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GONDOLATOK A LOGISZTIKA  
ÉS AZ INVERZ LOGISZTIKA TARTALMÁRÓL 

I. RÉSZ 

Az inverz logisztikáról általában 

Réti Tamás1 

Írásomban szeretném bemutatni az inverz logisztikáról alkotott 
fogalmi elképzeléseket civil és katonai megközelítésben, elhelyezni 
mindezt a logisztika fogalmi- és funkcionális területeinek körében. Nem 
célom megismételni azon dolgozatokat, cikkeket, melyek a logisztika 
történelmi fejlődésével, fogalmi rendszerének alakulásával2, szervezeti 
rendszerének változásával3 foglalkoznak. Ugyanakkor a jobb megértés 
érdekében néhány fogalmi meghatározást átveszek és azokat 
értelmezem az inverz folyamatok szemszögéből.  

Célom, hogy bemutassam az inverz logisztika folyamatainak 
mibenlétét, jellegét és feladatrendszerét, esetenként bemutatva azt a 
gondolati különbséget, melyek az idézett irodalom szerzői és saját 
meglátásaim között vannak. 

Ahhoz, hogy a tartalmi kérdéseket vizsgálni tudjuk, szükséges a 
kapcsolódó fogalmi körök ismerete, meghatározások elemzése. A 
témakör szempontjából a logisztika, inverz logisztika és ellátási lánc 
menedzsment definíciói szükségesek. 

A hazai szakirodalomban inverz logisztikai fogalom az angol 
nyelvterületen „reverse logistics” meghatározásként lelhető fel. Az alaki 
különbségen túl értelmezésbeli eltérést is tapasztalhatunk, bár mindkét 
meghatározás a logisztikai feladatrendszer fordított irányára vonatkozik. 
A későbbiekben látni fogjuk a tartalmi különbségek és súlypont 
eltolásokat. Mivel hazánkban az inverz meghatározás az elterjedt ezért 
írásomban a hazai vonatkozásokra ezt használom. 

                                                      
1 Réti Tamás mk. ezredes HM Védelemgazdasági Főosztály főosztályvezető-
helyettes, ZMNE PhD hallgató. 
2 Dr. Rixer Attila: A logisztika értelmezésének fejlődése - Közlekedéstudományi 
Szemle 1997. XLVII. Évfolyam 2. szám 59-77. o. 
3 Dr. Báthy Sándor – dr. Csabai Károly: A katonai logisztika szervezeti fejlődése 
– ZMNE tanulmány Budapest-2004. 



 76 

A logisztika értelmezése bár alapjaiban azonos gondolatokat 
tartalmaz a civil és a katonai szférában, azonban definícióiban 
megfogalmazza azokat a specifikumokat, melyek az egyes területek 
sajátosságait írják le.  

Először nézzük a civil meghatározást. Mivel a fogalmi 
meghatározás mindig vitát vált ki tudományos körökben és számos 
tartalmilag közel azonos, de másként szavakba öntött változat létezik és 
alkotható, ezért jelen írásban az általam kiválasztott egyik változatot 
veszem alapul. Ezt az Egyesült Államok Logisztikai Tanácsa fogalmazta 
meg: „… a logisztika alapanyagok, félkész- és késztermékek, valamint a 
kapcsolódó információk származási helyről felhasználási helyre való 
hatásos és költséghatékony áramlásának tervezési, megvalósítási és 
irányítási folyamata, a vevői elvárásoknak történő megfelelés 
szándékával”4 

A katonai definíciót két különböző nézetből mutatom be. Az 
egyik a NATO által alkotott, mely a hazaihoz képest szélesebb területet 
ölel fel, a másik pedig a hazai meghatározás, mely bizonyos területeket 
mellőz a NATO-éhoz képest. 

A NATO-ban alkalmazott meghatározás: „Logisztika a haderő 
mozgatásának és fenntartásának tervezésével és végrehajtásával 
foglalkozó tudomány.”5 Sem a fogalmi meghatározás, sem az ahhoz 
kapcsolódó területi (előállítói, másként: gyártói vagy beszerzési, 
felhasználói, másként: ellátási), illetve funkcionális felosztás (anyagi, 
ellátási, technikai kiszolgálási és javítási, szolgáltatási, robbanóanyag 
hatástalanítási, mozgatási és szállítási, műszaki, egészségügyi, 
szerződéskötési, költségvetési és pénzügyi) nem értelmezi, részletezi 
közvetlenül az inverz, vagy felesleg kezelési folyamatokat.  

A hazai katonai meghatározás szerint „a logisztikai támogatás a 
katonai szervezetek ellátásának, mozgatásának és fenntartásának 
tervezésével és szervezésével foglalkozó feladatok és rendszabályok 
összessége…”6 Ez a definíció sem tartalmaz az inverz folyamatokra 

                                                      
4 Szegedi Zoltán - Prezenszki József: Logisztika-menedzsment – Kossuth Kiadó 
2005 ISBN 9630947773, 26.o. 
5 NATO logisztikai kézikönyv - NATO Logisztikai Vezetők Értekezletének 
Titkársága, NATO Központ Brüsszel, 1997 október – 24. o. 
6 Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína (2. kiadás) 
Budapest-2005. 11. o. 
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utalást. A végrehajtás, a napi élet során azonban a logisztikai állomány 
végzi a fordított irányban is a szükséges tevékenységet. 

A logisztika fogalmi meghatározásait követően, vizsgáljuk meg 
az inverz logisztika fogalmi körét.  

Az inverz logisztika egyik hazai meghatározása Déry Andrástól 
származik: „Az inverz logisztika olyan tudományos és gyakorlati 
ismeretek, tapasztalatok és módszerek összessége, amelyek alkalmasak 
az eredeti használaton kívülre kerülő áruk, termékek, erőforrások és az 
ezekhez kapcsolódó információk hálózatokon belüli és hálózatok közötti 
áramlásának koordinálására, a termék előállítók szolgáltatásainak 
bővítéséért és a környezetvédelmi előírások betartásáért.”7  

A magyar szakirodalom ezt a meghatározást tekinti mértékadónak és 
a hivatkozások jellemzően ezt használják. Ugyanakkor e 
megfogalmazáshoz kötik a hulladék-hasznosítás szempontú 
megközelítést is és a hulladék logisztikával azonosítják. Több 
publikáció8,9,10utal vissza az évekkel, évtizedekkel ezelőtti 
hulladékgyűjtési akciókra, folyamatokra, melyeket a mai inverz logisztika 
kezdetének tekintenek. Van, aki egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a 
megfogalmazásból következik, hogy „magát az inverz logisztikát a 
környezetvédelem hozta életre”11.  

Más forrás12 az inverz logisztika fogalmát szinte azonosan értelmezi 
a hulladék-kezelés fogalmával. Az inverz logisztikai központok 
kialakításának feltételeit vizsgálva a feladatrendszerüket megfelelteti a 
szelektív hulladék hasznosítás feladatrendszerével és az azzal szemben 
támasztott elvárásoknak. Ezt a példát is azért emeltem ki, mert még ma 

                                                      
7 Déri András, Vándorffy István: A „bővített” ellátási lánc. MLE kiadvány, 
Budapest, Logisztikai évkönyv 2005. 
8 prof. Dr. Habil. Körmendi Lajos: Inverz logisztika az EU-stratégia 
prioritásainak tükrében EU Working Papers 4/2006 53-56- o. 
9http://tranzitonline.eu/1/logisztika/logisztikai-szolgaltatok/2004/2/2004-03-
01/hol-er-veget-az-ellatasi-lanc-inverz-logisztika. 
10 http://www.packinform.hu/245.php 
11 Mosonyiné Ádám Gizella:  Környezetvédelem és az inverz logisztika EU 
Working Papers 4/2006, 60. oldal. 
12 Kelemen Lajos: Az inverz logisztika jelentősége Loginfo 17. évf. 5. szám. 
2007. ISSN 1217-9485. 
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is sokan az inverz logisztika fogalma alatt a hulladékokkal való 
tevékenységrendszert értelmezik. Ez viszont jelentősen leszűkíti a 
tényleges tartalmat. A göngyölegek, az elsődleges felhasználással 
megegyező, de más fogyasztónál azonos funkciót betöltő termékek, az 
elsődleges használatot követő további, más felhasználási szükségletet 
kielégítő termékek – az elsődleges felhasználó szempontjából 
feleslegesnek ítélt termékkör – így kikerülnek a fogalomkörből.  

Másrészt az említett cikk folyamat szemléletű megközelítést 
alkalmaz, mely helyett ma már inkább hálózat alapú megközelítést 
célszerű alkalmazni. Ha csak hulladékok újrahasznosításáról beszélünk 
már abban az esetben is több, komplex folyamat zajlik párhuzamosan, 
melyek egyedi kezelése sem az inverz logisztika, sem az ellátási lánc 
(hálózat) rendszerében nem kezelhető. A résztvevők száma, a 
folyamatok sokszínűsége, az újrahasznosítási lehetőségek variációja 
kibővített értelmezést, így hálózat-szemléletű kezelést igényel. 

Megítélésem szerint az inverz logisztika a hulladékkezelési 
logisztikánál sokkal több és a környezetvédelem csak egy aspektusa e 
fogalomkörnek. Véleményem szerint az inverz logisztika – hasonlóan a 
logisztikához – a 7M kritériumot érvényesítve lehet hatékony. Ebben az 
esetben azonban nem a hulladékkezelési szempontok a mérvadóak, 
hanem a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség. Ezt látszanak 
alátámasztani az angol nyelvű reverse logisztikai definíciók, melyből 
álljon itt egy példaként, valamint néhány utalás kiegészítésként. 

A Reverse Logistics Executive Council13 megfogalmazása szerint a 
reverse logisztika a következőt jelenti:  „A reverse logisztika 
nyersanyagok, félkész és késztermékek, valamint kapcsolódó 
információk hatékony és költségkímélő áramlásának tervezési, 
végrehajtási és kontrolling folyamata a fogyasztótól a gyártóhoz, a 
termékben lévő értékek kinyerése, vagy a megfelelő feldolgozás, kezelés 
érdekében. Másként megfogalmazva, a reverse logisztika egy olyan 
folyamat mely során termékeket mozgatunk azok jellemző 
végfelhasználójától értékkinyerés vagy megfelelő (hulladék)kezelés 
érdekében. Feldolgozás, felújítás is részét képezheti a reverse logisztikai 
folyamatnak.”14 

                                                      
13 Reverse Logisztika Végrehajtó Tanácsa - Center for Logistics Management 
University of Nevada, Reno, USA. 
14 http://www.rlec.org/glossary.html 
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Más szerzők15 közös tanulmányukban16 szintén a további 
hasznosítás elveit szem előtt tartva határozzák meg a reverse logisztika 
definícióját. Bár az angol meghatározások gyakorlatiasabbak a hazainál, 
de egyben kevésbé hulladék szemléletűek is. Itt a hulladékkezelés csak 
mint egyik lehetséges irány és megoldás jelentkezik.  Más 
megfogalmazások szerint a végfelhasználótól egy lépéssel visszafelé 
irányuló anyagáramlás is már az inverz logisztika része.  

A két irány, az ellátási és az inverz lánc összehasonlítására és a 
szemléletek különbözőségére példák az 1. és 2. táblázatok. 

Az első táblázat prof. Dr. Habil. Körmendi Lajostól származik, de 
egy igen hasonló felépítésű és tartalmú összehasonlítás megtekinthető 
Mosonyiné Ádám Gizella dolgozatában17 is. A második táblázatot a 
RLEC honlapjáról18 kölcsönöztem, mely más struktúrában és 
legfőképpen más megközelítésben elemzi a két irány tulajdonságait.  

Összehasonlító 
ismérv 

Ellátási lánc Inverz lánc 

Tervezés  Előretekintő Visszatekintő 

Folyamat  Összeállító Szétszerelő 

Értéklánc  Vevő által irányított Gyártó, forgalmazó 
által irányított 

Minőség  A termék 
funkcionálása 

A részegységek 
funkcionálása 

Piac  Elsődleges Másodlagos 

Irányítás, 
vezérlés  Piaci Központi (EU, állam) 

1. táblázat: Az ellátási és az inverz lánc összehasonlítása19 

                                                      
15 A. I. Kokkinaki, R. Dekker, J. van Nunen, C. Pappis. 
16 An Exploratory Study on Electronic Commerce for Reverse Logistics - 
Econometric Institute Report EI-9950/A. 
17 Mosonyiné Ádám Gizella: Környezetvédelem és az inverz logisztika EU 
Working Papers 4/2006. 61. o. 
18 http://www.rlec.org/ 
19 prof. Dr. Habil. Körmendi Lajos: Inverz logisztika az EU-stratégia 
prioritásainak tükrében EU Working Papers 4/2006. 56. o. 
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Az RLEC20 által összeállított táblázat az logisztika és inverz 
logisztika közötti eltéréseket a alábbi táblázat szerint összegzi: 

Logisztika Inverz logisztika 

Viszonylag egyszerű előrejelzés Az előrejelzés nehéz 

Egy helyről több disztribúciós 
ponthoz 

Több helyről egy felhasználói 
pontba 

A termékminőség egyforma Termékminőség eltérő 

Termékcsomagolás egyforma Termékcsomagolás gyakran sérült 

Cél/útvonal tiszta Cél/útvonal nem tiszta 

Elosztási lehetőségek tiszták Elosztási lehetőségek nem tiszták 

Árképzés viszonylag egységes Árképzés több tényezőtől függ 

Sebesség fontossága meghatározó A sebesség jellemzően nem 
meghatározó 

Ellátási költség könnyen látható Az inverz költségek közvetlenül 
kevésbé láthatók 

Következetes 
termékmenedzsment 

Termékmenedzsment nem 
következetes 

Termék életciklus kezelhető  Termék életciklus menedzsment 
bonyolultabb 

Felek közötti tárgyalás egyszerű Tárgyalást több tényező nehezíti 

Jól ismert marketing megoldások Számos tényező által bonyolított 
marketing 

Az eljárási folyamat jobban 
átlátható 

Eljárási folyamat kevésbé látható 
át 

2. táblázat: Különbségek az ellátási és inverz logisztika között21 

                                                      
20 Reverse Logistics Executive Council. 

21 http://www.rlec.org/ 

http://www.rlec.org/
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Mint látható egyes elemek bár hasonlók, de összességében az 
alkotók megközelítési filozófiája más. Míg az első táblázat a 
hulladékkezelési jellegre és annak sajátosságaira utal az inverz lánc 
jellemzőinek tagolása során, addig a 2. táblázat komplexebb, a 
gazdaságosságot szem előtt tartó elemeket is felsorol. Ugyanakkor 
mindkét esetben látható, hogy az inverz folyamatok több bizonytalansági 
tényezővel számolnak, modellezésük bonyolultabb. A táblázatok 
részletes elemzése, meghatározásaik és állításaik összevetése egy külön 
vizsgálat alapját képezhetik, mely a katonai logisztikára vonatkozó 
sajátosságok bemutatását és következtetések levonását is magába 
foglalhatja. Ennek megfelelően katonai szemszögből az 1. táblázat 
összevetési szempontjait is a piaci ismérvektől eltérőn kell értelmezni. 

A teljes logisztikai folyamat leírásához fontosnak tartom a 
napjainkban egyre inkább alkalmazott, a logisztikai elemek, folyamatok 
közötti kapcsolatot megteremteni hivatott „ellátási lánc” (továbbiakban: 
SC – supply chain) fogalmi meghatározásának ismertetését is. Bár itt is 
több változat érhető el és forog tudományos körökben, én a Supply 
Chain Council22 megfogalmazását választottam 1997-ből: „Az ellátási 
lánc minden olyan tevékenységet magában foglal, amely a termék 
előállításával és kiszállításával kapcsolatos, a beszállító beszállítójától 
kezdve a végső fogyasztóig bezárólag. A négy fő folyamat – a tervezés, a 
beszerzés, a gyártás, a kiszállítás – amely az ellátási láncot 
meghatározza, magában foglalja a kereslet-kínálat menedzselését, az 
alapanyagok és alkatrészek beszerzését, a gyártást, az összeszerelést, a 
készletezést, a rendelés feldolgozást, a disztribúciót és a végső 
fogyasztóhoz való kiszállítást.”23  

Napjainkban az ellátási lánc tartalma is szűknek bizonyult a 
folyamatok leírására és mint már korábban utaltam rá, hálózatszemléletű 
megközelítést is alkalmaznak, valamint a bővített ellátási lánc 
fogalomkörét is igénybe veszik a teljességérdekében. A bővített ellátási 
lánc a SC mindkét végén további tevékenységrendszereket jelent. A 
korábbi véghelyzetet, a végfelhasználót, követő folyamatok egy része az 
inverz logisztikai tevékenységkört tartalmazza.   

 

                                                      
22 Ellátási Lánc Tanács. 
23 Szegedi Zoltán - Prezenszki József: Logisztika-menedzsment – Kossuth Kiadó 
2005 ISBN 9630947773, 360.o. 
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Az SC mellett az élettartam menedzsmentről is szólnom kell. 
Míg az SC egy folyamat szemléletű megközelítés, addig az élettartam 
menedzsment egy adott terméket helyez középpontba.  

Az ellátási lánc a termék előállításának minden tényezőjét és a 
felhasználóhoz való eljuttatást fedi le. Ezzel szemben az élettartam 
menedzsment a már kész termék léte során felmerülő tevékenységeket, a 
használatával, felhasználásával összefüggő tennivalókat tartalmazza. 
Mindezekből következik, hogy a két megközelítésből eltérő 
következtetést lehet levonni az inverz logisztikai folyamatok jellegére is.  

Az SC szempontjából a termék az eredteti felhasználónál való 
elhasználódás, feleslegessé válás, vagy valamely egyéb, a felhasználó 
szempontjából hozott döntés alapján kerülhet be egy más irányú 
folyamatba. A termék szempontjából a felhasználók és a felhasználási 
célok változása miatt az inverz folyamat már nehezebben értelmezhető. 
Mivel a felhasználási cél változása, a termék átalakítása, vagy szétbontása 
még mindig valamely alkalmazó számára fontos, így a végső 
megsemmisülésig értéket képvisel. Sok esetben a megsemmisüléssel is 
egy új termék alapját jelentheti alapanyaggá válásával (hulladék 
feldolgozás). 

Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy termék 
oldalról az inverz folyamatok csak a teljes életciklus végén, vagy az 
életciklus bizonyos pontjain (visszáru, garancia érvényesítés, stb.) 
jelennek meg. Göngyölegek, csomagoló anyagok életciklusa a termék 
sajátosságaiból eredően eltérő és emiatt az inverz folyamatok állandó 
részesei. 

A fogalmi körön túl vizsgáljuk meg inverz logisztika tartalmát a 
civil szférában. A tartalmi vizsgálat során az alábbi jellemző 
kifejezésekkel találkozhatunk: 

Újrahasznosítás (recyling): Az újrahasznosítás a gyűjtőneve 
mindazon tevékenységeknek, amelyek célja, hogy az ember által 
készített, tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat 
nyersanyaggá alakítsa át és olyan másodlagos, újra hasznosítható 
anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok 
felhasználásának csökkentését. Az anyagok újrafeldolgozásával jelentős 
mennyiségű elsődleges nyersanyagot takaríthatunk meg, ami a környezet 
szempontjából mindenképpen kedvező.  

Újrahasználat (reuse): Az újrahasználat azt jelenti, hogy adott 
terméket, különösebb fizikai beavatkozás nélkül ugyanarra a célra, 
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ugyanarra a tevékenységre használjuk.   

Hulladékkezelés: a hulladékveszélyeztető hatásának csökkentésére, 
a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy 
fogyasztásba történő visszavezetésre irányuló tevékenység, valamint a 
kezelést megvalósító eljárás alkalmazása. A hulladékgazdálkodási 
törvény szerint hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék 
gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása is. 

Felesleg (surplus): Ezt az eddigi fogalmakban nem alkalmazott 
kifejezést azért tartom fontosnak meghatározni, mert álláspontom szerint 
ez képezi az inverz logisztika alapját. Ha elfogadjuk azt a megközelítést, 
hogy az inverz folyamat nem a hulladékok kezelését tartja elsődlegesnek, 
hanem a szervezet gazdaságos működése érdekében végez tevékenységet, 
akkor e szó értelmezése alapvető.  

A felesleg legegyszerűbb meghatározása: „A használaton és 
szükségleten felüli megmaradó termékek”.24 Feleslegként értelmezi a 
külföldi szakirodalom mindazokat a termékeket, melyek a haderő 
szempontjából már felhasználásra, alkalmazásra nem tervezettek, terhelik 
a logisztikai rendszert, kiáramlása elősegíti a hatékony gazdálkodást. 

A felesleget a hazai katonai szaknyelv inkurrenciaként nevesíti, 
melyet annak kezelésére vonatkozó belső szabályzó így definiál: „a 
honvédelmi szervek működéséhez az állománytáblákban, munkaköri 
jegyzékekben, hadinormákban, központi készletezési elvekben 
meghatározott, valamint a minősített időszaki alkalmazáshoz szükséges 
tartalékok feletti, illetve a műszaki teljesítőképességét tekintve eredeti 
rendeltetésének meg nem felelő, hadihasználatra alkalmatlan vagy 
szükségtelen, a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra 
feleslegesnek minősített ingó vagyontárgy”25 E megfogalmazás 
némiképp leegyszerűsíti és leszűkíti a termékkört és nem veszi 

                                                      
24 http://dictionary.reference.com/browse/surplus 
25 98/2005. (HK 21.) HM utasítás a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítésének, 
vagyonkezelésének és hasznosításának szabályairól, valamint a miniszteri biztos feladat- 
és hatásköréről. 
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figyelembe a relatív feleslegeket26. Így a definíció a katonai szempontból 
abszolút feleslegeknek tekintett eszközökre alkalmazható. A katonai 
megközelítés további részletezését egy későbbi elemzésben kívánom 
bemutatni.  

 

A fogalmi és tartalmi elemek bemutatásával és értelmezésével 
célom volt bemutatni azokat a gondolati eltéréseket, melyek a 
különböző szerzők és források gondolatisága között fennállnak e 
témakör kapcsán. A rendelkezésre álló szakirodalom az idézetteknél 
lényegesen bővebb kitekintésre is lehetőséget ad. Ugyanakkor jelen cikk 
terjedelme, valamint az olvasó türelme korlátozott. Ennek ellenére úgy 
gondolom, hogy sikerült bemutatnom e terület lényeges tartalmi elemeit, 
rámutatnom azokra a tényezőkre, melyek az inverz logisztikát 
megkülönbeztetik a „hulladék logisztikától” és gondolkodásra, esetleg 
vitára késztetik a logisztikai szakembereket. Fontosnak tartom, hogy az 
inverz logisztikát határoljuk el a hulladék logisztikától, mert az inverz 
folyamatok jellege és tartalma, a hatékony megvalósításhoz fűződő érdek 
túlmutat a hulladékokkal való bánásmódon. 

Mindezzel e témakört nem zárom le, vizsgálataim eredményeit, 
gondolatmenetem további részleteit később megjelenő írásaimban 
teszem közzé.  
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