
 

  

SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA 

Új ötletek a B2C logisztikában 
A vállalatok közötti kereskedelmi forgalomban az Internet alkalmazá-
sa gyorsan növekszik, viszont a vállalat-fogyasztó (Business to 
Customer, B2C) viszonylatban az elektronikus kereskedelem lassan 
terjed. Ennek egyik oka a háztartások állandó szaporodása és a ke-
reső tevékenységet folytató asszonyok számának növekedése. A 
csomagokat azonban egyre ritkábban lehet a megszokott napszak-
ban kézbesíteni, ehelyett új kézbesítési címben kell megegyezni 
vagy a csomagokért a címzettnek kell elmennie. A fokozódó foglal-
koztatottság miatt az on-line vásárlások elterjedését lehetne várni, de 
az áru átvételnek problémái gátolják ezt a folyamatot. 

A megrendelések számának növekedése oda vezet, hogy egyre több 
csomagkihordó vállalat alkalmazottja fog naponta egy-egy háztartáshoz be-
csöngetni, mivel más és más szervezet kézbesíti a könyveket, a hanglemeze-
ket, az élelmiszereket stb. A probléma a legtöbb európai országban az állami 
postaszolgálattal mint univerzális csomagszállító céggel lenne megoldható, 
mivel a magán csomagkihordó szolgálatok � kevés kivétellel � nem rendelkez-
nek az ország teljes területét lefedő hálózattal. Különösen a csomagoknak �fi-
nom� elosztása, azaz az egyes háztartásokhoz való kézbesítése költségigé-
nyes, mivel egy-egy megálláskor általában csak egy csomag kézbesítésére 
van lehetőség. Előfordul, hogy egy címet többször is fel kell keresni. Ha a kéz-
besítés pénz beszedésével is jár, különösen megemelkednek a költségek. A 
lakáshoz szállítástól való minden eltérés a fogadó szempontjából bizonyos kor-
látozást jelent. 

Új megoldások 

A csomagkihordó vállalatok olyan alternatív megoldásokat keresnek, 
amelyekkel a kézbesítési költségek csökkenthetők. Új vállalatok is alakulnak 
erre a tevékenységre, amelyek a terjedő elektronikus kereskedelem talaján 
kívánnak megélni. Mindnek az a törekvése, hogy a B2C tevékenység �utolsó 
mérföldjének� költségeit csökkentse. Kétféle megoldás irányában dolgoznak: 
az egyik a kézbesítési időpontnak függetlenítése a címzett otthon tartózkodá-
sától, a másik megoldás keresése egy megállás alkalmával több csomag le-
adására. 



 

  

Dortmundban pl. olyan rendszer kialakítása folyik, hogy lakótömbök mel-
lett vagy magas épületek teremgarázsában zártható tárolókat (boxokat) he-
lyeznek el, amelyeket a kézbesítő és a lakók kód segítségével nyithatnak ki a 
megrendelt áruk berakása, ill. kivétele érdekében. A müncheni rendszer helyi 
szolgáltatókkal tölti fel a tárolókat és őrzést is biztosít. A megrendelő interneten 
értesítést kap az áru leszállításáról. Ebben a rendszerben az átvétel igazolása 
okoz nehézséget, és a fizetés készpénz nélküli formája előfeltétele ilyen 
rendszer működésének. 

Más koncepció szerint olyan kedvező helyen fekvő és éjjel-nappal nyitva 
tartó üzletekbe (benzintöltő állomás, videotéka stb.) szállítják ki a megrendelt 
árukat, ahonnan a vevő késő este is elhozhatja azokat. 

Kidolgoztak olyan számítógéppel vezérelt, automatikus tárolókat, amelyek 
gyors betárolást tesznek lehetővé. Ilyeneket lehet elhelyezni pl. a városi közle-
kedés végállomásain levő P+R-parkolókban. A tároló hűtőrendszerrel is felsze-
relhető. A megrendelt árukat a vevők a városból hazafelé hajtva vehetik fel. 

Az utolsó mérföld költségeinek megtakarítása csökkenti a megrendelők 
kiadásait és természetesen visszahat a vevők által fizetendő árakra is. 

A különböző megoldások előnyeit és hátrányait az 1. táblázat foglalja ösz-
sze. 

1. táblázat 
A csomagkiszállítás különböző módszereinek előnyei és hátrányai 

 
Az átvétel helye Idő-
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latnál 

Lakásajtónál - ++ + +/- ++ -- 
A házban levő box ++ -- -- ++ + - 
Útszakaszokon el-
helyezett postaláda 

++ -- - - - ++ 

Boxrendszer többla-
kásos házakban 

++ - -- + + + 

Átvevőállomáson ++ ++ - - +/- ++ 

Külföldi tapasztalatok 

A csomagkézbesítési megoldásokban Japán jár az élen. Itt általánosan 
elterjedt, hogy a napközben megrendelt élelmiszereket, mozijegyeket, játéko-
kat ún. �konbini� körzeti raktárba szállítják ki, ahonnan este haza lehet azokat 



 

  

vinni. 30 000 ilyen éjjel-nappal működő körzeti raktár biztosítja az elektronikus 
kereskedelem kiszállítási funkcióit. 

Németországban mostanában jelentkeznek az első tapasztalatok. 
Münchenben és a Rajna-Majna körzetben 2000 novemberében sikeresen 
zárták le egy kísérleti rendszer próbáit és az internetes megrendelők számára 
az átadási pontok egész területre kiterjedő hálózatának kiépítése van 
folyamatban. A megrendelt árukat benzinkutaknál elhelyezett átvevő helyekre 
(pick point) szállítják ki. 2001 szeptemberében 1700 pick point működött és 
havonta 100-zal szaporodott a számuk. A megrendelőnek a rendelés 
feladásakor meg kell jelölnie, hogy melyik pick point-nál szeretné az árukat 
átvenni, amit a számítógéphez csatolt egér megfelelő helyre való kattintásával 
elvégezhet. Az áru megérkezéséről a pick point-ra a vevő e-mail vagy SMS 
útján erről jelzést kap. Az áruk ezután 10 napig elvitelre készen a tárolóhelyen 
rendelkezésre állnak. 

Ausztriában Bécsben és Linzben is már 50 pick point-ot létesítettek. 
Tervezik a hálózatnak egész Ausztriára való kiterjesztését. 

A lakosság véleménye 
A német lakosság körében végzett véleményfelmérés szerint az emberek 

mintegy fele a lakásajtóig való kiszállítást tartja a legkedvezőbbnek. Érdekes, 
hogy a 25-40 éves korosztály nyíltan szemben áll az új kiszállítási 
módszerekkel. Standard árucikkek esetében a többségnek nincs ellenvetése 
átvevő állomásokra való kiszállítással szemben, de lakberendezési tárgyak és 
élelmiszerek esetében a többség a lakásajtóig való szállítást részesíti 
előnyben. Akik megrendelésüket telefonon vagy levelezőlapon adják fel, 
háromnegyed részben a lakásajtóig való kiszállítását várják el, míg az 
Internetet vagy e-mailt használó vevők 60%-a a tárolóboxokba vagy 
átvevőállomásokra való kiszállítás mellett volt.  

Akik évente ötnél többször, esetleg hetenként adnak fel megrendeléseket, 
azok a tárolóboxokat preferálják, míg akik ritkábban adnak fel elektronikus úton 
megrendelést, inkább az átvevőállomásokat tartják a maguk számára 
kedvezőbbnek. 

A tárolóboxos megoldást elfogadó vevők általában nem hajlandók a boxot 
megvásárolni vagy kibérelni, de elfogadhatónak tartanak a egy kiszállítási 
felárat, ha a boxot a kézbesítő cég helyezi el. A bérleti díjat havi 10 DEM, a 
felárat szállítmányonként 4 DEM szinten tartják elfogadhatónak. Egy box ára 
jelenleg 250 DEM, amit kevés vevő fogadna el. 

Az átvevőállomások sikere az egyszerű megközelíthetőségen múlik. Ez 
azt jelenti, hogy a vevők napi útjaik során nagy kerülő nélkül közelíthetik meg 
az állomásokat. A lakókörzetekben létesített állomásokat a vevők szívesen 
fogadnák. Különösen kedvezőnek tartanák az átvevő állomások 
benzinkutaknál való elhelyezését, aminek fő oka az egész napos nyitva tartás. 



 

  

A csomagszállító szolgálatok között tart a verseny. Mindegyik igyekszik a 
vevőknek többféle átvételi lehetőséget biztosítani és egyidejűleg a költségeket 
csökkenteni. 
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