvá-
rások alapján létrehozandó rendszer között.  

Azt vizsgálva, hogy hogyan is illeszthetőek a LSZK-ok a Magyar 
Honvédség ellátási rendszeréhez - vagy, hogy egyáltalán illeszthetőek-
e - mindenképpen elemezni kell, hogy az ellátás biztonságát és gazda-
ságosságát figyelembe véve szüksége van-e a MH-nek és a NATO-nak 
a LSZK-okra. 
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