
ELLÁTÁSI–ELOSZTÁSI LOGISZTIKA 

4PL, LLP vagy inkább beágyazódott 
szállítmányozás? 

A hagyományos logisztikai koncepciók és szervezeti formák már nem 
tarthatók tovább, újakkal kell felváltani azokat. A negyedik szintű logiszti-
kai szolgáltatók (Fourth Party Logistics Providers, 4PL) valóban újak, 
vagy csak korszerű beágyazódott szállítmányozók? Milyen szerepet fog 
játszani a jövőben a 3PL-ből kiemelkedő vezető logisztikai szolgáltató 
(Lead Logistics Provider, LLP)? 
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negyedik szintű logisztikai szolgáltató; 
harmadik szintű logisztikai szolgáltató; 

vezető logisztikai szolgáltató; szállítmányozás. 
 

A logisztikai piac átalakulása 
A logisztikai piacon mindig valami új történik. Most éppen azt figyelhetjük 

meg, hogy a globalizáció a logisztika egyik fő növekedési hajtóereje. A nem-
zetközi logisztikai piacon a szakértők alapvetően három irányzatot különböz-
tetnek meg: 

• az egyre globálisabban gondolkodó és kereskedő ügyfelek, világmére-
tű tevékenységi területek; 

• az erőforrás-kihelyezés (outsourcing) irányzatainak töretlen tendenciája; 
• az ellátás lánc irányítás (Supply Chain Management = SCM) eszközei-

vel a vállalati határokon túlmutató folyamatoptimalizálás. 
Egyes elemzők további koncentrációt várnak a szolgáltatói oldalon. En-

nek okai a következők: 
1. Az ismert globalizációs törekvések okozta mennyiségi szemlélet a fon-

tosabb nemzetközi piacokon egyre nehezebb versenyhelyzetet idéz 
elő. 

2. A jelentős globális szolgáltatók miatt a versenytársak egyre kemé-
nyebb versenyhelyzetbe kerülnek. 

3. A beruházási kényszer jelentős beruházásokat eredményez az infor-
mációtechnológia területén. Az információtechnológia és a tanácsadás 
költségei a nagyobb hálózatokban jobban megoszlanak. 

 



4. Erőforráshiány a menedzsment, az alkalmazottak és a raktári kapaci-
tások területén. 

5. A nagy logisztikai társaságok további vállalatokat vásárolnak fel. 
6. Az állami vagy a volt állami vállalatok, továbbá a különböző európai 

postatársaságok növelni akarják a versenyképességüket. 
A HVB szakértői 2010-ig a legnagyobb növekedést a kontrakt logisztika 

és erőforrás-kihelyezés területen várják. Az átlagos növekedési arányt 11–
12%-ban jelölik meg ezen a területen. Az erőforrás-kihelyezésben rejlő lehető-
ségeket a kontinentális Európában még nem aknázták ki. Az várható, hogy a 
jelenlegi 25%-os részesedési arány 2005-ig a brit 37%-ot fogja megközelíteni. 
A nem közforgalmú (saját vállalati) szállítások részaránya várhatóan jelentő-
sen lecsökken. 

Az erőforrás-kihelyezés növekedésének legfőbb oka az elemzések sze-
rint az ipari termelésre és a kereskedelemre ható költség és minőségelvárá-
sok. 

A lehetséges szolgáltatókat egyrészt egyre szigorúbban ellenőrzik majd, 
másrészt a mintegy 10 évre szóló hasznosítású szerződések biztosítják a 
mostani beruházások megtérülését. 

Ki szabályozza az ellátási láncot? 
A teljes ellátási lánc irányítás piaci oldalán a mai összehangolást végző 

partnerek az értékképzési láncban egyre közvetlenebb módon találják szembe 
magukat versenytársakként a logisztikai szolgáltatókkal. Az ipari vállalatok 
mintegy 20%-a és a kereskedelmi vállalatoknak több mint 10%-a tervezi az 
olyan feladatok külsőkre bízását, mint a logisztikai tervezés, az információ-
technológiai integráció és a készletgazdálkodás.  

A jövőben többé már nem csupán az egyes vállalatoknak a versenyben 
elfoglalt helyzete lesz kérdéses, hanem a teljes ellátási lánc fog piaci részese-
désért küzdeni. Az ellátási lánc irányítási kezdeményezésekben a lehetséges 
szolgáltatóknak ma mintegy 75%-a érdekelt, de ez a szám növekedni fog. A 
vállalatokat átfogó projektek elsősorban az alapeszközök gyártásával foglal-
kozó vállalatokra épülnek, amelyeknél az ilyen projektek végrehajtásához 
szükséges erőforrások és kapacitások rendelkezése állnak. Érdekes, hogy az 
iparvállalatok 60%-a a végfelhasználót fő nyereségforrásként értékeli – szem-
ben azzal a széleskörűen elfogadott véleménnyel, hogy a gyártónak van a 
legnagyobb előnye az értékképzési folyamatban. Ugyanakkor a kereskedelmi 
feladatok széles körű összefonódása, a kereskedelmi árucikkek gyártóipara 
és a logisztikai szolgáltatók bekapcsolódása kereskedelmi ellátási láncok ki-
alakulásához vezet. 

Az áruáramlás zökkenőmentességének alapja a gyors és megbízható in-
formációs folyamat. Az internet és az erre épülő technológiák a tranzakciók 
elektronikus támogatását biztosítják, és ezek képezik az elektronikus ellátási 

 



lánc (electronic Suppy Chain Management = e-SCM) legfontosabb építőele-
meit. Ez készteti pl. a szoftverfejlesztő és tanácsadó cégeket arra, hogy a 4PL 
jegyében az együttműködő iparvállalatokat közös láncba kapcsolják. 

Mi is tehát a 4PL? 
Az egyik meghatározás szerint: a 4PL olyan integrátor, amely a saját és 

más szervezetek erőforrásait, képességeit és technológiáit kapcsolja össze, 
fejleszti és működteti az SCM-et szolgáló átfogó megoldások kialakítása érde-
kében. Az adott terület legjobb szolgáltatóinak, technológiaszállítóinak és üz-
leti tanácsadóinak szövetsége révén a 4PL szervezetek egyedibb és átfogóbb 
ellátási lánc (SC) megoldásokat tudnak kifejleszteni, mint a hagyományos lo-
gisztikai szolgáltató. 

A 4PL-t tehát olyan szolgáltatóként értelmezik, amely outsourcing-part-
nerként a teljes logisztikai lánc és hálózat integrációját és gazdálkodását átve-
szi. Ezt a meghatározást azzal a szemponttal lehet kiegészíteni, hogy a szol-
gáltatónak nem kell feltétlenül saját erőforrásait használnia, hiszen sokszor 
nincs is saját kapacitása. 

A globális gondolkodású szolgáltató a 4PL vezényszó mögött nem mindig 
egyéni ügyféligények teljesítését érti. Sokkal inkább jellemző rá a rendszer-
szemléletben gondolkozás. Másrészt egy logisztikai társaság önmagában 
nem biztos, hogy csúcsszínvonalú teljesítményt tud nyújtani. 

Mindezek ellenére az elemzők azt várják, hogy azok a logisztikusok, akik 
saját rakodási, komissiózási és raktározási hálózattal rendelkeznek, a 4PL 
koncepcióval szembe fognak szegülni.  

2PL, 3PL, 4PL, LLP 
De miben különbözik egymástól az LLP és a 3PL? A 3PL csoport ipari 

ágazatfüggő beállítottságú, és ezen a területen rendelkezik megfelelő tudás-
bázissal az ügyfelek adott csoportjáról. A szállítási módról és az ügyfelek 
piacairól szóló szakértői ismeretei kiválóak. Rendelkezésre állnak az egyes 
feladatok megoldására kidolgozott szoftverei, melyek alkalmasak az integráci-
óra is. 

Miért van mégis az, hogy sokan a saját kapacitásokat szeretnék a lehető 
legjobban kiaknázni, és ezáltal a 4PL koncepcióval szembe kerülnek? Az 
egyik lehetséges válasz az elosztó hálózat ügyfeleire alapozott önálló ered-
ményekben keresendő. És miben különbözik egymástól a 3PL és a 2PL? A 
3PL a fizikai szállítási folyamat mellett további szolgáltatásokat is nyújt a lo-
gisztikai láncon belül. 

A 4PL elgondolásban az az ismeret is problémát jelent, hogy az egyes 
tényleges logisztikai szolgáltatásokat hogyan ítéljék meg anyagilag a termék 
végső árából kiindulva. Mindenesetre a 4PL magasabb rugalmasságot jelent 

 



 

az üzleti folyamatok változásaival, illetve a változó ügyfélkövetelményekkel 
szemben. Ezért fontos a belső és külső logisztika közötti illesztési felület opti-
mális kialakítása, valamint a logisztikai szolgáltatások jövőbeli hálózatos ösz-
szefonódása. 

A 4PL tehát saját képességeit a legjobb ágazati szolgáltatók erőforrásai-
hoz igazítja, és igyekszik egy virtuális vállalattá összekovácsolni a hálózatot. 
Ez a hálózat a megrendelő ipar- vagy kereskedelmi vállalatok ellátási láncá-
nak integrált alkotóelemévé válik. A 4PL tehát egy logisztikai beszerző társa-
ság – és itt van a különbség az egyszerű szállítmányozó és a 4PL között: 
nemcsak egy egyszerű logisztikai partnerről van szó, hiszen az túlságosan 
kicsi lenne egy mai hálózat vagy ipari ellátási lánc (SC) számára. 

A 4PL-től elvárják emellett a tervezési, irányítási és ellenőrzési folyama-
tok vállalatokat átfogó integrációját a hatékony információtechnológiai rend-
szerek segítségével. Példaként lehet megemlíteni egy olyan felület kialakítá-
sát, amelyen a szállítmányozók és a szállítók a helyzetinformációkat egyaránt 
el tudják érni. 

(Dr. Tokodi Jenő) 
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