
A LoGIszTIKAI rözporqror HAzllrBr,BpírÉsÉnpr
ErxÉpznÉspt És l HoNvÉnBurn cÉLú

erx.nr-ulzÁs rBrmrósÉcnt

Dn Nénah EmőI

A közlekedési, a szállítmányoziási és más szolgáltató vállalatok tér-
beni koncentrációjábó|sÁrmam elónyöket felismerve, a nyugat-európai
országokban már a n_volwanas évek elején megkezdték az áruforgalmi,
logisztikai központok kialakítását, továbbá ezek nemzeti, majd nemzet-
közi hálózatba szewezését.

Annak érdekében, ho5l Ma5larország sem területileg, sem szerve-
zetileg ne maradjon ki ebMl az eurologisztikai há|6zatból, minte§/ két
éve hazánkban is megkezdódtek német szakemberek közreműködésével
a logisztikai, árúforgalmi központok fejlesztésével kapgsolatos kutatá-
sok. Ezeket a kutatásokat az Országos Műszaki Fejlesztési Bizotaág
anyagi támogatásával, a Közlekedési, Hírközlési és Vízüryi Minisztérium
koordináliásával a Közlekedestudománl Intézet és a BME Közlekedési
Tanszéke a német DAUBER ég eryüttműködésével végzi.

A kutatások olyan stádiumba jutottak, hory a "Maryar áruforgalmi,
logisztikai smlgáltató központok hálózatának fejlesztési koncepciója és
prespektívái" címmel 1993. november elején Budapesten nemzetközi tu-
dományos tanácskozás kerúlt levezetésre.

A tanácskozáson szeleskörű érdcklódés volt tapa§ztalható a kiilön-
bözó hazai szállít('}, sállítássz€rvezó és egléb az infrastruktúra fejleszté-
sében érdekelt állami es magánoegek, valamint a tcrvez€tt központok
területileg érintett önkormánrzatai részéről is.

A logisztikai központok telepítése honvédelmi szempontok érvé-
rryesülését is elósegítheti, í5r ezekről az elképzelésekól való tájékozott-
ság az anyagi-technikai biztosítás rendszerében új gondolatokat ébreszt-
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het.Ezétt ez az ismertetés a velük kapcsolatos néhány részeredménl és
az eddig kialaKtott elképzelést foglalja óssze.

lJ A logisztikai közponnól általában

Kialakítás szükségessége

Annak szükégességét, hory logisztikai központok létrehozásra ke-
rüljenek, a termelőknek (fuvaroztatók) a szállítási szolgáltatások minó-
ségi növekedésével szembeni igénye váltotta ki. A termelók ezen igényét
pedig az e5rre fokozódó piaci versenyben való helytállás követelménye
hozta eryre sürgetőbben felszínre. A termelók piac diktálta követelmé-
nyeinek a szállítási szolgáltatások pedig csak akkor képesek eleget tenni,
ha megfelelő a ryorsaság, pontosság, megbízhatóság, rugalmasság és az
árúvédelem biztosítása. Ugyancsak a piaci verseny élesedése kényszeríti
a termelő szcrvezeteket arra, ho5l fó feladatuka, a termelésre koncent-
ráljanak és az egyéb tevékenységeket más - arra szakosodott - szolgáltató
szervezetekre bízzák. Az ilyen jellegű szolgáltatás igénybevétele foko-
zottan igaz az egyre szaporodó kisvállalkozásoka is. Ennek következté-
ben nő a szállításon kívüli egyéb logisztikai szolgáltatások iránti igény.
Mindezek alapján a közlekedésnek is be kell kapcsolódnia az olyan lo-
gisztikai szolgáltatásokba, amelyek az anyagáramlás meggyorsítását, a
rendeltetési hel}.re juttatás pontosságát, a szállítás megbízhatóságát, a
készletek és a költségek csökkentését hivatottak elősegíteni.

A megváltozott áruszállítási igények és szokások a gazdaságilag fej-
lett nyugat-európai országokban már a nyolwanas évek elején a felszínre
hozták az ún. logisztikai központok kialakításának gondolatát. Mostanra
már több helyen, kedvező tapasztalatokkal alakítottak ki ilyen közpon-
tokat és továbbiak kialakítását tervezik.

Mi is az a logisztikai központ?

A logisztikai kózpont mai értelmezés szerint olyan áruforgalmi köz-
pont, ahol különböző közlekedési, logisztikai és más szolgáltató vállala-
tok fognak össze eg5l közlekedési szempontból kedvezó telephelyen. A
telephelyen jelenlévók eryenrangú, önálló, saját vállalati (cég) politikát
folytatnak, csupán az infrastruktúrán osztoznak. A különbözó szállító,
szállítmányozó, raktározó stb. szervezetek részÉte a térbeli elhelyezés

l8



közelsége ideális lehetőséget nyíjt az eg5nittműködéshez, tevéken}§ége-
ik összehangolásához.

Az említett összehangoláshoz a logisztikai központok kialakítása
azért biztosított ideális lehetóségeket, meft ezek a központolc

- a közlekedési alágazatok kapcsolódási helyei;

- a hell és a távolsági szállítás kapcsolódási pontjai;

- logisztikai csomópontok (logisztikai láncok) kapcsolódási he-
lyei anyagáramlási és információáramlási szempontból e5laránt.

Ezek a központok, mint az anyagáramlás kapcsolódási helyei egy-
részt gyfrjtési, másrészt elosztási, közvetítő, tranzit szerep€t töltenek be
egy meghatározott körzetben a termelók (szállíttatók) és a felhasználók
(fogyasztók) közötti többlépc§ős logisztikai rendszerben. Azt is mond-
hatjuk, hogy az inftlrmációáramlás kapcsclódási helyeiés a zökkcnőmen-
tes kommunikáció lehetóségét teremtik meg a logisztikai láncban részt_
vevő partnerek közőtt.

Annak a gazdasági környezetnek a részére, ahol cgy-egy logisztikai
központ működik ezek a központok az áruszállítással és kezeléssel kap-
csolatos szolgáltató tevékenységet fejtenek ki. A szolgáltatások milycn-
ségétől (mennyiségétól, fajtájától, minőségétől) függóen a lo§sztikai
központok alóbbi formáit lailönböztetik meg:

- ellátóközpontok;

- elosztó központok;

- áruforgalmiközpontok;

- logisztikaiszolgáltatóközpontok;

- logisztikaitanácsadóközpontok.
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Néhóny gondolat 8 taps§zúelatokrót

Mivel hazánkban múködő logisztikai központ még nincs, ezért az
említett intézetek is a nyugat-európai országok tapasztalatait tudták fel-
használni. Ezek lényege az alábbiakban foglalható össze:

A logisztikai központok fejlesztése csak fejlett gazdasági környezet-
ben indokolt, ugyanis csak itt biztosítható a hatékony műkódésükhöz
szükséges áruforgalmi és a logisztikai központ különböző szolgáltatási
kapacitásainak a megfelelő szintű kihasználása. A megvalósított logiszti-
kai központok esetében ugyanakkor azt tapasztalták, hogy a működő
központ környezetének további gazdasági fejlődését vonja maga után.
Mindezt a fejlődést azért váltja ki, mert a környéke ipartelepítés szem-
pontjából - a bel- és külföldi gazdasági központokhoz való kedvezó kap_
csoIódás lehetősége, valamint a logisztikai szolgáltatások kedvezó elér-
hetősége miatt _ felórtékelődik, tehát új ipari üzemeket is célszerű a lo-
gisztikai központ közelóbe teiepíteni.

A nyr-rgat-európai országok kedvező tapasztalatai jogosan vetették
fel annak igényét, hory hazánkban is - reménykedve a mihamarabbi gaz-
dasági fellendülésben - megvixgálják logisztikai központok kialakításá-
nak lehetőségét.

2J Magyarország teriil€tén togisaikai központok |étesílése
szempontjából figyelembe vehető körzeíek, régiók

A bevezetőben említett intézetek az ország különböző területeinek
adottságait, jövóbeni lehetőségeit és a legkülönbözőbb követelményeket
figyelembe véve, széleskörű tudományos üxgálat alapján alakították ki
javaslatukat a számításba vehetó körzetek (régiók) kijelölésére.

Mindezek alapján Magyarország területén kilenc olyan körzetet ta-
láltak, amelyek előzetesen számításba vehetők logisztikai központok lé-
tesítése szempon tjából (1.sz. ábra).

A kijelölt körzetek fontosabb jellemzői:

- területükön e§ vas, több naryváros található;
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- az országos átlagnát fejlettebb, illeWe fejl6dó gazdasággal (elsósor-
ban ipanal) ésjelentós külső szállítási kapcsolatokkal rendelkeznek. En-
nek megfeleóen feltételezhetó a iétesítendó logisztikai központok szál-
lítási és egyéb szolgáltatrási kapacitásaink megfelelő kihasználtsága;

- területükön találhatók az ország legfontosabb közlekedési ten-
gelyeinek csatlakozási pontjai, így részben már megvannak, illetve ü-
szonylag kis ráfordítással kialakrthatók a logisztikai központ működésé-
hez szükéges infrastrukturális feltétlek (vasút, közút, esetleg üzi út és
a távközlési hálózat).

A körzetek határainak kijelöIésénél fi5lelembe vették az ország- és
megvehatárokat, a tcrmészetes határokat (pl. folyókat, tavakat) továbbá
a térségben lévó. móg a körzetbe bevonható naglrr:bb települóseket, köz-
lekedési csomópontokat. Egy-ery körzet területe általában két mcgyó-
hez tartozik, egy kör,]et területe átlagosan 3000 km'. Azt is látni kell,
hogy az ábrán feltüntetett kórzetekct rugalmasan kezelik (kivéve az or-
szághatárokat, de adott esetben véleményem szerint azon is túl kell te-
kinteni!), mivel a kijelölt körzetek tulajdonképpen aZ ctt létesítendő lo-
gisztikai központok vonzáskörzeteiként értelmezendők.

Akijelölt körzeteken túl természetesenszámilásba jöhetnek további
körzetek is, amelyek kiváIasztásához a kutatócsoport COMBI nevű tu-
dományos értékelemző módszert fejlesztett ki. Az említett tanácskozá_
son is felvetódött Na§/kanizsa és környékének logisztikai központként
való megvizsgálása, amely a kijelölt körzetek köZött nem szerepel.

3./ Logisztikai központok honvédelmi célú alkalmazásának
lehetőségei

Az eddig leírtak alapján belátható, hogy a logisztikai központok ki-
alakítását Magyarországon is a gazdasági fejlődés előbbvary utóbb szük_
ségszerűvé teszi. Ezt a témát a tanulmányban jelzett it\tézet idóben fel-
karolta, a központok kialakítása a legkülönbözőbb váItozatok §Zerint - a
tanácskozás tapasztalatai alapján is - az elkövetkezó években meg fog
történni.

Katonaszemmel néme az országterületén számításba vehető logisz-
tikai központok körzeteit úgl ítélem meg, hory kialakításuk honvédelmi
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érdekek szempontjából sem elhanyagolható. Mindezt azért ítétem íg
meg, mert es/-e§/ ilyen központ adott e-§etben az ország különbözó kör-
zeteiben megvívrásra kerüló védelmi hadműveletnél mint az anyagi-tech_
nikai biztosítás egyik bázisa nagy valószínűséggel sámításba vehétó.

Ezt a megállapítást az eddig leírtakon túl alátáma§ztja, hogy a logisz-
tikai központok térben kiterjedt termeló-fogyasztói (ellátó-felhasználói,
fcrgyasztói) hálőzatot kötnek össze, összehangolják az ellátók és a fel-
hasznákik igényeit, megtervezik és megszervezik a szállításokat, rendezik
az elszámolásokai stb.

Nem igényel különöscbb magyatázatot, hogy az anyagi-technikai
biztosítás szempontjából mit jelent az, hory egl-egy logisztikai központ
a szállítási távolságok, a megkívánt rugalmasság, a szállítási készség figye-
lembevételével, jól behatárolható régió, körzet kiszolgálására alkalmas.
Ezt a feladatát béke idószakban begyakorolja, amcly feladatot adott eset-
ben"csak katonássd" kell tenni és múködési területón képes lesz a hábo-
rús anyagltechnikai biztosítás (ellátás) rendszerébe bekapcsolódni. A
logisztikai központ kialakítása, üzemeltetése, működési elve nagyon ha-
sonlít pl. az ellátás rendszerébcn kialakítandó anyagátadópontéhoz
(2. sz. ábra).

Megítélésem szerint tehát a logisztikai központok kialakítása széles_
körű lehetőséget n;iújt a honvédelmi celú igénybevételre. Ennek további
elemzését a téma iránt érdektődők az eddig teírtak alapján is bizonyára
elvégzik

Összegzés

A logisztikai központok kialakítását a gazdaságilag íejlett nyugat-eu_
rópai országok az t980-as évek elején megkezdték, hazánkban most foly-
nak a kutatások es az elképzelések a megvalósítás elótti stádiumban van-
nak. Maryarország az eurólogisztikai hálózathoz való csatlakozással, lc_
gisztikai központok létesítésével fonto§ szerepet vállalhat fel az árűíor-
galmi áramlatok országunk felé terelésében és vátlalataink piaci pozíció-
inak kiépítéséb€n. A kutató-fejle§ztó munkát ezért a bevezetóben emlí,-
tett :ntézmények tovább folytatják. A majd kialakuló logisztikai közpon_
tok honvédelmi célú igénybevétele, mint lehetóség kézenfekvónei tű-
nik. Ezért ez az ismertető a fi5/elemfelkeltést és katonai szemmel nézve
további gondolatok kialakítását kívánja elósegíteni.
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