
ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK 

Negyedik szektorbeli logisztikai szolgáltatók: 
álomkép vagy mítosz? 

A 4PL koncepció a logisztikai gondolat továbbfejlesztése az ellátási 
lánc menedzsment (Supply Chain Management, SCM) értelmében a 
logisztikai szolgáltatókra. Valóban ez a logisztika jövőjének az útja? 

A logisztikai rendszerek fejlődéséhez igazodóan – különösképpen a gyár-
tók követelményeit követve – a logisztikai szolgáltatóknál az utóbbi években 
további jelentős fejlesztéseket hajtottak végre. A hagyományos logisztikai te-
vékenységek (mint pl. raktározás vagy a szállítás) szolgáltatói széles körű 
rendszerszolgáltatókká válnak. 

Ezek a logisztikai szolgáltatók, vagy más néven a harmadik szektorbeli 
logisztikai partnerek (Third Party Logistics Provider, 3PL) egyre fokozottabb 
mértékben integrálódnak a megbízók logisztikai koncepciójába. A gyártók és a 
kereskedők az ellátási lánc egyes részterületeinek irányítását a 3PL partne-
reknek adják át. Egyes logisztikai szolgáltatók átveszik a megrendelő teljes 
ellátási és elosztási logisztikai tevékenységének irányítását. 

A fejlesztési irányok hátterében az a logikai következtetés áll, hogy nem-
csak az ellátási lánc egyes részeinek irányítását, hanem a teljes ellátási lánc 
irányítását bízzák egy harmadik partnerre. 

A központi szakértelem a logisztikai 
menedzsment 

A 4PL a teljes ellátási lánc logisztikai menedzsmentjét (irányítását) átve-
szi. Az átfogó, az ellátási lánc valamennyi résztvevőjét összekötő információs- 
és adatáviteli rendszer alapján koordinálja és integrálja a résztvevő partnere-
ket és az áruáramlatok és az erőforrások összehangolásával biztosítja az ellá-
tási lánc hatékonyságát. Az elméletileg ideális esetben a negyedik szektorbeli 
logisztikai szolgáltatók (4PL) már nem rendelkeznek olyan saját speciális fizi-
kai logisztikai erőforrásokkal, mint pl. raktározási és szállítási kapacitások, ha-
nem a megfelelő harmadik szektorbeli szolgáltatók (3PL) kapacitásait veszik 
igénybe. A 4PL integráló, illetve brókerfunkció megvalósításának előfeltételét, 
az átfogó és az összes partnert összekapcsoló információs és távközlési 
rendszert, egy harmadik fél is biztosíthatja. A 4PL fő feladata a logisztikai me-
nedzsment (irányítás). 
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Ennek hátterében a fizikai logisztikai erőforrásoktól való függetlenség és 
az irányításra, illetve a koordinációra összpontosítás áll, ami nem feltétlenül a 
korábbi 3PL-re korlátozódik, amit 4PL-é fejlesztettek tovább. Megvalósulása 
pl. tanácsadó cégek vagy gyártó, illetve a kereskedő cégek alvállalkozókénti 
alkalmazásával történhet. Az IT (információtechnológia) feladatainak jelentő-
sége következtében a 4PL vállalatnál a jövőbeni szolgáltatók megfelelő logisz-
tikai szaktudással rendelkező IT- és szoftvercégek is lehetnek, vagy IT- és lo-
gisztikai vállalatok kombinációi, mint amilyenek pl. a Dachser és a CSC 
Ploenzke, amelyek közös logisztikai vállalatot (E-Chain Logistics) működtet-
nek. 

A bizalom légkörének kialakítása 
Tisztán elméletileg tekintve a 4PL koncepció korszerű és a gazdaság fej-

lődési trendjének megfelelő megoldás. A vállalatok ugyanis olyan fő tevékeny-
ségekre összpontosíthatnak, mint a tervezés, a kutatásfejlesztés; a marketing- 
és a logisztikai feladatokat, azaz az ellátási lánc irányítását a 4PL szolgálta-
tókra bízhatják. Mindez egységes struktúrák kialakítását eredményezi, össze-
hangolja a résztvevőket, irányítja az áruáramlatokat és a teljes ellátási láncot 
leíró adatok birtokában az ellátási lánc kontrollingja is megvalósul. Az ellátási 
lánc irányításának mai fejlettségi színvonala egyértelműen azt mutatja, hogy 
ehhez azonban még hosszú utat kell bejárni. 

Az SCM-koncepció és ezzel a 4PL sikerének feltétlen szükséges köve-
telménye a bizalom kialakítása és a működéshez szükséges információk ren-
delkezésre bocsátása a résztvevők között. Ehhez gyakran jelentős előkészítő 
munkára van szükség, és rögzíteni kell, hogy mely belső adatokat szolgáltat-
ják ki. A továbbiakban a teljes ellátási lánc működéséről szóló fontosabb adat-
bázisokat a 4PL szolgáltatók állítják össze, ami jelentős tőkét is képvisel. Ezt, 
mint hatalmi tényezőt azonban nem szabad mindig egyértelműen pozitívnak 
tekinteni. 

Szövetségek kialakulása 
Ami az átfogó információs és kommunikációs rendszereket illeti, sok vál-

lalat most kényszerül kiépítésükre. A belső rendszer kiépítése mellett fontos 
probléma a különböző vállalatspecifikus megoldások összekapcsolása egy-
mással. Ha a 4PL rendszer mellett dönt egy vállalat, akkor szükségessé válik 
olyan informatikai kapcsolódási felületek létrehozása, amelyek rövid határidőn 
belül nehezen kivitelezhetők – ezért is van szükség a 4PL partnerekkel való 
szoros együttműködés kialakítására (1. ábra). 

Tényleges változatok akkor alakulnak ki, ha az IT-megoldások szabvá-
nyosíthatók és a 4PL partnerek közötti váltás nagy ráfordítások nélkül megva-
lósítható. Ennek során arra kell tekintettel lenni, hogy az ellátási lánc folyama-
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tok szabványosítása, mint pl. ellátási lánc tanácsok kialakítása SCOR-
modellel (Supply Chain Operations Reference Model, szabványos ellátási lánc 
műveleti modell), vagy a CPFR-kezdeményezések (Collaborative Planning, 
Forecasting and Replenishment, közös tervezés, előrejelzés és utánpótlás), 
valamint az elektronikus piactér fejlesztéséhez szükséges szabványos IT-
megoldások kidolgozása mekkora ráfordításokat igényel. 
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1. ábra Az ellátási lánc koordinátora és integrátora 
 

Döntő az is, hogy a gyakorlatban mit értenek a beszállítótól a megren-
delőig terjedő értékképzési lánc logisztikai irányításán. A fenti célkitűzés ma-
gában foglalja a tárolási és szállítási folyamatok optimalizálását megfelelő 
szoftver- és IT-megoldások segítségével, beleértve a hozzáadott értékkel kap-
csolatos szolgáltatásokat is; amelyeket egyes 3PL szolgáltatók már ma is 
nyújtanak. Egy 4PL szolgáltató ebben az esetben csupán egy közbenső lánc-
szem; értékalkotási teljesítményt nem hoz létre, hanem csak költségeket okoz. 

Ki osztja szét a megrendeléseket? 
Ha logisztikát az irányítás beavatkozó szervének tekintjük, akkor a logisz-

tikai struktúra és végrehajtási rendszer a teljes vállalaton belüli és azon kívüli 
tevékenységet magában kell, hogy foglalja, beleértve pl. a beszerzési és el-
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osztási stratégiákat, a gyártástervezést és -irányítást, továbbá a megfelelő el-
osztási struktúrák kialakítását is. A korábban szokásos lebontásos elosztást 
meg kell változtatni. Miközben korábban a gyártó a szolgáltatónak adta át a 
megrendelést annak érdekében, hogy a szükséges logisztikai tevékenysége-
ket végrehajtsa, addig egy 4PL partner a gyártóval egyszerűen csak azt közli, 
hogy pl. mikorra készítse el a terméket annak érdekében, hogy az ellátási lánc 
irányítása szempontjából a teljes értékképzési lánc hatékonyan és gazdasá-
gosan működhessen. 

A jövőben dől el még az is, hogy vajon a 4PL koncepció megvalósulása 
sikeres lehet-e saját logisztikai erőforrások nélkül. Számos 3PL partner, illetve 
csomagküldő szolgálat éppen azért működik hatékonyan és gazdaságosan, 
mert saját erőforrásaira (tehergépjárművek, raktárak, IT-rendszerek) támasz-
kodik. 

(Dr. Tokodi Jenő) 
 

Neher, A.: Fourth Party Logistics Provider (4PL) – Vision oder Mythos? = Logistik Heute, 
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