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Logisztika a csúcson 
XI. Logisztikai Szolgáltatási Konferencia – 2004. április 22–23., Galyatető 

 

Merész tett Galyatetőn konferenciát szervezni. Ilyenkor nem csupán a négy-
csillagos szálloda kínálta szolgáltatásokkal, de a természet csodáival is ver-
senyre kell keljen az előadó. Ennek ellenére a Magyar Logisztikai Egyesület 
idei – szám szerint tizenegyedik – Logisztikai Szolgáltatási Konferenciáján 
mindvégig népes hallgatóság követte figyelemmel a programot, ami ékes bi-
zonyítéka annak, hogy nem csupán földrajzi értelemben volt a rendezvény a 
„csúcson”. 

 
 
Egy folyó két partja 

Korán kezdett az első előadó, mégis megtelt a 
konferenciaterem. Nem csoda, hisz a BILK (Bu-
dapesti Intermodális Logisztikai Központ) 
Kombiterminál tavaly őszi megnyitása óta a 
szakma „slágertémája”. Különösen érdekes volt 
úgy hallgatni Mosonyi Zoltán (kereskedelmi igaz-
gató, BILK Logisztikai Rt.) és Bobál István (ve-
zérigazgató-helyettes, BILK Kombiterminál Rt.) 
előadását, hogy rögtön utánuk a már régóta sike-
resen működő versenytárs, a Harbor Park bemu-
tatója következett. (E versenytársakat párba 
állító programszerkesztés még többször vissza-
köszönt a kétnapos rendezvényen, megkönnyítve 
az egyes témák iránt érdeklődők dolgát.) 

A BILK nem csak a már említett, húszhektáros 
Kombiterminálból áll. A hetvenhektáros Logiszti-
kai terminállal és a tízhektáros Soroksár termi-
nál-pályaudvarral alkot hármas egységet. (Alapí-

tásakor még az okozott fejtörést, vajon mihez 
kezdenek ilyen nagy területtel, ma már az a 
gond, hogy lassan kevés lesz a hely.) A terminál-
pályaudvar feladata a terminálok vasúti kapcsola-
tainak fenntartása. A logisztikai terminál a szoká-
sos logisztikai feladatokon (komplex logisztikai 
szolgáltatások, vámkezelés stb.) kívül kiegészítő 
szolgáltatásokat is kínál (a logisztikai tanácsadás-
tól az irodák bérbeadásáig). A Kombiterminál 
pedig „teljes mértékben átvette a Budapest-
Józsefváros konténer terminál, az Óbuda konté-
nerterminál és a Budafok-Háros RO-LA terminál 
feladatait.” A vezetők reményei szerint a transz-
európai folyosók csomópontjában Kelet-Közép-
Európa legjelentősebb nemzetközi terminálja 
lehet, mely fordítókorong szerepet tölt be Nyu-
gat- és Kelet-Európa között. 

A Duna másik partján, Nagytétényben helyez-
kedik el az ország jelenleg legkeresettebb raktár-
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bázisa, a Harbor Park. Bár sok mindenben verse-
nyez a két logisztikai központ, Wachsler Tamás, 
ügyvezető igazgató hangsúlyozta, hogy a Harbor 
Park elsősorban olyan cégeket fogad, amelyek 
maguk intézik logisztikájukat, vagy épp kifejezet-
ten a logisztikai szolgáltatás területén működ- 
nek. A hazai és nemzetközi díjak mellet több 
egyedi tevékenység öregbíti a központ hírnevét. 
Ilyen például a két ipari műemlék megóvása, 
vagy épp a hasznosításukra kiírt diákpályázat. 
Kiemelkedő jelentőségű az élőgépes víztisztító 
rendszer is, mely sajnos nem csak a technológia 
miatt páratlan: ez az egyetlen szennyvíztisztító 
Budán.  

 

Virtuális, de valóság 

A következő négy előadás a fizikai logisztikától a 
virtuális világba kanyarodott. A virtualitás persze 
jelen esetben „pusztán” informatikát jelent, hisz 
nagyon is „kézzel fogható” problémák kerültek 
terítékre. 

Mátyásföldi Imre (ügyvezető, LogControl Kft.) a 
logisztikai kontrolling rejtelmeibe vezette a hall-
gatóságot. Végigvezette a kontrolling szerepét a 
teljes ellátási láncon, sorba szedte az ellenőrzési 
folyamat lépéseit, bemutatta az alkalmazható 
módszereket, s nem utolsó sorban az elérhető 
előnyöket. Persze nem csak elméletről esett szó. 
A LogControl alkalmazásának sikereit egy gya-
korlati példával illusztrálta, melyből nem csak 
„fogásokat”, de bevételben, cikkszámban, raktár- 
és munkakészlet-nagyságban kifejezhető ered-
ményeket is megismerhettük.  

A számítástechnikának egy egészen más logiszti-
kai alkalmazásával foglalkozott Karácsonyi Má-
tyás (ügyvezető igazgató, MAX Trust Kft.) elő-
adása. Egy online logisztikai raktárkezelő rend-
szert mutatott be – a logiSTORE-t –, mely ren-
geteg funkciója (bizonylatolás, cikk-keresés, rak-
lapforgalom-kezelés, fuvarszervezés stb.) mel- 
lett az internetes lekérdezés kényelmét is kínál- 
ja. Az Inforatio Kft. raktár-logisztikai rendsze- 
rek szervezése és bevezetése mellett fuvaro- 
zói és más ügyviteli rendszerekkel is foglalko- 
zik. Ezeket aztán a legkülönbözőbb informa- 
tikai szolgáltatásokkal egészítik ki, az e-üzletviteli 
megoldásoktól kezdve a honlapok készítéséig – 
derült ki Czernecki Péter (ügyvezető igazgató) 
előadásából. A cégbemutatás kapcsán az előadó 
végigszaladt az információtechnika térhódításá-
nak – s néhány ebből fakadó, elsőre talán gazda- 
 
 

sági paradoxonnak tűnő, érdekes esemény – 
történetén. 

Az üzlet és az ICT összehangolásáról beszélt 
Kalmár Béla (értékesítési vezető, IBM Magyaror-
szág) és Keller István, a Traco Rt. kereskedelmi 
igazgatója. Ez utóbbi cég 2003 óta business 
partnere az IBM Magyarországnak, s többek kö-
zött rendszer-felügyeleti, rendszergazdai tevé-
kenységgel foglalkozik. Sokan érdeklődve hall-
gatták mi az, amiben a legnagyobb generalisták 
egyike valami speciálisat tud nyújtani a logiszti-
kának. 

 

Vegyes vágott – ínyenceknek 

A nap záró előadásainak csokra igen színesre, 
ugyanakkor igen érdekesre sikerült. A Kasolven-
cia Magyarország Kft. képviseletében megjelent 
Thummerer Péter ügyvezető igazgató, egy olyan 
kérdést boncolgatott, mely nem tartozik szorosan 
a logisztika problémakörébe, de sajnos igen so-
kaknak jelent gondot. Szakmai nyelven megfo-
galmazva: ez a kintlevőség kezelése. 

Őket követte az LCP Systems Kft. (melyet sokan 
LogiCom Plusz néven ismernek), mely számos 
logisztikai megoldást kínál anyagmozgatógépek-
től a raktári rendszereken át a szállításszervezé-
sig. A cég vezetője, Hegedűs Viktor azonban egy 
másik izgalmas tevékenységi körükről, az azono-
sítási technikákról és az azokhoz kapcsolódó mo-
bil megoldásokról tartott előadást. 

Herger Tamás (üzletfejlesztési igazgató) vezeté-
sével, az SAP Hungary Kft. logisztikai szolgáltatók 
részére kifejlesztett szolgáltatásiból adott ízelítőt. 
Bemutatva néhány példát (a valóban széles vá-
lasztékból), ahol bevezették valamelyik megoldá-
sukat.  

Korán zárult a délutáni előadássor, s a vacsoráig 
akár pihenhettek is volna a konferencia részt-
vevői, ám a szervezők nem hagyták ellustulni 
a vendégeket. A csapatverseny különféle ügyes-
ségi feladatainak megoldásához legalább annyira 
kellet gömbérzék, mint költői véna, s kiderült 
hogy még a logisztikai szakemberek is kerül-
hetnek olykor olyan helyzetbe, amikor énekelni 
vagy épp fára mászni kell. A tollasütős, szlalomo-
zós labdavezetést még kicsit hüledezve fogadták 
az egybegyűltek, de célba dobálásnál már kez-
dett oldódni a hangulat. Mire a vacsorára került a 
sor, már szinte mindenki ismert mindenkit, s 
persze az indítótéma is megvolt az esti beszélge-
téshez. 
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Tanácsok, példák, vélemények 

Az első nap reggelénél talán csak a második nap 
reggele hálátlanabb időpont. Adam Bowman 
(operatív vezető, WorldClass International 
Consulting Kft.) azonban mindvégig ébren tartot-
ta a hallgatóság figyelmét, s nem csak azzal, 
hogy született amerikai létére, ékes magyar-
sággal beszélt. A tanácsadás sokaknak oko- 
zott már csalódást. Nem csak a szakértelem 
hiánya miatt, de azért is, mert a legtöbb cég 
pusztán egy „riportot” tesz le a megbízó aszta-
lára, holott a valódi munka csak eztán kezdődik. 
A WCI részt vesz az átalakítások végrehajtásá- 
ban is, s ennek eredményét számos referencia 
igazolja. 

CCSI Kft. komplett szolgáltatásokat nyújt a lo-
gisztika területén, a pályázatírástól a szoftverfej-
lesztésig. Dr. Körmendy-Rácz János egy nagyon 
aktuális példán, az RFID-n keresztül szemléltette 
a fejlesztéseket. A leltározás, a rakományellenőr-
zés vagy épp a visszárukezelés mellett olyan 
példák is előkerültek, mint egy kistelepülés ku-
tyaállományának ellátása rádiófrekvenciás azo-
nosító csipekkel.  

Szabados Tamás ügyvezető a futárszolgálatok 
(vagy ahogy divatosabban mondják, a csomaglo-
gisztika) helykereséséről beszélt. Cége, a 24H 
Országos Futárszolgálati Kft. a legjobbak közé 
tartozik, mégis korlátokat kell szabnia. Sem a túl 
nagy szállítmányok terén, sem a moto-
ros/kerékpáros futárokkal nem érdemes felvennie 
a versenyt. Véleménye szerint sokkal inkább az 
együttműködésre kellene törekednie a más-más 
profilú cégeknek.  

Németh Tibor (ügyvezető, Lambda-Com Kft.) egy 
olyan témát mutatott be, amelyet akár a futár-
szolgálatok is haszonnal alkalmazhatnak. A mű-
holdas járműkövetés régóta ismert és használt 
technológia, mely egész széles szolgáltatási pa-
lettával párosult. A WebEye alkalmazással a leg-
különbözőbb járműparamétereket követhetik 
figyelemmel az interneten.  

 

Várakozók 

Az utolsó előadókat leginkább a várakozás kötöt-
te össze. A Delta-Top logisztikai alközpont példá-
ul betelepülő cégeket vár, derült ki Koródi Mihály, 
logisztikai és raktárvezető előadásából. Tatabá-
nya kitűnő adottságairól és a logisztikához szoro-
san kapcsolódó fellendüléséről már részletesen 

olvashattak előző számunkban. Mindezen előnyö-
ket kihasználva, s természetesen saját szolgálta-
tásokkal bővítve, a már működő Keleti Ipari 
Parkhoz hasonlóan alakítottak ki logisztikai köz-
pontot az egykori ipari létesítmények helyén, 
ahol már meg is jelentek az első komoly partne-
rek is. 

Várakozásról beszélt a következő két előadó is, 
Springel János (osztályvezető, Matáv Rt.) és 
Mazán Ákos (provisioning, MÁV Informatika Kft.). 
A két cég versenytársként mutatkozott be, ám 
céljaik egy része mégis közös: az elektronikus 
aláírás vagy épp az elektronikus okmánycsere 
bevezetése, elterjesztése. Hogy minderre várni 
kell, az nem a fejlesztők hibája, egyelőre a tör-
vényi keretek hiányoznak az elfogadtatásukhoz. 
Pedig mint az előadásokból kiderült, ezek hasz-
nálata nem csak a kényelmet, a hitelességet 
szolgálja, de akár a természeti környezet is „ha-
szonélvezője” lehet. Hisz a kevesebb papírfel-
használás kevesebb erdőirtáshoz vezet. Ezt, azt 
hiszem minden vendég egész máshogy érzékelte 
a Mátra bükkösének közepén, mintha mindezt 
mondjuk egy pesti szállóban hallja.  

Cserkész Gábor, az ERSI Magyarország Kft. üz-
letágvezetője a térinformatika és a logisztika 
kapcsolatát feszegette. Tehette, hisz cégük har-
minckét éves tapasztalattal rendelkezik-e terüle-
ten. Előadásának értékét növelte, hogy az általá-
nos használaton túl a hétköznapok nyelvére is 
lefordította a GIS-t. Vagyis mit is jelent mindez a 
költségek szintjén. 

A várakozás tért vissza Lakatos Péter (főmunka-
társ, MLE) előadásában is. Na persze ne a konfe-
rencia végére vagy az ínycsiklandó búcsúebédre 
gondoljanak. A téma ennél sokkal érdekesebb 
volt. A pályázati lehetőségek kerültek szóba, 
melyekről egyelőre nagyon sokan, nagyon keve-
set tudnak. Az előadásból kiderült, milyen szere-
pet játszhat az MLE a pályázatok terén. 

A rendezvényt Doór Zoltán (elnök, MLE) össze-
foglaló szavai zárták. 

Ennyi fért bele két szűk napba, mely magába 
foglalta a szakma szinte valamennyi területét. 
Nos, valahogy így fest a hazai logisztikai élet, az 
ország tetejéről szemlélve. 

 

Zubreczki Dávid 
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