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„Európa küszöbén túl (mire számíthatunk 2004. május 1. után?)”. Ezzel a 
címmel rendezte meg a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) – immár tizedik 
alkalommal – a hagyományos Logisztikai Fórumot és a Logisztikusok Bálját. A 
rendezvény egyúttal megnyitója volt a „Logisztika Évének” is, mely jól ismert 
fórumok, tanácskozások és konferenciák láncra fűzése mellett a nyári 
EUROLOG nemzetközi konferenciát is magába foglalja. A fórum természetesen 
nem csak indítója, de folytatója is valaminek. 
 
Hol van Magyarország? 

„A tavalyi rendezvényen azt a kérdést tettük fel, 
hogy lehet-e Magyarország Közép-Európa logisz-
tikai központja” – emlékeztetett megnyitójában 
Doór Zoltán, az MLE elnöke. „A válasz akkor in-
kább a nem felé hajlott. A kérdés most az, hogy 
ha nem, akkor mit tegyünk.” Mint hangsúlyozta, 
a logisztikai szakma mindent megtesz, nem raj-
tuk múlik miként alakul a végleges válasz. 

Hát akkor min? A kérdésre többek között Dr. 
Hegedűs Miklós, a Gazdaságkutató Intézet (GKI) 
ügyvezető igazgatója próbált választ adni, „A 
magyar gazdaság helyzete, kilátásai” című elő-
adásában. A gazdasági környezetet részletesen 
elemző bemutatójából épp úgy képet kaphattunk 
a közelmúlt, mint a közeljövő helyzetéről. Meg-
ítélésük szerint a 2000 közepétől lelassult európai 
gazdasági növekedés 2003-ban ismét élénkülni 
kezdett, s ebben követi a magyar is. A GKI 2004-
re mintegy 3,5%-os gazdasági növekedést jósol, 
s azt hogy „a magyar gazdaság mindinkább ex-
port- és beruházáspályán élénkül”. Ugyanakkor 
alapproblémának egy mutatókkal nehezen kife-
jezhető körülményt tart; szerinte „annyira átpoli-
tizálódott a gazdaság, hogy nem lehet racionáli-
san, érzelmek nélkül megítélni a helyzetet.” 

Kazatsay Zoltán (helyettes államtitkár, Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium, GKM) előadásában 
az európai uniós lehetőségeket, adottságokat 
boncolgatta. Mint mondta, az uniós pénzeknek 
köszönhetően lendületet kaphat a logisztikai köz-
pontok fejlesztése. A támogatás – magyarországi 
forrásokkal együtt – 143 milliárd forintot jelent 
három évre a Kohéziós Alapból, új közlekedési 

projektek fejlesztésére, valamint 64 milliárdot a 
Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív 
Programból. A közlekedésfejlesztésről szólva 
kiemelte, hogy „az EU a vasutat támogatja és 
nem csak elvi szinten”. Csakhogy míg a jelenlegi 
uniós országokban már megvan, nálunk még 
korántsem teljes az autópálya-hálózat. 
 

Álmok, vágyak, tapasztalatok 

Takács Ernő (programigazgató, Talentis Program-
iroda) egy nagyszabású fejlesztési tervet vázolt 
fel a hallgatóságnak. Céljuk a „tudás alapú tér-
ségfejlesztés”, melyet a Zsámbéki-medencében 
kívánnak megvalósítani. Ha a grandiózus elkép-
zelés beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor 
akár ötvenezer új munkahelyet teremthet, meg-
növelheti Magyarország regionális szerepét, 2%-
kal megemelheti a GDP-t, a gazdasági, társadal-
mi, politikai profitról nem is beszélve. A terv sze-
rint a Campus, az innovációs park és a technoló-
giai park szerves egységben működve teremtené 
meg az „egy hektárra eső legmagasabb IQ-t Eu-
rópában”. 

Álmokról mesélt Bencsik János, Tatabánya pol-
gármestere is. Álmokról, melyeknek egy része 
már megvalósult, hisz a hihetetlen mélyrepülés 
után a város fejlődése meredeken felfelé ível. Ám 
egy részük továbbra is álom maradt, hisz mind-
eddig hiába próbálkoztak azzal, hogy letelepedés-
re bírjanak egy autógyárat. Persze írhatnám azt 
is, hogy „letelepedésre bírjunk”, hisz ebben az 
esetben az egész országot érintő ügyről van szó. 
Az élvezetes stílusú, izgalmas előadás bővített 
terjedelmű, szerkesztett változatát folyóiratunk 
16–23. oldalán olvashatják. 
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Kék Balázs (sales manager, Rudolph Logistik 
Gruppe) cégük évtizedes tapasztalatát osztotta 
meg a hallgatósággal. A Rudolph Logistik Gruppe 
1993-ban, az Audival érkezett Győrbe, ahol ma 
már ezeregyszáz dolgozót foglalkoztat. Tanulsá-
gos volt összevetni az 1993-as és a mai viszo-
nyokat. Akkor a nyelvi nehézségek mellett főként 
a munkamorál, a képzett munkaerő és az infrast-
ruktúra hiánya okozott gondot, de számolniuk 
kellett a korrupcióval is. Igaz, ugyanakkor sokan 
jelentkeztek munkára, alacsonyak voltak beruhá-
zási és bérköltségek. Nem úgy, mint ma, amikor 
az uniós szintű bérek mellett szűkül a munkaerő-
piac, igaz lassul a munkaerő-vándorlás. Ezzel 
párhuzamosan javul a képzés és a szolgáltatói 
háttér is. 

 

Műhelymunka 

A fórum második fele eltért a hagyományoktól. 
Nem folytatódott a plenáris ülés, hanem három 
szekció állította döntés elé a résztvevőket. (Borí-
tónk szellemiségét idézve, alighanem Parisz sem 
lehetett nehezebb helyzetben az aranyalma 
odaítélésekor.) Az Agrárlogisztikai szekcióban 
Tóth Béla (igazgatósági elnök, Gyermely Holding 
Rt.), a Közlekedéspolitikai szekcióban Nagy Bana 
Ibolya (vezető főtanácsos, Közlekedéspolitikai 
Főosztály, GKM), az Inverz logisztika szekcióban 
pedig Dr. Hornyák Margit (főosztályvezető, 
Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály, 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) 
előadása h ngz t e A vitaindítókho mindenütt 
kerekasztal-résztvevők csatlakoztak, majd ter-
mészetesen a közönség is bekapcsolódott a fó-
rumokba. (Az Inverz Logisztika Szekcióról lásd 
keretes anyagunkat). 

a ot l. z 

Természetesen a szekcióülésekkel sem ért véget 
a program. Immár hagyomány a Logisztikusok 
Bálja, mely este vette kezdetét a Stefánia Palota 
díszes termeiben. Nem akármilyen hagyományról 
van szó, hisz miként Prof. Dr. Knoll Imre (tiszte-
letbeli elnök, MLE), a rendezvény levezető elnöke 
mondta: „egyedülálló az Európai Logisztikai Szö-
vetség tagszervezetei között is”. 

Akik azonban bál helyett hazatértek a Fórum 
után, azokra is várt még egy meglepetés. A kon-
ferencia anyagát, igen elegáns és praktikus, 
elektronikus névjegyen (névjegyalakú és méretű 
cédén) kapta meg minden résztvevő.  

Kívánjuk, bizonyuljon hagyományteremtő kez-
deményezésnek ez is! 

Zubreczki Dávid 
 

Inverz Logisztika Szekció 

 
Ha egy szóval kellene jellemezni a szekció mun-
káját, az alighanem a tapogatózás lenne. Tapo-
gatózás, egy egyelőre még koromsötét szobá-
ban. Félreértés ne essék, nem a résztvevők 
vagy a szervezők munkájáról beszélek. Vértes 
Edit (főtitkár, MLE) moderátor mindvégig kezé-
ben tartotta a beszélgetést, s neki köszönhető, 
hogy az időnként módosuló program sem oko-
zott fennakadást.  

A sötétség homálya egyelőre magát a témát – 
vagyis az inverz, azaz hulladéklogisztikát – bur-
kolja. „Már az is kérdéses, hová tartozik.” – vél-
te Déri András, a Logisztika Rendszertechnika 
Kft. ügyvezető igazgatója. „Az értékesítési lo-
gisztikához? Vagy a beszerzésihez? Tisztázni kell 
a kompetenciákat és a szerepköröket. Az azon-
ban biztos, hogy a szereplők többsége 
logisztikus kell, hogy legyen.” Az inverz logiszti-
kát jellemezve kiemelte, hogy mint ahogy az 
„odalogisztikát” a vevő vezérli, a „vissza-
logisztikát” a gyártónak kell irányítania. 

Dr. Hornyák Margit vitaindító előadásában – 
mely a hulladékgazdálkodás általános alapjait 
igyekezett tisztázni – egy másik sajátosságot is 
hangsúlyozott: „Általában a termelő gyártót je-
lent. Viszont a hulladékok esetben a lakos is az!” 
És nem csak ez az egyetlen fogalompár, ami kö-
rül viták vannak. Hiszen a lerakott hulladék sem 
egyenlő a hulladéklerakóval. 

Dócsné Balogh Zsuzsanna (vezető tanácsadó, 
COWI Magyarország Kft.) a kiemelt hulla-
dékáramok szabályozásáról beszélt. Ismertet- 
te az Európai Unió ide vonatkozó ajánlását, 
mely meghatározza, hogy (egy-két kivételtől 
eltekintve) nem lehet támogatással ösztönözni. 
Előadásában a két fennmaradó lehetőséget – 
a jogi normákkal szabályozást és a díjat – ele-
mezte. 

Huber Detlef (gazdasági igazgató, Siemens Rt./ 
ICN D) felhívta a figyelmet arra, hogy ezeket a 
díjakat az ipari szektor egy újabb adóként érté-
keli. Az inverz logisztikának egyes területeit há-
zon belül kívánják megoldani (ilyenek például az 
orvostechnikai termékek), de általában szakér-
tők megbízását tervezik. (Már folynak is ilyen 
témájú tárgyalások.) 

Természetesen felmerül a kérdés: hol van ebben 
az üzlet? A felszólalók némelyike arra figyel-
meztetett: lehetetlen, hogy mindenki jól jár- 
jon. Ugyanakkor Vándorffy István (vezető terve-
ző, ÁTI DEPO) hozzászólásában kiemelte: ha a 
kocsik nem üresen jönnek vissza, már az is üz-
let!  
 

 
 

 58


