
 

  

ELLÁTÁSI–ELOSZTÁSI LOGISZTIKA 

Hét �halálos bűn� a kontralogisztikában 
Becslések szerint az Egyesült Államokban a kontralogisztikára fordí-
tott költségek 35 Mrd USD-t tesznek ki évente. Ez az összes logiszti-
kai költség 4%-át jelenti. A különféle termékek visszaszállítása adja e 
speciális logisztikai tevékenység jelentős hányadát. A szolgáltatás 
igénye az érékesítések 6%-nál merül fel. Egyes árucikkeknél, mint pl. 
a könyvek, üdvözlőlapok, elektronikai berendezések, valamint a kata-
lógusokból, vagy az interneten keresztül vásárolt termékeknél gyak-
rabban merül fel a visszaszállítás igénye. 1999-ben, a nyári szezon-
ban az, on-line vásárlások 25%-ánál merült fel ez az igény. 

Hogyan kerülhetjük el a kontralogisztikában felmerülő 
csapdákat? 

A szakirodalomban általában kisebb jelentőséget tulajdonítanak a kontra-
logisztikának. Ez a felfogás azonban félrevezető lehet. Az értékesítési rend-
szer paraméterei, mint a termékek minősége, a versenyképes ár, a rendelések 
átfutási ideje, az időben történő szállítás, az alacsony sérülési arány mind-
mind fontos tényezők. Ugyanakkor a mai éles versenyhelyzetben ezek a té-
nyezők csak belépőt jelentenek a piacra. Azok a vállalatok, melyek nem képe-
sek megfelelni a fogyasztók elvárasainak nem is álmodhatnak termékeik érté-
kesítéséről. 

A legújabb tényező, amely alkalmas lehet a versenytársak közül való ki-
emelkedésre a kontralogisztika. Sok cég nyújt e területen különféle szolgálta-
tásokat, de csak kevesen találták meg az optimális megoldást. 

Olyan súlyos problémák mellett, mint az elosztási rendszerekben felmerü-
lő kapacitáshiány, a vállalatok kevesebb figyelmet fordítanak a kontralogiszti-
kára. A logisztika területén dolgozó szakemberek egyetértenek abban, hogy 
érdemes figyelmet fordítani a logisztika e speciális kérdéseire, de más terüle-
teket általában fontosabbnak tartanak. 

A kontralogisztika széles tevékenységi területet foglal magába, melyek 
egy része kívül esik a hagyományos logisztika területén. A kontralogisztika de-
finíciója a következő: �A kontralogisztika magába foglalja a termékek fogyasz-
tóktól történő visszaszállításához, az erőforrás igény csökkentéséhez, az újra-
hasznosításhoz, a felhasznált anyagok helyettesítéséhez, újrahasznosításá-



 

  

hoz, a hulladékkezeléshez, a javítási szolgáltatásokhoz, és az újragyártáshoz 
kapcsolódó logisztikai tevékenységeket.� 

A kontralogisztika tervezése és szervezése időben nehezen illeszthető be 
a vállalati tevékenységek közé. Az ezzel kapcsolatos problémák szemléletesen 
bemutathatók Dante Isteni színjátékéban leírt hét halálos bűnnel. A hét halálos 
bűn Dante szerint: a büszkeség, az irigység, a restség, a düh, a kapzsiság, a 
falánkság, és a paráznaság. Az egymást soron követő vétkek egyre súlyosabb 
fokozatot jelentenek és az értük járó büntetés is egyre szigorúbb. 

A kontralogisztikai rendszerekben felmerülő hibák gyakran azért követ-
keznek be, mert e rendszerek működtetéséhez nagyszámú feladatot kell meg-
oldani. A megoldandó problémák közé tartozik az árucikkek visszaszállítása és 
cseréje, a garanciális és azon túli szerviz, az újrahasznosítás kérdése, a több-
ször felhasználható szállítótartályok alkalmazása, az áruvisszahívás problémá-
ja, az �upgrade� szolgáltatás, az újragyártás és a hulladékkezelés kérdésköre 
is. 

A logisztika napjainkban 
Mielőtt rátérnénk a �hét halálos bűn� elemzésére, vizsgáljuk meg egy át-

lagos mai vállalat logisztikai tevékenységét. Manapság a kontralogisztika hely-
zete hasonló a beszerzési logisztikában 10�20 éve tapasztalt állapotokhoz. 
Ebben az időszakban a vállalatok logisztikai tevékenysége elsősorban az el-
osztási rendszerekre koncentrálódott és csak kevés figyelmet fordítottak a be-
szerzéssel kapcsolatos logisztikai problémákra. Ehhez hasonlóan napjainkban 
alig fordítanak figyelmet a logisztika e speciális területére. Ugyanakkor egyre 
több cég ismeri fel a kontralogisztikai folyamatok fontosságát és összetettségét. 
A folyamatok feltérképezése segíti a hatékony logisztikai stratégia kialakítását. 

Bár általában a kontralogisztikára csak kevés pénzt költenek az erősen 
versengő iparágakban az ebből nyert megtakarítások valós piaci előnyt jelen-
tenek. 

Az árucikkek fogyasztóktól történő visszaszállítása az egyik legfontosabb 
feladata a kontralogisztikának, ennek megfelelően a termelés felé visszajelző 
szerepet tölt be. A visszaszállítás magas aránya jelezheti a termék hibáját, 
vagy a túltermelés tényét. A marketing számára jelezheti az áru hibás piaci be-
vezetését, a kereslet téves előrejelzését vagy a túlságosan is vonzó visszavá-
sárlási kedvezményt. 

A fogyasztóktól visszafelé irányuló szállítási csatornában az egyes termé-
kek hosszabb időt töltenek el, mint az elosztási csatornában, növelve ezzel a 
készletezési, szállítási és raktárköltségeket, ugyanakkor csökkennek a bevéte-
lek is, mivel a termék elavul, elértéktelenedik. 



 

  

A gazdaságos kibocsátási szint fontos tényező. A kis- és középvállatok 
számára nehéz feladat elérni a hatékony működéshez szükséges kibocsátási 
volument. 

Pénzügyi szempontból legtöbb vállalat nem biztosít megfelelő erőforráso-
kat a kontralogisztikai folyamatok működéséhez. 

Általában a kontralogisztikai rendszerekben csak néhány cég (kereske-
dők, logisztikai szolgáltatók) együttműködése tapasztalható, és csak ritkán 
vesz benne részt az elosztási láncban közreműködő valamennyi szereplő. 

A vállalat logisztikai döntéseinek célja a szolgáltatás színvonalának 
javítása költséghatékony módon, melynek eredményeként a cég piaci előnyre 
tehet szert. 

A �hét halálos bűn� 
Következőkben felsorolt �bűnök� feltárják a kontralogisztika tervezése, 

bevezetése és irányítása során előforduló hibákat és nehézségeket. 
Hasonlóan Dante felsorolásához az egymást követő pontok növekvő 
fontossági sorrendben szerepelnek. 

1. �halálos bűn� A kontralogisztika versenyképesség-növelő szerepének 
elhanyagolása 

A legtöbb vállalat életében az egyik legnehezebb feladat előnyre szert 
tenni a versenytársak között. A gyors és időben történő szállítás mára már 
nem tekinthető versenyelőnynek, pusztán a piacra való belépés alapfeltételét 
jelenti. Ezért a vállalatoknak olyan területeket kell keresniük, ahol 
kiemelkedhetnek versenytársaik közül. 

Mivel az árucikkek visszaszállításának igénye minden vállalatnál felme- 
rül, azok a piaci szereplők, akik e szolgáltatást magasabb színvonalon, ke-
vesebb költséggel képesek megvalósítani versenyelőnyre tehetnek szert. 
Ebben az összefüggésben a kontralogisztika alkalmas az egyes vállalatok 
megkülönböztetésére, a magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó cégek 
kiemelésére. 

2. �halálos bűn� Az a téves felfogás, amely szerint 
a vállalat kötelezettsége a termék leszállításával véget ér 

Az elektronikus piacokon és az interneten értékesítő vállalatok saját 
kárukon tapasztalták meg, hogy a hatékony termék-visszavásárlási rendszer 
ugyan olyan fontos, mint az árucikkek első értékesítése. 



 

  

A termék életciklusát figyelembe vevő megközelítés alapvető fontosságú. 
Az ideális vásárlói szolgáltatások kialakításánál az értékesítési és a visszavá-
sárlási rendszer együttes optimalizálására kell törekedni. 

A visszavásárlási szolgáltatást működtető vállalatoknak meg kell győ-
ződniük arról, hogy a vevők valóban elégedettek-e a szolgáltatással. 
Megfelelő-e az adminisztrációs eljárás, a készpénz visszatérítés, ill. a hibás 
áruk cseréje. 

3. �halálos bűn� A vállalati rendszerek és eljárások 
illesztésének elmulasztása az elektronikus kereskedelem 
és a kontralogisztika igényeihez 

A vállalatok információs és adminisztrációs rendszereit általában az 
értékesítési szolgáltatáshoz igazítva alakítják ki. Ennek következtében a 
logisztikai rendszer is a bejövő és kimenő anyagáramlásra optimalizálják. A 
már egyszer értékesített termékek visszaszállítására kevesebb figyelmet 
fordítanak. Bár az egyes logisztikai folyamatok, mint a szállítás, raktározás, 
készletgazdálkodás hasonlóak, a kontralogisztikában azonban speciális 
feladatokat is meg kell oldani. Ezeket a speciális igényeket szem előtt kell 
tartani az információs és a logisztikai rendszer kialakításánál. 

Az elektronikus piacokon keresztül értékesítő cégek különösen 
érzékenyek a kontralogisztikában felmerülő problémákra, mivel e vállalatok 
tevékenységében gyakrabban fordul elő az eladott termékek visszaszállítása, 
mint a hagyományos piacokon működő vállalatok esetében. Ahogy a 
visszaszállított árucikkek aránya növekszik, úgy növekszik a kontralogisztika 
jelentősége is. 

4. �halálos bűn� Az a téves felfogás, 
hogy az egyes részproblémák megoldása elegendő 
a hatékony kontralogisztikai rendszer kialakításához 

A egyes részproblémák megoldása általában nem eredményez optimális 
megoldást. A hatékony értékesítési rendszert kiépítő és működtető vállalatok 
nem biztos, hogy képesek hasonló eredmények felmutatására a 
kontralogisztika területén. Ennek oka az, hogy a hagyományos és a 
kontralogisztika között számos lényeges eltérés van ahhoz, hogy ez 
nehézségeket okozzon a cégek számára. 

Fontos tehát, hogy a vállalatok elegendő időt fordítsanak a 
kontralogisztikai rendszer kialakítására, valamint biztosítsák az ehhez 
szükséges anyagi és személyi feltételeket is. A vezetők felelősségének, az 
alkalmazottak feladatainak további növelése a kontralogisztika kérdéseinek 
megoldásával, csak a költségek és a problémák további növekedését, valamint 
késedelmes megoldását eredményezi. 



 

  

5. �halálos bűn� Az a téves felfogás, hogy a visszaszállítások ciklusideje 
hosszabb lehet, mint a kiszállításoké 

Az anyagmozgatás költségei mind a kiszállítás, mind a visszaszállítás 
során felmerülnek. A visszaszállított árucikkek azonban általában alacsonyabb 
értéket képviselnek, hacsak nem lehet azokat az új termékek árán értékesíteni. 
E miatt a visszaszállított árucikkekhez kapcsolódó � a termék értékéhez 
viszonyított � anyagmozgatási költségek magasabbak. 

Ha a visszaszállított termék elakad a logisztikai csatornában az árucikk 
elavulása, sérülése vagy az esetleges lopások miatt a költségek tovább 
növekednek. Továbbá a termék értékéhez képesti költségnövekedés az áru 
profittermelő képességét is csökkenti. 

A vállalatok egy része úgy értékeli, hogy a visszaszállított árucikkekre 
kevesebb figyelmet kell fordítani, mint az újonnan értékesített termékekre. E 
felfogás miatt a vezetés általában csak akkor törődik ezekkel a kérdésekkel, ha 
az egyéb feladatok megengedik. Ennek eredményeként a visszaszállított 
termékek sokkal tovább maradnak a vállalat logisztikai rendszerében. 

6. �halálos bűn� A visszaszállított termékek csomagolásánál felmerült 
problémák elhanyagolása 

A csomagolásnál felmerült problémákat gyakran maguk a vásárlók idézik 
elő. Különösen igaz ez a megállapítás a kontralogisztikára. Az értékesített 
áruk, valamint a visszaszállított termékek  szállítása, tárolása, kezelése eltérő 
feltételrendszert támaszt. 

A probléma szemléltetésére nézzük a következő példát. Az új termékek 
rakodólapon, elrendezetten kerülnek kiszállításra, így kezelésük, szállításuk, 
rakodásuk egyszerűen megoldható. A vásárlóktól visszaérkező áruk azonban 
sok esetben csomagolás nélkül érkeznek. A termékek egy része pedig nem 
eredeti csomagolásában kerül visszaszállításra. Mindezek mellett egy 
rakodólapon különböző fajtájú, méretű és minőségű termékek kerülhetnek 
kiszerelésre. 

Felmerül tehát a kérdés, hogy a raktárba visszaszállított árucikkeket 
hogyan azonosítsuk, jelöljük és tároljuk? Szükséges-e külön raktári, ill. 
munkaidő-kapacitás e termékek kezelésére? A fenti kérdések megoldása 
nélkül, az idő múlásával a problémák tovább súlyosbodnak. 

7. �halálos bűn� A visszaszállítási szolgáltatás elhanyagolása 
a költségek, a vállalati vagyon, valamint a nyereség szempontjából 

A anyagmozgatási költségek fontosságát a kontralogisztikával kapcsolat-
ban már említettük. Az egyenlet másik oldaláról, a bevételekről azonban még 



 

  

nem esett szó. A visszaszállított termékekkel kapcsolatban ugyanazok a pénz-
ügyi mutatók alkalmazhatók, mint az új árucikkek esetében. 

A kontralogisztikai rendszer költségeit vizsgálva az alábbi kérdésekre 
keresünk választ: 

– Milyen költségei vannak a kontralogisztikai rendszer működtetésének? 
– Milyen költségekkel jár a termékek felújítása? 
– Szükséges-e az újracsomagolás, és ha igen milyen költségekkel jár? 
– Vállalkozásba adható-e a kontralogisztika, és ha igen milyen költségek 

mellett? 
A bevételi oldalt elemezve az alábbi kérdések merülnek fel: 
– Mennyi az újraeladható termékek piaci értéke? 
– Mekkora átfutási idővel kerülnek be a visszaszállított termékek a 

vállalat kimutatásaiba, pénzügyi mérlegébe? 
– Mikor, mennyi és milyen árucikkek kerültek visszaszállításra? 
– Mennyi időt tölt a termék a kontralogisztikai csatornában az újbóli 

értékesítésig? 

Hogyan kerülhetjük el a �halálos bűnöket�? 
A fent említett �bűnök� megbocsáthatatlanok a kontralogisztikában. A 

vállalat legegyszerűbben úgy fejlesztheti logisztikai rendszerét, hogy felhívja az 
alkalmazottak, a beszállítók, a viszonteladók, valamint a fogyasztók figyelmét a 
kontralogisztika fontosságára. 

Számtalan a hagyományos logisztikában bevezetett megoldás sikerrel 
alkalmazható a kontralogisztika területén is. Mivel e speciális logisztikai 
területre korábban kevesebb figyelmet fordítottak, minden e téren végzett 
fejlesztés látványos eredményhez vezet. 

Néhány kontralogisztikában alkalmazható stratégiai megfontolás: 
– Megfelelő erőforrások biztosítása a kontralogisztikával kapcsolatos 

kutatásokra és a környezetvédelemi fejlesztésekre. 
– A kontralogisztikai rendszer részfolyamatainak és azok kapcsolatainak 

feltérképezése. 
– Tréningek szervezése a vásárlók, a beszállítók, a viszonteladók és más 

az elosztási rendszerben közreműködő vállalatok részére. 
– Megfelelő erőforrások biztosítása a kontralogisztikai rendszer és a 

környezetvédelmi programok működtetésére. 
– Néhány kontralogisztikai program, mint pl. a környezetvédelmi 

fejlesztések, több vállalat együttműködését igényli az optimális 
eredmény érdekében. 

– Ki kell alakítani a fejlesztések és beruházások megvalósítását 
figyelemmel követő rendszert is. 

Akár a hagyományos, akár az elektronikus piacokon működik a vállalat, 
az árucikkek visszaszállításához kapcsolódó kontralogisztikai rendszer alkal-



 

  

mas lehet a versenytársak közül való kiemelkedésre. A fent említett �halálos 
bűnök� elkerülése segítheti egy olyan logisztikai rendszer kialakítását, amely a 
költségek csökkentése, a bevételek növelése révén valós piaci előnyhöz juttat-
ja a vállalatot. 

(Fülöp Tibor) 
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