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Klaszterek, autók, beszállítók... 
VIII. Évzáró Logisztikai Szakmai Nap – 2003. december 17. Budapest, Hotel Benczúr 

 

Immár hagyománnyá vált, hogy az év utolsó szakmai eseménye a Logisztikai Fejlesz-
tési Központ (LFK) konferencianapja. Az idei, nyolcadik alkalom a "Logisztikai kihívá-
sok és legjobb megoldások a beszállítási és beszerzési gyakorlatban" címet kapta. 
Hosszú cím – hatalmas téma. Két átfogó részét („Autóipari beszállítók és klaszterek” 
valamint „Sikeres megoldások a beszerzés gyakorlatában”) a „Játszmák a láncban” 
kerekasztal-beszélgetés koronázta, melyben a magyar autóipar szereplői és szakértői 
fejtették ki véleményüket. 

 
Egy divatszó nyomában 

A klaszter fogalma mára divatba jött. Ez azt je-
lenti, hogy boldog-boldogtalan használja, bár 
kevesen vannak tisztában jelentésével és jelentő-
ségével. Épp ezért volt hasznos Dr. Nikodémus 
Antal (főosztályvezető, Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium, GKM) nyitóelőadása, aki kissé hely-
re rakta a fogalmakat. Bemutatta, melyek a leg-
fontosabb különbségek a klaszterek és a hálóza-
tok között, a tagság, az együttműködés alapjai, a 
kapcsolat, a kohézió és a résztvevők szempont-
jából. A hazai helyzet, a klasztertípusok és a 
klaszterek politikai szerepe mellett, nemzetközi 
kitekintésre is jutott idő, melyben összevetette a 
franciák „elitklaszteresedését” a norvégok „min-
dennapi technológiatranszferével”, s az olaszok 
mintájával, ahol a Mediciek városállamrendszerén 
jöttek létre Európa legorganikusabb klaszterei. 
Érintette a rendszer korlátjait is, hisz ahogy fo-
galmazott, „a legjobb gyakorlatok a jelenlegi 
állapotot betonozzák be”, s „az igazán nagy inno-
vációk még a klaszterek határai közt sem férnek 
el”. 

Hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban, 
kevesen tudják annyira, mint Szilasi Péter Tamás 
(klaszter-menedzser, PANAC Pannon Autóipari 
Klaszter), hisz három évvel ezelőtt a PANAC volt 
az első klaszter-kezdeményezés Magyarországon. 
Előadásának témája azonban nem közvetlenül a 
klaszterük, hanem az általuk koordinált 
Benchmarking Klub volt. A sokszínű tevékenység 
(szervezeti keret megteremtése, adatgyűjtés és 
szolgáltatás, képzések, találkozók szervezése) 
mellett a legfontosabb, hogy működő modellről 
van szó: „Nem egy túlmisztifikált dolog, ahová 
nem lehet bekerülni”. Eddigi tapasztalataik leg-
többje a mérési rendszerek, mutatószámok al-

kalmazásában nyújt segítséget, de megállapítot-
ták azt is, hogy „hosszú távon, regionális szinten 
érdemes az ilyen benchmarking-tevékenységet 
kialakítani”. 

 

Logisztika oda-vissza 

Több előadó vállalati példákat mutatott be. Fon-
tos ez, hisz, ahogy Némon Zoltán (logisztikai 
vezető, GKM) levezető elnök fogalmazott, „sokan 
vállalati titokként kezelnek olyan adatokat, ame-
lyeknek marketingértéke lenne”. 

Antal Attila (igazgató, PARTS Center Budapest 
Kft.) a legnagyobb hazai gépjárműimportőr (Por-
sche Hungaria) alkatrészellátó központját vezeti. 
Raktáruk az M1–M7 autópálya és a Budapest–
Bécs vasútvonal között fekszik, saját iparvágány-
nyal. Négy márka, összesen 104 kereskedését 
szolgálják ki az egész országban, egyes nagyvá-
rosokba napi kétszeri szállítással! Számos raktá-
rozási tapasztalatuk közül említésre méltó, hogy 
azért ragaszkodnak a kézi komissiózáshoz, mert 
a tervezett bővítést az automatikus rendszerek 
nem tudnák rugalmasan követni. Ugyanilyen 
fontos a fokozatos átmenet elve: a vonalkód-
rendszert már az új raktárba költözés előtt el-
kezdték működtetni, hogy ne egy olyan helyen 
kelljen az alkalmazottaknak beletanulniuk, „ahol 
még a vécét sem találják meg”. 

Szijj Attila egy nagy múltú cég, a RÁBA Futómű 
Kft. ellátási lánc menedzsere. A nagy hagyomány 
komoly tapasztalatot, ugyanakkor a szokások 
megmerevedésének veszélyét is jelentheti. Meg-
tudhattuk, miként igyekeznek kihasználni az 
előbbit, s kivédeni az utóbbit, miközben vagy 120 
aktív vevő heti 3–400 rendelését elégítik ki. Egy-
szerre két szerepet kell betölteniük az ellátási 
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láncban – hisz rendszer- és alkatrészgyártással 
egyaránt foglalkoznak –, ami különböző befekte-
tési és versenystratégiát, piacot, vagy épp vevői 
magatartást feltételez. Globális verseny résztve-
vői – konkurenseik mexikói, brazil, kínai, indiai 
cégek. Ez azonban globális piacot is jelent: a 
nyugat-európai, amerikai és ázsiai piacokon épp 
úgy jelen vannak, mint a kelet-európain, ahol 
sokfelé jól cseng a RÁBA márkanév. 

 

Szakértői szemmel 

Nem csak vállalatok képviselői, de a szakma ku-
tatói is megszólaltak a fórumon. Így Ladányi Ri-
chárd (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapít-
vány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete), 
aki a megvalósult visszutas logisztikáról tartott 
előadást. Az újrahasznosítási projektek közül 
kiemelte a hűtőgépek törökszentmiklósi vissza-
gyűjtését, mely olyan jól sikerült, hogy kénytele-
nek voltak korlátozásokat bevezetni az átvételnél 
(ép hűtőkör). Ugyanilyen tanulságos az IT-
termékek bajai visszagyűjtése és bontása, melyet 
olyan kapacitásra terveztek, hogy annak 75%-os 
begyűjtési aránnyal lehetett volna csak megfelel-
ni – ami a gyakorlatban elképzelhetetlen. Mind-
ezek mellett a hallgató képet alkothatott a tele-
pülési hulladékgyűjtés jellemzőiről, lehetőségeiről 
és gondjairól is. 

A nap egyik legérdekesebb előadását a „házigaz-
da”, Sebestyén László, az LFK ügyvezető igazga-
tója tartotta. Magyarországon egyedülálló felmé-
rést készítettek a „Top 200” hazai vállalat logisz-
tikai tevékenységéről. Az alkérdésekkel majdnem 
duplájára dagasztott 46 kérdés szinte mindegyi-
kére tanulságos vagy épp meglepő válaszok ér-
keztek. Az LFK 11 évvel ezelőtt azért jött létre, 
mert kevesen tudták, mi is az a logisztika. Ma a 
válaszadó cégek 79%-ánál van logisztikai szerve-
zeti egység, s a logisztika vállalati sikerben betöl-
tött szerepét is kiemelten fontosnak tartják. 
Ugyanakkor a logisztika ma még (a hasonlóan 
átfogó minőséggel, informatikával és kontrolling-
gal együtt) a magasabb szintek helyett csak osz-
tályvezetői, főosztályvezetői szinten képviselteti 
magát. Hasznos adat lehet az építő- és gépipar 
számára, hogy a megkérdezettek 64%-a tervez 
új logisztikai beruházást (elsősorban anyagmoz-
gató gépek vásárlását, raktárbővítést, jármű-
park-korszerűsítést). Felmérésüket szeretnék 
kiterjeszteni a középvállalatokra is. 

A „szakértői szemek” mellett a „szemek szakér-
tői” is szót kaptak. Hisz miként Tóth Béla ügyve-
zető igazgató elmondta, a Gyermely Rt. vető-
mag-előállítással is foglalkozik, melyet búzater-

melőinek értékesít – ezzel garantálva az alap-
anyag minőségét. A saját vetőmagból termelte-
tett gabonát maguk dolgozzák fel: a javából liszt, 
a melléktermékekből takarmány lesz, melynek 
1/3-át a saját tyúkállománnyal etetik fel. Így van 
meg a tojás is a tésztához. Legkorszerűbb tele-
pükön mindez automatizált, a tojásgyűjtéstől a 
csomagolásig. Működésük persze elképzelhetet-
len logisztika nélkül, mely átszövi már a gyártást 
és természetesen az elosztást is. Mivel túl sok 
fajta termék egyszerre gyártása drága, így idő-
ben széthúzódik a termelés, amit a raktározás 
egyenlít ki. Központi raktáruk mellett négy regio-
nális raktárbázisuk működik, s épp egy új auto-
mata magasraktáron dolgoznak. 
 

A beszerzés titkai 

Az utolsó három előadás a beszerzés témakörét 
világította meg három különböző szempontból. 
Hubay Gábor beszerzési szakértő a különböző 
cégek beszerzési gyakorlatának megismerése 
közben szerezett tapasztalatait osztotta meg a 
hallgatósággal. Olyan témákat járt körbe, mint a 
számítástechnika bevezetése a logisztikába, a 
készletek szállítóknál tartatása, vagy épp a be-
szállítók száma. Általános bevezetőjét két gya-
korlati példa bemutatása követte. 

Pap Sándor, a MATÁV Rt. logisztikai igazgatóhe-
lyettese arról beszélt, miért volt előnyös áttérni a 
decentralizált beszerzésről és logisztikáról a cent-
ralizáltra. Mindenekelőtt a készletértékek jelentő-
sen csökkentek, míg a készletek forgási sebessé-
ge megugrott. A budaörsi központi raktár mellett 
négy regionális átrakóhelyet alakítottak ki, ahon-
nan első időkben a cég dolgozói, a cég járművei-
vel szállítottak a végfelhasználókhoz. Később ezt 
egy sikeres outsourcing-megoldással váltották 
fel, csomagdíjas szállítással, nyomkövetéssel, 
végponti azonosítással (VAZON). A VAZON rend-
szer nem csak folyamatos nyomon követést 
(hely, idő), státuszinformáció-elérést és azonnali 
reklamációregisztrálást nyújt, hanem a rendelle-
nes átadások rögzítését és az árufogadók azono-
sítását is, ami lehetővé teszi a jogosulatlan átvé-
tel kockázatának csökkentését. Röviden a logisz-
tikai rendszer teljes átláthatóságát. 

A záró előadáshoz Dr. Kemény Tamás (ügyvezető 
igazgató, Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány), 
a délutáni program levezető elnöke csak annyit 
fűzött: „ha Marx ismerte volna ezt a módszert, 
valószínűleg ez lett volna az első számú érve a 
kapitalizmus ellen”.  

Az biztos, hogy a fordított aukció gyakorlata, 
melyet Kelemen Tamás (beszerzési vezető, Ma-
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gyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt., 
MAL Rt.) mutatott be, igen kemény, ám tagadha-
tatlanul hatékony beszerzési eljárás. Az egyszerű 
aukció – az interneten egymás alá licitálnak a 
beszállítójelöltek – „sikerre van ítélve”. Ehhez 
persze az kell, hogy pontosan meghatározzák a 
feladatot, különben utólag pótmunkákkal veszít-
hető el a kialkudott árelőny. A rögtön jelentkező 
ároptimalizálás eredményét a következő években 
a kevésbé látványos ároptimumtartás követi. A 
MAL Rt. a beszerzés számos területén alkalmazza 
ezt az eljárást (kohászati légzésvédőktől a szál-
lítmányozásig), de nem csak innen ismeri. Egyre 
gyakrabban alumíniumpiaci beszállítóként is 
megtapasztalja a módszer tulajdonságait. 

 

Háromszögletű kerekasztal 

A rendezvényt egy kerekasztal-beszélgetés zárta, 
melynek célja az autógyárak mint vevők, az au-
tóipari beszállítók és a kutatók háromszögének 
összehozása, hogy az érintettek nagyobb közön-
ség előtt osszák meg gondolataikat az autóipari 
ellátási hálóról. A beszélgetés három fő kérdés 
köré épült: Hogyan ítélik meg a hazai autóipar 
elmúlt tíz évét és milyen továbbfejlődési irányo-
kat látnak? Véleményük szerint a hazai beszállító 
vállalatok számára mik jelentik a legnagyobb 
problémákat, veszélyeket? Milyen kitörési ponto-
kat fogalmaznak meg e vállalati kör számára? 
Természetesen a beszélgetésen egészen más 
témák is felvetődtek, mivel a közönség is felte-
hette kérdéseit. 

Dr. Fórián István (vezérigazgató-helyettes, Ma-
gyar Suzuki Rt.) képviselte az autógyár oldalát. 
Tehette, hisz vállalatuk valódi autógyár, s nem 
pusztán összeszerelő üzem – Esztergomban a 
hozzáadott érték 30% körüli! 56 magyarországi 
beszállítót foglalkoztatva elmondható, joggal 
kaptak helyet a kerekasztalnál. A logisztikai prob-
lémák közül a szállítási nehézségeket emelte ki. 
Dunai teherkikötő és megfelelő vasúti infrastruk-
túra híján gyakorlatilag egyedül a 10-es úton 
folyik a be- és kiszállítás. Pedig a jelenlegi gyár-
tókapacitás mellett egyes alkatrészek ma is Ja-
pánból érkeznek (Hamburgig hajóval, onnan köz-
úton), s Európa egyetlen Suzuki-gyáraként Iz-
landtól Izraelig szállítanak (sőt, felmerült az eset-
leges Mexikói piac lehetősége is). 

A beszállítókat Szabó Tibor (kereskedelmi igazga-
tó, Sokoró Kft.), illetve Bencze Zsolt (projektve-
zető, Bowdentechnika Kft.) képviselte.  

A Sokoró Kft. 92-től gyárt kábelköteg-
részegységeket, korábban másodikkörös, ma már 

elsőkörös beszállítóként. Mint a németországi 
Audi beszállítója, megtapasztalhatta a percrekész 
(JIT) elv nehézségeit. A Kisalföld széléről kami-
onnal fuvaroznak Sopronig, ahol vonatra rakják 
át az árut – így kerülve ki a hosszú sorban állást 
a határon. Érdekes módon előbb lettek az anya-
országi Audi ügyfelei, s csak ennek köszönhetően 
válhattak a (tőlük mintegy 18 km-re található) 
győri összeszerelő üzem első magyar beszállító-
jává. Kitörési lehetőséget elsősorban a saját ter-
mékfejlesztésben látnak. 

Teljesen magyar vállalkozás a Bowdentechnika 
Kft. is. Mint fogalmaztak, igen nehéz a beszállítók 
helyzete, főleg, ha kicsi a hozzáadott érték, vagy 
az autógyár gépeivel dolgoznak – ilyenkor a leg-
könnyebb „lecserélni” őket. A gyárak általában 
évi 3%-os árcsökkentést követelnek meg a be-
szállítótól, amit csak folyamatos fejlesztéssel 
lehet bírni. Ha ez elmarad, akkor másokkal ver-
senyeztetik meg őket. Magyarországon mások az 
arányok, mint mondjuk Japánban, így bizonyos 
technológiák szóba sem jöhetnek. Szabó Tiborhoz 
hasonlóan Bencze Zsolt is kiemelte: az ISO, s 
más minősítések gyakorlatilag semmit nem érnek 
az autógyártásban – többet számít egy ismerős 
ajánlása. Hozzátette még, hogy a Suzukin kívül 
egyik cégnek sem érdeke magyar beszállítót al-
kalmazni, de már ők sem keresnek új beszállító-
kat, mert senki nem szereti a bevált partnereket 
ismeretlenekre cserélni. 

Gelei Andrea (egyetemi adjunktus, Budapesti 
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egye-
tem, BKAE) csak rímelni tudott az elhangzottak-
ra, hisz kutatásuk során – melyben a sikeres 
megoldások felkutatását tűzték ki célul – hasonló 
tapasztalatokat szűrtek le. Összehasonlította a 
kialakult két nagy ellátási láncot (Suzuki, Audi), 
melyek sok minden egyéb mellett abban is kü-
lönböznek, hogy egyikük egy távol-keleti, 
másikuk egy nyugat-európai, Egyesült Államok-
béli kultúrát tükröz. A sikeres vállalkozók ismér-
veként kiemelte, hogy azok a szerszámgyártásba 
is befektettek, ami a fejlődés lehetőségét rejti 
magában. A modellváltásokkor ugyanis jelentős a 
rugalmatlan beszállítók lemorzsolódása (mint 
ahogy az a Wagon R indulásakor is volt). Ahogy 
fogalmazott: „akkor kell új piacot keresni, amikor 
megrendelésem van”. 

„Aki tanulni jött ide, az biztosan tanulhatott” – 
összegezte a szakmai napot Sebestyén László. 

Mit is tehetnénk hozzá? Aki csak beszámolót írni 
érkezett, az is! 

Zubreczki Dávid 


