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SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA

Logisztikai megtakarítások a vegyiparban
Az ellátási lánc (supply chain, SC) különálló elemei közt a logisztika
az összekötő kapocs. Hatékonyságától az egész lánc hatékonysága
függ. A percrekész (just-in-time, JIT) szállítással és a rugalmas ter-
meléssel megnőtt a logisztikai döntések súlya. Különösen igaz ez a
vegyiparra, amelyet az egész világra kiterjedő kereskedelem, egy-
mástól távoli üzemegységek, elosztó központok, fogyasztók stb. jel-
lemeznek. A vegyi gyáraknak nem csak a kémiai folyamatok alap-
anyagait kell beszerezniük, de a szükséges üzemi felszerelést, be-
rendezéseket, segédanyagokat, biztonsági eszközöket stb. is, ame-
lyek elengedhetetlenek a mindennapos működéshez. A logisztikai
költségek széles határok között mozognak: a legjobbak (best-in-
class, BIC) 3,6%-ától a 20%-ig. A vegyipari cégek gazdasági hely-
zetét áttekintve, leggyakrabban a logisztika az, ahol a legnagyobb
megtakarítást lehet elérni.

Logisztikai költségek
A logisztika optimalizálásához számos tényezőt figyelembe kell venni.

Költségei gyakran ismeretlenek vagy nagyon mélyen rejtettek a vállalat szer-
kezetéből, a beszerzési politikából vagy a szerződésekbe foglalt feltételekből
adódóan. Egy vállalat különböző osztályai egymás tudta nélkül hoznak hibás
beszerzési döntéseket. Ezek talán helyi szinten optimálisak, de magasabb
szinten plusz költségeket jelentenek. Ez a helyzet kiváltképp azokat a cégeket
jellemzi, amelyek telephelyei egymástól távol helyezkednek el és a helyi érde-
keket a cég érdekei fölé helyezik, mivel képtelenek a teljes kép áttekintésére.
Így gyakran nem a legmegfelelőbb szállítási feltételek mellett döntenek. Ez
persze attól is függ, hogy a logisztikai döntéseket maguk hozzák-e, vagy ki-
helyezik-e egy harmadik fél logisztikai szolgáltatónak (3PL).

Anyagtípusok
A szállítás megválasztásakor figyelembe kell venni az anyagjellemzőket

is. Ezeket többféleképpen csoportosíthatjuk (1. táblázat).
Az ömlesztett anyagok nem igényelnek különleges csomagolást, tartály-

kocsikkal, uszályokon, hajókkal, csővezetéken vagy vasúton szállíthatók. A kis
mennyiségben szállítandó vagy különleges kezelést igénylő anyagokat több-
célú konténerekben szállítják. 
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A technológiai anyagok (pl.: nyersanyagok, katalizátorok, gőzök, végter-
mékek stb.), a gyártási folyamat közvetlen be- ill. kilépő összetevői, míg a nem
technológiai anyagok (pl.: iroda- vagy üzemi felszerelések) a telep működteté-
séhez szükségesek.

1. táblázat
Szállítandó anyagok típusai

Jellemzők Tulajdonságpárok

Mennyiség Ömlesztett Nem ömlesztett

Használat Technológiai (közvetlen) Nem technológiai (közvetett)

Biztonság Veszélyes Nem veszélyes

Vám Vámköteles Vámmentes

Egyéb

Veszélyesnek azok az anyagok minősülnek, amelyek önmagukban koc-
kázatot jelenthetnek egy baleset alkalmával. Szállításukat szigorú nemzeti és
nemzetközi előírások szabályozzák, amelyek kiterjednek a szállítás módjára,
a konténerekre, az útvonalakra, a be- és kiléptetési pontokra, a konténerek
jelölésére stb. 

Ami a vámot illeti, a leggyakrabban használt osztályozási rendszer a HTS
(Harmonization of Tariff System, Illetékrendszer-harmonizáció) kód. A HTS-
kódot úgy fejlesztették ki, hogy sokkal inkább az összetétel szerint osztályoz,
mint az eredet vagy a használat alapján. A vegyi áruk kódjai például a „VI. fe-
jezet: Vegyi és a kapcsolódó ipari termékek (28–38. rész)” címszó alatt talál-
hatók. Az egyes országok maguk alakítják ki vámrendszerüket a begyűjtött
kül- és belkereskedelmi adatok alapján. A vámtarifát az áru becsült értékének
százalékában határozzák meg, amelybe a piaci érték épp úgy beletartozik,
mint a szállítás és az anyagmozgatás költsége.

A szállítás alapjai
A szállítás felügyeletével, előkészítésével és a szükséges dokumentáció-

val a szállítmányozó foglalkozik. Felveszi a kapcsolatot szállító cégekkel,
amelyek eljutatják a szállítmányt a kívánt helyre. A szállítás feltételeit szerző-
désben fekteti le a vevő és az eladó, vagy a szállítmányozó és a szolgáltatás
igénybe vevője.

A legfontosabb papír a fuvarlevél után az útvonal terv. Ennek alternatív
útvonalakat is tartalmaznia kell, elsősorban olyan áruknál, amelyeknél fontos,
hogy mennyi ideig szállíthatók (pl.: hűtést igénylő anyagok). Veszélyes anya-
goknál ellenőrizni kell a szükséges dokumentumokat, melyek igazolják, hogy
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az áru csomagolása, előkészítése megfelel az előírásoknak, ezen kívül meg-
felelő jelölésekkel kell ellátni a csomagolást és a járművet is. Figyelni kell,
hogy nem csak a nemzetközi, de az adott országra vonatkozó szabályoknak is
meg kell felelni. Ezek betartását természetesen a logisztikai szolgáltató ügyeli.

Szállítási módok
Óceánjárók

A tengeri szállítás a világ vegyiáru-kereskedelmének igáslova. Az óceá-
non tankhajók (nyersolajszállítók), konténerhajók, cseppfolyósított földgáz
(LNG) szállítók, ömlesztve fuvarozó és gumikonténereket szállító hajók stb.
üzemelnek. Általában kötött időre vagy egy adott útra vehetők bérbe. A meg-
felelő hajó kiválasztásához figyelembe kell venni a szállítás rendszerességét,
az útvonal mindkét végén a ki- ill. berakás lehetőségeit, sebességét, a csator-
nák és kikötők mélységét, a jármű tisztasági körülményeit. Az olyan szerve-
zetek, mint a Baltic Exchange (www.balticexchange.com) vagy a Worldscale
(www.worldscale.co.uk) számítógépes referenciákkal segítik a szállítás terve-
zését.

Vasúti szállítás

Vasúton nagy tömegű, ömlesztett árut szállítanak vagonrakományként
(carload, CL), általában hosszú távra. Az ömlesztett áruk kezeléséhez több-
célú konténereket és teherpótkocsik szállítására alkalmas platókocsikat alkal-
maznak. A platókocsis vasúti szállítás kétféle lehet: a pőrekocsira vagy után-
futó kerül (trailer-on-flat-car, TOFC), vagy konténer (container-on-flat-car,
COFC). Mindkét szolgáltatás esetében a városok között vasúton szállítják az
árut, míg a háztól házig szállítást közúti járművek végzik.

Közúti szállítás

Népszerűséget elsősorban annak köszönheti, hogy magas a fogyasztói
szolgáltatások színvonala – elsősorban a sebességet és az elérhetőséget te-
kintve – különösen, ha a kiindulási pont és a célállomás közötti távolság ke-
vesebb mint 500 mérföld (≈ 800 kilométer). Ezen kívül a tehergépkocsi kis
szállítási egység, amit a szállítmányozók jól tudnak kezelni. A teherautó-
szállítással foglalkozó cégek két csoportra osztják a szállítmányokat: keve-
sebb mint egy teherautónyi (less-than-truckload, LTL), ill. teherautónyi
(truckload, TL). Az LTL-szállítmányokat egy gyűjtő központba viszik, ahol át-
rakják egy másik tehergépkocsira, amelyik egy elosztó központba szállítja az
árut. Ott egy harmadik járműre kerül, amely a címzetthez viszi a szállítmányt.
Ezzel szemben a TL-szállítmányok átrakás nélkül, egyenesen a célállomásra
kerülnek.
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Légi szállítás

Ahogy a vegyiparban is egyre fontosabb a gyors szállítás és az értéknö-
velt (value-added) áruk (pl.: gyógyszer-készítmények, finom vegyszerek, kis
mennyiségben konténerizált katalizátorok és más vegyi anyagok stb.) szere-
pe, úgy nő a légi szállítás jelentősége is. Csökkenti a kiszállítási időt, a raktá-
rozási költséget, elenyésző a szállítmány sérülésének veszélye, elkerülhető a
nehéz és költséges csomagolás, a magas biztosítási költségek stb. Kis töme-
gű áruknál a legmegfelelőbb választási lehetőség, főként, ha nagy forgalmú
útvonalról van szó. Nagyobb szállítmányoknál érdemes repülőt bérelni, sze-
mélyzettel és üzemanyaggal együtt. A Nemzetközi Légi Fuvarozási Szövetség
(International Air Transportation Association, IATA) ellenőrzi a légi járatok lis-
táját (www.iata.org) E-TACT néven olyan világhálós alkalmazást üzemeltet,
amely információkat szolgáltat a nemzetközi árakról és előírásokról. 

Konténerek
Az Amerikában legáltalánosabban elterjedtek a húsz láb (≈ 6,1 méter)

(twenty-foot equivalent unit, TEU) és a negyven láb (≈ 12,2 méter) (forty-foot
equivalent unit, FEU) hosszú szabványméretű konténerek. 

A folyadékszállító tartályok (tankkonténerek) gazdasági előnye az ala-
csony kezelési, feltöltési és szállítási költség. Az ISO (International Standards
Organisation, Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) előírásainak megfelelő
tankkonténerek a legkülönbözőbb anyagok szállítására alkalmasak a folyadé-
koktól a nagynyomású gázokig. Általában rozsdamentes acélból készülnek és
a Nemzetközi Tengerhajózási Szervezet (International Maritime Organization,
IMO) osztályozza ezeket aszerint, hogy a veszélyes vagy a kockázatmentes
anyagok szállítására alkalmasak-e. Egyes konténerek – például a hőre lágyuló
műanyagból készültek – tisztítás után újrahasználhatók, míg mások – például
a hajlékonyfalú szállítótartályok – egyszer használatosak. A párnaszerű hajlé-
konyfalú tartályokat általában húsz láb hosszú (TEU) darabáru-szállító konté-
nerekbe helyezik. Ezeket általában nem alkalmazzák veszélyes anyagok szál-
lítására. 

Az ömlesztett árut szállító tartályok általában könnyű alumíniumkon-
ténerek, amelyeket belülről bélelnek. Az átmeneti ömlesztettáru-konténe-
rek (intermediate bulk container, IBC) és a mini konténerek kisebbek (220–550
gall ≈ 1000–2500 liter) és nagytisztaságú, veszélyes ill. korrodáló anyagok
szállítására alkalmasak. Ezek tízesével a nagyobb konténerekbe helyezhetők. 

A konténerek alkalmazásával jelentős költségek takaríthatók meg. To-
vábbi lehetőségek rejlenek a konténerek tisztításában, újrahasznosításában,
újrahasználatában.
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Szállítási költségek
A szűkebb értelemben vett szállításon kívül rengeteg más költség adódik.

Ilyenek például:
• biztosítás (például lopás, elvesztés, törés, háború, terrortámadás, kor-

mányintézkedések, rablás stb. ellen);
• vámok és adók (az exportáló és az importáló országoktól, valamint a

HTS kódoktól függ).
A szállítás költségei erősen függnek attól, hogy milyen megegyezés van

az áru vásárlója és eladója között. Ilyen lehetőségek lehetnek:
• ab gyár (EXW, ex works),
• költségmentesen hajófedélzetre/vagonba rakva (FOB, free-on-board),
• fuvardíj fizetve (CPT, carriage-paid-to),
• szállítás, vámolás nélkül (DDU, delivered-duty-unpaid),
• költségek, biztosítás, szállítás (CIF, cost, insurance and freight).
Az öt megegyezési forma közti különbséget a 2. táblázat szemlélteti.

2. táblázat
A szállítási költségek megoszlása a vásárló és az eladó között.

(V = vásárló fizet. E = eladó fizet. A többi rövidítés feloldása a szövegben.)
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EXW V V V V V V V V

FOB E E E V V V V V

CPT E E E E E V V V

BDU E E E E E E V V

CIF E E E E E E E V

Problémák és korlátozások
Az első gondot a szállítási mód megválasztása jelenti. Ehhez számos

(biztonsági, szervezési, üzleti, állami szabályozási, cégpolitikai) szempontot
kell figyelembe venni. 
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Biztonsági szempontok

Egyes veszélyes anyagok (ilyen például az ammónia, a klór vagy a hid-
rogén-fluorid) nem szállíthatók keresztül lakott területen. Ehhez hasonlóan a
kis koncentrációban is halálosan mérgező gázokat nem szabad légi úton szál-
lítani. Nagy értékű anyagoknál (mint amilyenek a finomított termékek, gyógy-
szerek, radioaktív anyagok) fennáll a lopás, hamisítás veszélye. A veszélyes
és értékes anyagok szállításakor kiemelt fontosságú a helyes útvonal kivá-
lasztása.

Szervezési szempontok

Ide tartoznak a szállítmány mérettel, súllyal, alakkal, térfogattal kapcso-
latos jellemzői és a szállításhoz szükséges infrastruktúra biztosítása. A külön-
böző konténerméretek elsősorban az intermodális fuvarozásban jelenthetnek
gondot. Különösen igaz ez a nemzetközi kereskedelemben, ahol elképzelhető,
hogy egész más eszközállomány van a fogadó félnél, mint a küldőnél. A leg-
főbb eltérések a légi szállításnál lehetnek, ahol nem minden konténer illeszke-
dik a repülőgép alakja miatt meghatározott méretekhez. Szintén a repülésben
jelenthet problémát a konténerek maximális terhelhetősége is. 

Üzleti szempontok

Üzleti szempontok alatt nem csak a szállítási módok költségét kell érteni.
A „percrekész” (JIT) rendszerek gyakran a leggyorsabb szállítási módok
használatát követelik meg. Ugyanígy szempont lehet az átláthatóság. Manap-
ság a legtöbb megbízó elvárja a szolgáltatótól, hogy nyomon követhetően
szállítsa az árut. Ezért az átláthatóság is egyre fontosabb tényező a szállítási
mód kiválasztásakor.

Állami szabályozás szempontjai

Kormányrendeletek és embargók is befolyásolhatják a szállítási módok
és útvonalak. A Du Pont cégnek például új klórszállítási módot kellett találnia,
amikor 2001 októberében betiltották a veszélyes anyagok vasúti szállítását. 

(Major Zoltán)

Karimi, I. A.; Rajagopalan Srinivasan; Por Leng Han: Unlock supply chain improvements
through effective logistics. = Chemical Engineering Progress, 98. k. 5. sz. 2002. p. 32–38.
Applequist, G. E.; Pekny, J. F.; Reklaitis, G. V.: Risk and uncertainty in managing chemical
manufacturing supply chains. = Computers & Chemical Engineering, 24. k. 9–10. sz. 2000.
p. 2211–2222. 
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Szakmai fórum

Intermodális logisztikai szolgáltatások a MAHART Csepeli Szabadkikötőjében
(Budapest, 2002. 09. 26.)

Kellemes, kötetlen, érdekes és nem utolsó sorban nagyon hasznos fórumra
hívta meg az érdekelődőket a Magyar Logisztikai Egyesület és Közlekedéstudományi
Intézet. Míg a konferenciahajó panorámakirándulást tett a Duna budapesti szaka-
szán, majd egy kicsit megpihent a szabadkikötőben, a meghívott előadók a szakma
itthoni és külföldi helyzetét, kilátásait ismertették.

Dr. Pál Ernő, a Közlekedéstudományi Intézet irodavezetője bevezetőjében el-
mondta miért is választották a mottónak: „itt az idő dönteni”. Szerinte meg kell kez-
deni a fentartható közlekedés megteremtését, amihez a területfejlesztés, a költség-
vetés, az adó-, verseny- és kutatáspolitika összehangolt együttműködésére van
szükség. Felhívta a figyelmet a trimodiális logisztikai központok, és egy eljövendő
szakma, a fuvarintegrátor fontosságára.

Dr. Ruppert László helyettes államtitkár az intermodalitás jelentőségét, európai
uniós és hazai szerepét ismertette. Felhívta a figyelmet arra, hogy legfontosabb köz-
úti (Ausztria, Németország) és vasúti kereskedelmi partnereink (Ausztria, Oroszor-
szág) vízi úton is elérhetők lennének.

Hermann Brenninger, a Preymesser AG Ferroport igazgatója egy kikötőbe tele-
pült logisztikai vállalkozás tapasztalatait mutatta be. A PM Spedition ma már nyolc-
száz főt foglalkoztató családi vállalkozás, amely elsősorban acélárúk „percrekész”
(JIT) szállításával foglalkozik.

A következő előadó Howard Lamb az intermodális szolgáltatások előnyeit ki-
használó MAERSK SEALAND igazgatója volt. A tengeri konténerszállítás mellet, a
folyami hajózás fontosságát is kiemelte. Hazánkba ugyanis több konténerük kerül be,
mint ki. Az üreseket vízi úton is érdemes lehet visszaszállítani.

Jos Denis a kikötőóriás Port of Rotterdam igazgatója. Előadásában kiemelte az
egyre nagyobb térfogatú hajók megjelenését, és az ezzel párhuzamos tendenciát:
hamarosan egyre kisebb értékű árut (pl. ócskavasat, papírt) is lehet majd nagy kon-
ténerhajókon szállítani.

A záró előadást a témában legilletékesebb, Somlóvári László, a MAHART ve-
zérigazgatója tartotta. Mint elmondta Budapest a régió legjobb adottságú városa,
mégis Dunaszerdahelyig, Prágáig zajlik a hajóforgalom. A Budapesti Nemzeti
Szabadkikötőnek ezen belül is kiemelkedő adottságai lennének, hisz mindössze hat
kilométerre fekszik a városközponttól és a legnagyobb rendező-pályaudvarhoz ez a
legközelebbi logisztikai központ. A megfelelő működéshez azonban támogatásra
lenne szükség. Részint a belső infrastruktúra (a partfalak a második világháború óta
nem voltak renoválva), illetve a külső infrastruktúra (a külső kapcsolatok áteresztő
képessége nincs párhuzamban a belső lehetőségekkel) tekintetében. Véleménye
szerint megoldást csak egy önkormányzattal, állammal közös fejlesztés hozhat.

A fórum végét jelentő kötetlen beszélgetés előtt Somlóvári László és Jos Denis
együttműködési szerződést írt alá.

Bővebb információ: www.mle.hu, www.kti.hu, www.mahart.hu 
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KONFERENCIA

A győztesek logisztikája – az MLBKT 10. Kongresszusa
(Siófok, 2002. 11. 6–8.)

A logisztika kifejezés egy jó évtizede, még amolyan bűvös varázsszónak
számított: igazából senki nem tudta mit jelent, de divat volt vele dobálózni.
Persze már akkor is voltak olyanok, akik szerették helyükre tenni a dolgokat.
Így rendezte meg első kongresszusát a Magyar Logisztikai, Beszerzési és
Készletezési Társaság 1993-ban. Az azóta eltelt változásokról Chikán Attila,
az MLBKT társelnöke beszélt a nyitó plenáris ülésen.

Miként előadásából kitűnt, a kongresszus tízéves tematikája jól tükrözi a
logisztika nemzetközi trendjeit: a globalizációt, a funkcionális integrációt, a fo-
lyamatorientációt vagy épp a társadalmi–környezeti felelősség kérdését. Külön
kiemelte az IT szerepének előretörését. Az sem véletlen, hogy az előadók kö-
zül egyre többen érkeznek termelő és szolgáltató vállalatoktól, s hogy egyre
több a meghatározott téma, esettanulmány.

Knoll Imre professzor, a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke, a „Logiszti-
kai befektetések vállalatgazdasági és társadalmi elemzése” címmel tartott –
tőle megszokottan könnyed stílusú – előadást. A szakma valamennyi területét
átfogó elemzésének végén egy kicsit túl is lépett a tudományág keretein. Az
„érzelmi intelligencián”, a „köznapi kultúrán” és az „emberi kapcsolatokon” át
eljutott a „kollektív egoizmusig”, mely szerinte minden vállalkozás célkitűzése
kell, legyen.

Az első nap harmadik előadója Karsai Béla, a Karsai Műanyagtechnika
Holding Rt. elnök–vezérigazgatója volt. A „next door policy” (a vevő közelébe
település) magyarországi lehetőségeit és korlátait vizsgáló előadásából egy
igazi „sikersztorit” ismerhettünk meg. Bő évtizede egy megmosolyogtatóan
csöpp telephelyről indultak, s mára több mint nyolcszáz főnek munkát adó,
országhatárokon túlnyúló holdinggá nőtték ki magukat. Szerencsére nem ez
volt az egyetlen bemutatott sikeres példa, a három nap alatt.

Az előadások után a társaság belső ügyei kerültek napirendre, s több díj
is gazdára talált. Közülük a legfontosabb az „év logisztikai menedzsere” cím
volt, melyet Cziegler Attila a Hajdú-Bét Rt. logisztikai vezérigazgató-helyettese
vehetett át. A nap végére meglepetést tartogattak a szervezők: a terepet a
Játszóbusz munkatársai és egy seregnyi csalafinta játék vette át. Öröm volt
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nézni, amint tisztes egyetemi tanárok és menedzserek elbíbelődnek egy-egy
ördöglakattal, kirakóval, vagy szójátékkal.

A második és a harmadik nap a lemondások jegyében telt el, hisz a re-
kordmennyiségű (34) előadást, csak szekciókra bontva hallgathatták meg az
érdeklődők. A második nap délelőttjén a beszerzés és a disztribúció volt a két
kijelölt témakör. A „beszerzés” szekció érdekessége volt, hogy nem csak a
szokásos vállalati példákat ismerhettek meg a hallgatók, de Tátrai Tünde a
Miniszterelnöki Hivatal tanácsadója jóvoltából az elektronikus közbeszerzésről
is megtudhattak egyet s mást. 

A „disztribúció” szekcióban a legfontosabb téma a nyomkövetés volt, az
áruk, anyagok, járművek útjának ellenőrzése. Mondovics János, a Dréher Rt.
tervezésvezetője maga is egy konferencián figyelt fel először a GPS-
technológiára. Most ő mutathatta be a náluk is sikerrel alkalmazott megoldást.
A lehető legkevesebbre szorítva a technikai ismertetést, a módszer bevezeté-
sének nehézségeiről, fogadtatásáról és eredményeiről számolt be.

A délután az „informatika” és a „logisztikai szolgáltatás” osztotta két tá-
borra a résztvevőket. Az utóbbi szekció színes programot kínált az érdeklő-
dőknek, a logisztikai szolgáltató központoktól kezdve a kockázatmenedzs-
mentig. Czimmermann Miklós, a K-Sped Kft. fuvarozási igazgatója a „fuvaro-
zástól a komplex logisztikai szolgáltatásig” vezető út egyes állomásait járta
végig. Míg a vállalkozásba fogó Kiss Sándor gépkocsivezetőből 300 főt foglal-
koztató cégcsoport feje lett, fokozatosan bővült az általa vezetett cég szolgál-
tatásainak köre is: fuvarozás és szállítás (nemzetközi téren is), raktározás,
útépítés, szerviz stb.

A kongresszus legtartalmasabb napját – a szervezők munkáját dicsérő –
bankett és értékes jutalmakkal teli tombola zárta le. Az utolsó napon a „logisz-
tikai stratégia” és a „termelés” játszotta a főszerepet. Folyóiratunk régi olva-
sóinak bizonnyal ismerősen cseng Bányainé Tóth Ágota neve, aki a Miskolci
Egyetemről érkezett és Mang Béla helyettes államtitkárral készített közös elő-
adást a magyarországi légi teherszállításról és az ehhez kapcsolódó logiszti-
kai szolgáltatásokról. Előadásukban nemzetközi viszonylatban vizsgálták a
hazai helyzetet, melyet németországi tapasztalataik ismertetésével tettek szí-
nesebbé. A napot – s ezzel az egész kongresszust – egy kerekasztal-
beszélgetés zárta: „Logisztika az új gazdaságban – felsővezetői nézőpontból”.
A Chikán Attila moderálta beszélgetésen Hedényi Péter, a Siemens Nemzeti
vállalat elnök-vezérigazgatója, Mang Béla helyettes államtitkár, Mosonyi
György, a MOL Rt. vezérigazgatója és Sugár András, a WESTEL Mobil Táv-
közlési Rt. vezérigazgatója vett részt

Bővebb információ: www.mlbkt.hu, www.logisztika.hu, logisztika@axelero.hu 



10

HÍR

Kockázatkezelés
Aki üzlettel foglalkozik, az kockázatot vállal. A kockázatvállalás a sza-

badpiaci tevékenység lényege és alapvetően fontos a gazdagság létrehozá-
sához. Az üzleti tevékenység teremt javakat, szolgáltatásokat, munkahelyeket,
befektetési lehetőségeket. A vállalkozók nyereség reményében vállalnak koc-
kázatot. Ugyanakkor a kockázatvállalás az üzlet bukását is okozhatja, tehát
negatív hatása is lehet.

Biztosító társaságok segítenek a kockázatkezelésben és díjazás ellené-
ben magukra vállalják az esetleges veszteségek pénzügyi következményeit. A
Materials Handling News az anyagmozgatás területét érintő biztosításokról
készített összefoglalót.

A biztosítás fedezetet nyújt a kockázatokra

A vállalkozás aktívájának és passzívájának több formája van, de általá-
ban a következő három kategória valamelyikébe besorolható. 

• Az első csoportot a materiális javak képzik. Ide tartoznak az ingatla-
nok, építmények, gépek, járművek és készletek. 

• A második csoportba az emberi erőforrások, a vezetők és munkatársak
tartoznak. 

• A harmadik csoport tartalmazza a kötelezettségeket, amelybe a mun-
kaadói felelősség, a közösség iránti felelősség, a professzionális fele-
lősség, az üzleti kockázat, a vezetők felelőssége és üzemszünettel
szembeni biztosítás tartozik. 

Mindezekre a következő biztosítása formák alkalmazhatók:

Ingatlanok

Az ingatlanok sokféle módon szenvedhetnek kárt, pl. tűz, vihar, robba-
nás, földrengés, áradás, felkelés, lopás stb. Az üzleti életben minimum tűz és
lopás elleni biztosítás szokásos.

Gépek, üzemek

Az üzemi berendezéseket szintén biztosítani kell, hiszen ha ezek megsé-
rülnek, leáll a termelés. Ez pedig pénzügyi veszteségekkel jár.

Készletek

A készletek a működő tőke részét képezik. A készletekben bekövetkezett
veszteség súlyos kárt okoz a vállalatnak. A biztosítási fedezetnek ki kell ter
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jednie az úton levő termékekre, de lehetséges, hogy fuvarozó cég által vagy
saját járművekkel szállított árukra is.

Járművek

Ezek biztosítása kötelező. Törvény írja elő, hogy az utakon közlekedő
járműveknek legalább felelősségbiztosítása legyen, amely harmadik félnek
okozott személyi (halál, sérülés) és anyagi kárra terjed ki. Lehet általános
gépjármű-biztosítást is kötni, amely a vállalat saját járműveiben bekövetkezett
kárra is fedezetet nyújt.

A munkaadó felelőssége

1972 januárja óta Nagy-Britanniában a munkaadóknak biztosítást kell
kötniük a munkatársak munkával kapcsolatos sérülésére vagy betegségére. A
biztosítási dokumentumot ki kell függeszteni minden helyiségben, ahol mun-
kavégzés folyik. A törvénynek az a célja, hogy a munkaadónak biztosítási fe-
dezete legyen arra az esetre, ha igénnyel lépnek fel vele szemben a sérülé-
sért, betegségért való kártérítésre.

A közösség iránti felelősség

A közösség tagjai megsérülhetnek vagy kárt szenvedhetnek a vállalat te-
vékenysége következtében. A biztosítás fedezetet nyújt a közösség tagjainak
fizetendő kártérítésre és jogi költségekre. Az ilyen biztosítás nem törvényes
követelmény, de minden vállalatnak javasolni lehet ilyen biztosítás kötését.

Üzleti kockázat

Minden üzleti vállalkozással bizonyos kockázattal jár: működése követ-
keztében jogi kötelezettségek léphetnek fel.

Termékszavatosság

Az üzletpolitika többnyire kizárja az eladott termékekkel kapcsolatos fe-
lelősséget. Ennek ellenére fennáll a szavatosság, ha a termék vagy annak
helytelen összeszerelése miatt a felhasználás során sérülés fordul elő. Általá-
ban korlátozzák a termék vagy szolgáltatás eladása után a kárigény benyújtá-
sának határidejét.

Professzionális kártalanítás

Az elmúlt évtizedben a bíróságok nem egyszer megállapították igazgatók
és vezetők személyes felelősségét a vállalat működésével kapcsolatos gon-
datlanságért. Manapság hitelezők, vevők, alkalmazottak és részvényesek in-
díthatnak pert a vállalat igazgatói ellen. Ez többnyire nagy vállalatok esetében
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fordult elő, de kisebb, a tulajdonos által vezetett vállalatok esetében is fennáll
ilyen kockázat. Ilyen igényekre kiterjedő biztosítási fedezet hasznos lehet.

Üzemszünet

A hagyományos biztosítás fedezetet nyújt az eszközöket ért károkra, de
nem terjed ki azokra a veszteségekre, amelyek károk és a helyreállítási mun-
kák miatt kimarad termelés miatt szenved a vállalat. Az üzemállás idejében
vállalati általános költségek továbbra is felmerülnek, termelés, értékesítés
azonban nincs vagy csökkent szinten valósul meg, így nincs haszon. A ha-
szoncsökkenésre vonatkozó fedezet általában csak meghatározott időtartam-
ra terjed ki, feltételezve, hogy ez alatt az idő alatt a termelés eredeti teljesít-
ménye helyreállítható.

Kombinált biztosítás

Kedvező megoldás mindezekre a kockázatokra kiterjedő kombinált bizto-
sítást kötni. Az ilyen biztosítás díja általában kisebb, mind az egyedi kocká-
zatokra köthető külön-külön biztosításoké. A kombinált biztosítással kapcso-
latos adminisztráció is egyszerűbb, a vállalatnak csak a díjat kell fizetnie és
lejárat után a biztosítást meg kell újítania. A kombinált biztosítás szerződésé-
ben azonban részletesen meg kell határozni, hogy milyen jellegű károkra ter-
jed ki a fedezet. Sok üzleti vállalkozás azért ment tönkre, mivel kárigényekre
vonatkozó biztosítási fedezet elégtelen volt.

(Materials Handling News, 534. sz. 2002. jún. p. 11–13.)
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