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Fuvarozás Technikai–technológiai területen: az áramlások 

gyakoriságának, mennyiségének megfelelő fu-
vareszközöket kell kialakítani, és olyan megol-
dásokat kell alkalmazni, amelyek a logisztiká-
val együtt fejlődő csomagolási, rakodási, tárolá-
si követelményeknek legjobban megfelelnek. 
Előtérbe kerülnek azok a fuvareszközök, me-
lyek a logisztikai folyamatok elterjedésével na-
gyobb jelentőséget kapnak, főként a rugalmas, 
kis mennyiségek továbbítására is alkalmas köz-
úti fuvarozás. Ugyanakkor hathatós intézkedé-
sek nélkül jelentős térvesztést szenved el a me-
netrendszerűséggel működő vasút, vagy a szin-
tén kevésbé rugalmas belvízi fuvarozás. 

• 

• 

 
A logisztika egyik alapvető problémája a mozgás 
(áruk, információk, pénz, munkaerő stb. áramlásá-
nak) optimális megvalósítása. Ezért nyilvánvaló, 
hogy a fuvarozóknak a logisztikában jelentős sze-
repe van. Nem mindegy azonban, hogy milyen: 
meghatározó vagy csak kiszolgáló. A logisztika és 
a fuvarozás kölcsönösen hatnak egymásra: a lo-
gisztika követelményeit a fuvarozás igyekszik 
kielégíteni, de a fuvarozás terén elért kutatási–
fejlesztési eredmények hatnak a logisztika fejlődé-
sére is. 
 
A logisztika hatását a fuvarozásra kétirányú ten-
dencia jellemzi: 

Fentieknél is nagyobb jelentőségű az a szemlé-
letváltozás, amelyet a logisztika kényszerít a 
fuvarozókra. A logisztika rendszerjellegéből  
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Ma nálunk a fuvarozók legnagyobb része kizárólag 
fuvarozási szolgáltatással kapcsolódik a logisztikai 
rendszerekhez. (Ezeket a vállalkozókat 2PL logisz-
tikai szolgáltatóknak nevezik a szakirodalomban 
[1]). 

következik, hogy a fuvarozó már nem egy elkü-
lönült vállalkozó, aki egyszerűen eladja a szol-
gáltatását és megkapja érte az ellenértéket, ha-
nem egy rendszer alrendszere. Ebből pedig az 
következik, hogy teljesítményével tökéletesen 
be kell illeszkednie a rendszerbe, saját érdekeit 
a rendszer érdekeinek alá kell vetnie, és bevéte-
le nem elsősorban saját gazdaságos tevékeny-
ségétől függ, hanem a főrendszer termékének a 
sikerességétől. 

 
Ehhez a fentiekből következően az alábbiakra van 
szükség: 
 

logisztikai szemléletre,  
 
A fuvarozó, ha logisztikai szolgáltatója lesz egy 
rendszernek, akkor kölcsönös függésük felerősö-
dik. A gyenge minőségű fuvarozási szolgáltatás 
lerontja a rendszer többi elemének az eredményes-
ségét is. Ezért a minőséggel kapcsolatos követel-
mények a korábbiaknál jóval nagyobb hangsúlyt 
kapnak a fuvarozó kiválasztása és megtartása so-
rán. Ugyanakkor kiváló minőségű szolgáltatást 
nyújtó fuvarozó is elveszítheti a megrendeléseket, 
ha a főrendszer terméke iránt csökken, vagy épp 
megszűnik a kereslet. 
 
Miért törekszik mégis minden fuvarozó arra, hogy 
logisztikai szolgáltatóvá váljon?  
 
• 

• 

• 
• 
• 

• 

szakképzett munkaerőre, 
korszerű járműre, amely megfelel a megbízó és 
a rendszer minőségi követelményeinek, 
jó minőségű szolgáltatásra. 

 
Az ilyen fuvarozókat könnyen lecserélheti a meg-
bízó olcsóbb, vagy valamivel jobb szolgáltatást 
nyújtó másikra. 
 
Ahhoz azonban, hogy egy fuvarozó szélesebb körű 
szolgáltatásokat elvállaljon, komoly beruházások-
ra, tehát tőkére van szüksége. Nem kizárt, hogy a 
fuvarozási tevékenységét kiszélesítve, szállítmá-
nyozási, raktározási, rakodási és egyéb funkciókat 
is ellásson, de itt már a fuvarozás csak egy része 
lesz a szolgáltatásának. 
 Egyrészt azért, mert a fuvarpiacon egyre éle-

sebb a verseny, és a hagyományos fuvarozási 
szolgáltatással nehéz a tőkeerős külföldi válla-
latok mellett a piacot megtartani. 

Miért törekszik erre? Azért, mert egy összetettebb 
szolgáltatást nyújtó alrendszert nehezebb lecserél-
ni, mint egy fuvarozót, tehát a helyzete biztonságo-
sabbá válik a rendszeren belül. Másrészt azért is, mert a logisztikai rendszer a 

fuvarozó számára folyamatos kapacitáskihasz-
nálást, tervezhetőséget biztosít. 

 
Ezzel a kérdéssel azonban inkább a szállítmányozó 
kapcsán érdemes részletesebben foglalkozni.   
 Mire van szüksége ma egy fuvarozónak ah- 

hoz, hogy logisztikai szolgáltatóvá váljon? Erre 
a kérdésre a választ azzal kell kezdeni, hogy at- 
tól függ, milyen szerepet akar betölteni a rendszer-
ben. 

 
Szállítmányozás 
 
A logisztikai rendszerekben többnyire a legjelentő-
sebb szolgáltató a szállítmányozó.  
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A szállítmányozó hagyományosan az áruk helyvál-
toztatásának a megszervezésével, tehát a fuvarozá-
si és egyéb szerződések megkötésével foglalkozik. 
Ha egy vállalat vagy intézmény nem saját maga 
akarja a fuvarozásokat lebonyolítani, akkor legjobb 
szállítmányozóhoz fordulni, aki semleges a fuvar-
piacon, tehát minden áru számára az optimális 
fuvarozóval köt szerződést. Ismeri továbbá az 
egyéb szolgáltatókat: vámkezelőket, biztosítókat, 
csomagolási, raktározási stb. vállalkozókat is. Mi-
vel mindig mások áruira köti a különféle szolgálta-
tásokra vonatkozó szerződéseket, nagy mennyiség-
re szóló, állandó megbízója a fuvarozóknak és 
egyéb szolgáltatóknak, ezért a díjakból kedvezmé-
nyeket szerez.  
 
A szállítmányozói piac nagyságának, várható vál-
tozási irányának megfelelő becslése segíthet a szál-
lítmányozási igények meghatározásában. A követ-
kező képlettel lehet jól kifejezni ennek a problé-
mának az összetettségét: 
 

Qsz =  Ö – ( S + F + P + K) 
 
ahol 
 
Qsz: szállítmányozási igény 
A Magyarországon bejegyzett szállítmányozók 
számára jelen lévő fuvarozási igény. A Magyaror-
szágon működő szállítmányozók alapvetően a ma-
gyar gazdaság fuvarozási igényeire alapozhatják 
tevékenységüket. Elvileg külföldön is végezhetnek 
szállítmányozási tevékenységet, de új piac meg-
szerzéséhez és megtartásához olyan jelentős tőke-
erőre van szükség, amely nem jellemző a magyar 
szállítmányozási vállalatokra, és ezért elhanyagol-
ható. Gyakorlatilag ezen a helyzeten nem változtat 
az EU-ba lépésünk sem, hiszen a szolgáltatások 
exportjára lehetőségünk volt az EU országaiba 
eddig is, de a nálunk nagyobb tőkeerővel rendelke-

ző vállalatokkal ezután sem fogunk tudni verse-
nyezni. A magyar területen keresztülhaladó (tran-
zit) áruk esetleges szállítmányozási igénye kis 
mértékben módosítja a magyar gazdaság szállít-
mányozási igényének mennyiségét. Qsz határozza 
meg tehát azt az árutömeget, amelynek mozgatását 
a magyar szállítmányozó szervezi. 
  
Ö: teljes fuvarozási igény 
A magyar gazdaság teljes fuvarozási igénye, mely 
a termelési, beszerzési, értékesítési, elosztási, szo-
ciális, kulturális, egészségügyi, vendéglátóipari stb. 
termékáramlási folyamatok összességét foglalja 
magába.  
 
S: saját eszközökkel végzett fuvarozás 
A fent felsorolt termelő, kereskedő, szociális, kul-
turális, egészségügyi, vendéglátóipari stb. vállala-
tok és intézmények saját eszközeivel elfuvarozott 
árumennyiség. Sok áru mozgatásához nem vesznek 
igénybe sem közhasznú fuvarozót, sem szállítmá-
nyozót, mert a termelő (kereskedő) vállalat saját 
fuvarkapacitásával a fuvarozást megoldja. 
 
F:  közhasznú magyar fuvarozóvállalatokkal 
elfuvaroztatott mennyiség 
Az a termékmennyiség, melyet a fent említett vál-
lalatok és létesítmények közhasznú fuvarozóválla-
latokkal közvetlenül fuvaroztatnak, megszokott 
fuvarozói kapcsolataik segítségével, szállítmányo-
zó bekapcsolása nélkül.  
 
P: paritásválasztás miatt elveszített mennyiség 
Az a termékmennyiség, amelyet a paritásválasztás 
következtében nem magyar fuvarozó vagy szállít-
mányozó továbbít. (Ha úgy köti a magyar kereske-
dő az adás-vételi szerződést, hogy a külföldi eladó 
a magyar vevő telephelyéig fuvarozza az árut, vagy  
a külföldi vevő a magyar eladó telephelyétől fuva-
rozza el az árut, akkor magyar fuvarozó vagy szál-
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lítmányozóvállalatok ebből az ügyletből nem ré-
szesednek, ritka esetek kivételével.) 
 
K:  külföldi fuvarozók által fuvarozott mennyi-
ség a magyar fuvarpiacon 
Az a termékmennyiség, amelyet a magyar vállala-
tok a magyar fuvarpiacon jelen lévő külföldi fuva-
rozóra bíznak. (Napjainkban jellemző, hogy né-
hány környező ország fuvarozói a magyar fuvarpi-
acon megszokott díjszint alatt végzik tevékenysé-
güket. Ilyen esetben a szállítmányozó bekapcsolása 
akkor sem kerül szóba, ha az áru sajátosságai, a 
kereskedelmi ügylet követelményei vagy egyéb ok 
miatt az indokolt lenne.) 
 
Az így meghatározható árumennyiség tehát azok 
között a szállítmányozók között oszlik meg, akik a 
fuvarpiac tényleges szereplői. Sem a szállítmányo-
zási, sem a fuvarozási szolgáltatást nem lehet meg-
felelő reklámmal, marketingstratégiával „kiprovo-
kálni”, mert elfuvarozni csak azt lehet, amit a gaz-
daság és a társadalom szereplői megtermeltek, 
megvettek vagy eladtak. 
 
A szállítmányozás tehát mennyiségben nem tud 
terjeszkedni a gazdaság fejlettségi szintjénél na-
gyobb mértékben. Hogyan biztosíthatja helyét a 
gazdaságban hosszabb távon? 
 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

Olyan új szolgáltatásokat kell felvennie tevé-
kenységi körébe, amelyekre a gazdaságnak 
szüksége van. Annak érdekében, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat a gazdasági élet más szereplői 
számára nyújtani tudja, rugalmasan, gyorsan 
kell követnie a változó igényeket. Ilyen terület a 
logisztika, amely mint láttuk, annyira sokszínű, 
hogy nem kötődik feltétlenül egy gazdasági ág-
hoz. Így a szállítmányozói szakma megfelelő 
 

felkészültséggel még talál ezen a téren kiakná-
zatlan lehetőségeket. 
Nem csak a szállítmányozókkal szembeni elvá-
rások változnak minőségben, sokoldalúságban, 
hanem a többi gazdasági ágban is hasonló a 
helyzet. Olyan új igényeknek kell megfelelniük 
termékeikkel és szolgáltatásaikkal, amelyekre 
eddig nem voltak felkészülve. Ezért új piacot 
jelenthetnek a szállítmányozás–logisztika szá-
mára.  

 
A szállítmányozók gyakran láttak el mellékszolgál-
tatásokat a logisztika utóbbi évtizedekre jellemző 
elterjedése előtt is.  
 
A logisztikai rendszerbe bekerülő szállítmányozó-
nak lehet egyszerűen az a feladata, hogy a rendszer 
számára szükséges fuvarozások megszervezését 
folyamatosan ellássa a szükséges szerződések 
megkötésével. Velük szemben ugyanazok a köve-
telmények, mint a 2PL fuvarozókkal szemben: 
 

logisztikai szemlélet,  
korszerű technikai eszközök és korszerű tech-
nológia az árukezelésben, 
szakképzett személyzet, 
megbízható, magas színvonalú szolgáltatás a 
fuvarozók kiválasztása, a fuvarozási szerződé-
sek megkötése, az okmányok kitöltése, hatósági 
engedélyek beszerzése, az áruk nyomon köve-
tése során. 

 
Helyzetük éppolyan bizonytalan a főrendszerben, 
mint a fuvarozóké: amíg a rendszer igényt tart 
rájuk, addig folyamatos foglalkoztatásban van 
részük, ami anyagi biztonságot és tervezhetőséget 
tesz lehetővé. Azonban könnyen lecserélhetők 
olcsóbb szolgáltatóra. 
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Jellemző ilyenkor a közös tervezés és közös straté-
gia kialakítása a megbízó és a szállítmányozó–
logisztikus között. A kockázatot azonban a 3PL 
egyedül viseli saját tevékenysége során, felelőssé-
ge csak a saját tevékenységére terjed ki és nem az 
egész folyamatra, valamint beruházásaiban a meg-
bízó nem szívesen vállal részt. 

Ezért a szállítmányozók arra törekszenek, hogy a 
logisztikai rendszer számára egy szolgáltatáscso-
magot ajánljanak, amely szorosabb kötődést bizto-
sít kettőjük között. Így a szállítmányozás kiegészül 
fuvarozással, házhoz szállítással, raktározással, 
csomagolással, rakodással, hatósági kezelések 
elvégeztetésével, készletnyilvántartással stb. Ezek-
nek a szolgáltatásoknak egy részét a szállítmányo-
zó maga látja el, a többire szerződést köt különféle 
vállalkozókkal, pl. csomagolóvállalattal, minőség-
ellenőrző szervvel, nemzetközi fuvarozóvállala-
tokkal. A szolgáltatáscsomagot nyújtó szállítmá-
nyozókat a szakirodalom 3PL-nek, azaz 3. fokoza-
tú logisztikai szolgáltatóknak nevezi. 

 
Tevékenysége a japán autóipari beszállítói láncok 
első fokozatú beszállítójához hasonlít. 
 
Hazai viszonylatban a fuvarozók vagy szállítmá-
nyozók köréből kikerülő logisztikai szolgáltatók 
összefogásával képzelhető el olyan szolgáltató 
bázis, amely az egyre növekvő követelményeknek 
eleget tud tenni. 

Látható a fentiekből, hogy a 3PL alapvetően két 
követelménynek kell, hogy megfeleljen: 

  
 Tőkére van szüksége, hogy a kibővített szolgál-

tatáshoz szükséges eszközöket meg tudja venni 
és folyamatosan fejleszteni tudja. 

• 

• 
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A témához kapcsolódó hírösszeállításunk a 74–76. oldalon. 
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